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Latar Belakang Masalah 

Untuk memahami pendekatan klaster di Indonesia, maka  tidak 
dapat dipisahkan dari sejarah dan pengalaman pembangunan industri 
kecil di dan dengan integrasi pada progam pembangunan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai negara agraris 
tidak dapat disangkal bahwa industri di Indonesia tumbuh dari industri 
agro. Perlu disadari bahwa perkembangan industri  memang tidak 
semuanya tumbuh sesuai dengan arah pertumbuhan industri 
pengolahan yang besar dan sejajar dengan kemajuan pembangunan. 
Tetapi kehadiran industri berbasis  rumah tangga atau yang lebih 
dikenal dengan usaha skala mikro, kecil  menengah (UMKM), yang 
tumbuh dengan pesat yang sampai saat ini menjadi kekuatan  sektor 
industri, yang berbasis pada pertanian dan  sangat berkaitan dengan 
sektor ekonomi rakyat lainnya. Kemudian dalam perkembangannya 
tumbuh menjadi penunjang kebutuhan industri sedang dan besar. 
Keadaan inilah yang kemudian menjadi alasan dasar untuk melahirkan 
pendekatan klaster sebagai salah satu upaya dalam pengembangan 
perekonomian rakyat khususnya pengembangan UMKM.  

Pembinaan industri kecil pada awalnya ditempatkan dalam 
kerangka industri kerajinan (INKRA) yang mengalami perkembangan 
tersendiri. Sejarah pengembangan industri kecil dan UKM memang 
mengalami kerancauan sejak lahirnya UU 9/1995 tentang Usaha Kecil 
yang cakupannya menyeluruh (pertanian, industri dan jasa) tetapi 
instrument dan pembagiannya membingungkan (Noer Soetrisno, 
ISEI,1996). Perubahan sikap pemerintahan orde baru tentang 
pengusaha kecil ini tidak terlepas dari pengaruh pertemuan APEC yang 
telah sejak lama dipersiapkan dan pada tahun 1994 diselenggarakan di 
Bogor yang secara khusus mengedepankan agenda UKM. Untuk itu 
review pembangunan industri kecil perlu dilihat kembali. Kemudian 
pengaruh krisis ekonomi dan pendekatan pembangunan UKM serta 
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dampak dan implikasi reformasi politik di Indonesia tidak dapat 
dipisahkan dari kehadiran pendekatan klaster yang telah 
diimplementasikan di tanah Indonesia. Selanjutnya perkembangan 
paska GBHN/PROPENAS menampilkan pengalaman tersendiri 
perjalanan pembangunan UKM Di tanah air, terutama 2004-2009 dan 
kedudukan pendekatan klaster dalam kazanah pembangunan industri 
dan pembangunan ekonomi di Indonesia (Sutrisno,2009). 

Seperti sudah dikatakan diatas bahwa pembangunan dan 
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 
Indonesia dengan menggunakan model klaster industri dicanangkan 
oleh pemerintah sebagai alternatif kebijakan untuk membangun 
keunggulan kompetitif pada kegiatan usaha berskala kecil.Kebijakan 
pengembangan klaster di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2000 
menurut BPPT (2003) dalam http://asosiasiklasterindonesia. 
blogspot.com, melalui PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) 
tahun 2000-2004, pendekatan klaster industri dituangkan secara 
eksplisit dalam dokumen PROPENAS tersebut. Beberapa Institusi 
Pemerintah Pusat juga mengembangkan klaster, yaitu : 

1. Badan Perencanan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 
bekerjasama dengan UNDP dan UNCHS berinisiasi terhadap 
proyek Poverty Alleviation through Rural-Urban Lingkages 
(PARUL) sebagai upaya untuk meningkatkan keterkaitan desa 
dan kota di Provinsi ataupun Kabupaten. Pada tahun 2000, 
program ini berganti menjadi KPEL (Kemitraan Pengembangan 
Ekonomi Lokal) di 19 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi sebagai 
pilot project. 

2. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pendekatan 
klaster tertuang dalam Kebijakan Pembangunan Industri dan 
Perdagangan tahun 2001, yaitu kebijakan pembangunan 
industri jangka panjang diarahkan untuk pembentukan industri 
klaster dengan memperkuat industri-industri yang terdapat 
dalam mata rantai (value chain) yang mendorong keunggulan 
komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Sehubungan 
dengan itu, kebijakan dasar yang menjadi perhatian adalah 
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membentuk hubungan antara industri pendukung dan terkait 
di bagian hulu maupun di hilir. Selain itu, Deperindag juga 
memprakarsai proyek pembentukan klaster industri tertentu di 
beberapa daerah. 

3. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), 
menggunakan pendekatan klaster sebagai kebijakan 
pemberdayaan UKM yang meliputi program pengembangan 
sentra/klaster UMKM, fasilitas penguatan lembaga bantuan 
pengembangan bisnis (BDS) , dan pemberian Modal Awal 
Padanan (MAP). Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan 
kinerja UMKM, peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan 
pendapatan masyarakat. Dan yang disediakan sebesar Rp.200 
juta yang disalurkan melalui koperasi atau unit simpan pinjam.  

4. Kementerian Riset dan Teknologi, pendekatan klaster akan 
menjadi landasan kebijakan di bidang riset dan teknologi, 
khususnya terkait dengan pengembangan techno-industrial 
dan aliansi strategis.  

5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 
memprakarsai percontohan klaster industri daerah dalam 
rangka pengembangan unggulan daerah. Guna mendukung hal 
tersebut, BPPT juga melakukan kegiatan eksplorasi sinkronisasi 
dan sinergi program antar stakeholder, terutama Kementerian 
KUKM, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 
Departemen Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi, dan 
daerah setempat yang menjadi lokasi studi. 

 

Walaupun Berbagai studi tentang UKM telah banyak dilakukan 
karena dengan hasil bahwa hampir semua pihak dan kalangan sudah 
memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya peranan UKM 
dalam perekonomian. UKM memiliki peran dalam penciptaan 
lapangan kerja  dengan penyerapan tenaga kerja, penyumbang APBN 
pada skala nasional dan APBD atau PAD pada skala regional dan lokal, 
serta menjadi kegiatan yang dapat bertahan ketika krisis ekonomi.  
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Berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan UKM 
sudah diteliti, misalnya aspek permodalannya, kegiatan produksi, 
pemasarannya, serta peningkatan kapasitas SDMnya. Demikian juga 
program-program pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta 
dan Perguruan Tinggi baik dari sisi pemberdayaan dan penelitian telah 
berupaya untuk memperkuat keberadaan UKM. Namun  semua upaya 
tersebut masih belum mampu sepenuhnya mengangkat keberadaan 
UKM menjadi usaha yang tumbuh dan kuat atau “Naik Kelas”.  

Salah satu dugaan atas ’kegagalan’ dari berbagai usaha untuk 
mengangkat UKM tersebut adalah karena pendekatan unit analisis 
yang digunakan.Sebagai contoh : beberapa klaster yang ada di Jawa 
Tengah mengalami kemunduran aktivitas seperti misalnya pada klaster 
mebel rotan di Sukoharjo, Tenun trosos di Jepara, Keramik di 
Banjarnegara. Beberapa klaster tersebut mengalami penurunan dari sisi 
jumlah unit usaha, akses pada pasar yang lebih luas. Kebijakan dan 
strategi perencanaan pengembangan UMKM oleh pemerintah telah 
menyentuh klaster-klaster tersebut, akan tetapi yang ada pada saat ini 
klaster tersebut tidak berkembang tetapi mengalami penurunan. Dari 
Hasil penelitian Herndrawan Supratiknodalam Tambunan 
(2009)bahwakebijakan makroekonomiyang tidak tepattelah 
menciptakan sebuah"ketidakramahan" dalam iklim bisniskemudian  
menjadi alasankegagalanpengembangan banyakklaster, meskipun 
adadukunganlangsungdari pemerintahpada kelompok-kelompok 
klaster. Menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi penyebab dari 
kegagalan tersebut?  

Diantara berbagai upaya tersebut, penelitian ini diajukan 
sebagai satu upayapencerahan dan peningkatan kapasitas dan kinerja 
masing-masing pihak dalam upaya yang masih terus diperjuangkan 
untuk memperbaiki nasib dan kondisi UKM. Secara khusus penelitian 
ini dilakukan  sebagai satu upaya peningkatan kapasitas dan kinerja 
masing-masing pihak dalam upaya untuk memperbaiki kondisi 
UKM.Melalui pendekatan model pengembangan klaster UKM, 
penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan terobosan baru guna 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini masih dihadapi 
oleh UKM. Meskipun mungkin terasa sudah terlalu banyak penelitian 
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tentang UKM, penelitan yang kami ajukan ini memiliki keunggulan 
utama sebagai berikut: 

1. Melihat pengaruh lokasi geografis (aglomerasi) terhadap 
keberhasilan pengembangan UKM di suatu daerah/wilayah, 
sehingga UKM mampu menjadi penghela perekonomian lokal 
yang potensial. Pelibatan aspek geografi dan lokasi dalam upaya 
mengevaluasi perkembangan UKM masih menjadi hal yang 
baru, atau bahkan belum pernah dilaksanakan secara intensif.  

2. Hasil temuan awal yang diperoleh kemudian akan digunakan 
untuk mengevaluasi dan mengembangkan model 
pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan klaster 
sebagai unit subyek, yang kemudian diharapkan dapat 
diterapkan sebagai upaya pengembangan UKM yang lebih 
optimal.  

 

Menurut Porter (1998), dalam bukunya The Competitive 
Advantage of Nation menyatakan bahwa produktivitas suatu industri 
dapat ditingkatkan melalui klasterisasi. Diamond Model Cluster 
menggambarkan bahwa pendekatan klaster penting dalam peningkatan 
daya saing industri, karena melalui pendekatan tersebut konektivitas 
antara industri terjadi dalam suatu konsentrasi geografis. Konsentrasi 
dan konektivitas ini menciptakan efisiensi ekonomis sehingga masing-
masing pihak pelaku usaha yang terkait mendapatkan manfaat 
ekonomi yang positif. Kondisi ini mendorong perkembangan klaster 
yang dari bentuk konektifitas yang sederhana menjadi kompleks.   

Akan tetapi adanya keragaman pandangan dan munculnya 
banyak konsep dan kepentingan masing-masing pihak, mempengaruhi 
upaya pengembangan klaster industri di Indonesia. Pertama, pada sisi 
konsep, mengelompokkan beragam pemikiran tentang klaster industri 
yang berkembang sejauh ini sangat kompleks. Salah satu faktornya 
adalah keterkaitan satu konsep/teori dengan lainnya. Jadi, pemahaman 
yang memadai tentang klaster menjadi sangat penting. Oleh sebab itu 
peningkatan pemahaman tentang klaster di kalangan penentu 
kebijakan dan para stakeholders perlu terus dilakukan. Karena ini 
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merupakan salah satu awal/titik tolak sukses tidaknya praktek-
implementasi pengembangan klaster. 

Kedua, sementara pada sisi praktek/ tataran empiris, 
perkembangan ataupun langkah pengembangan klaster industri 
tidaklah secara kaku bersandarkan pada satu konsep saja. Modal 
pemahaman konseptual yang baik tentang klaster industri perlu 
disesesuaikan dengan konteksnya (obyek). 

Ketiga, cara pandang sistem menjadi media dialog lintas 
stakeholders untuk membangun pemahaman bersama tentang klaster 
industri tertentu, pengertian bersama tentang peran masing-masing, 
serta membangun kolaborasi sinergis bagi pengembangan klaster 
industri yang bersangkutan. Cara kerja yang parsial, terkotak-kotak 
dengan ego sektoral masing-masing, sekat-sekat mengakibatkan 
inkoherensi, karena yang menjadi “korban” adalah pelaku usaha di 
dalam klaster.  

Keempat, para stakeholders harus mau menjalani proses 
pembelajaran kolektif (collective learning), termasuk pembuat 
kebijakan. Ini sangat penting karena pengembangan klaster industri 
bukanlah suatu proses revolusioner, tetapi perlu dipandang sebagi 
proses evolusi yang dipercepat. Banyak prakarsa klaster industri 
terhenti atau tidak berkelanjutan atau bahkan “layu sebelum 
berkembang” karena dilakukan sendiri (misalnya oleh satu dinas saja). 
Memang sering muncul anggapan bahwa bekerja sendiri bisa 
mempercepat aksi. Tetapi kemajuan yang diperoleh biasanya hanya 
menjadi “kemajuan semu” sementara saja. Langkah intervensi sulit 
mencapai syarat kememadaian kebijakan (adequacy of scope). Sisi 
sosio-kultural pada klaster industri tidak bisa begitu saja digantikan 
oleh intervensi besar-besaran pada segi ekonomi saja. Pembelajaran 
kebijakan (policy learning) sangat penting baik bagi pembuat kebijakan 
maupun para penerima manfaat (beneficiaries) dalam mendorong 
kemajuan klaster industri (Taufik, 2011). 

Kelima yang perlu diperhatikan adalah komitmen tinggi dan 
konsistensi penentu kebijakan dan para stakeholders klaster industri 
yang bersangkutan. Inilah yang sering membedakan secara empiris 
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berkembangnya klaster industri yang berhasil dengan klaster industri 
pada tataran konsep. 

 

Persoalan dan Pertanyaan Penelitian 
Bertitik tolak dari latarbelakang masalah  tersebut  dimana ada 

kerancuan terhadap pemahaman tentang klaster, yang kemudian 
berdampak pada ketidaktepatan kebijakan dan strategi pemberdayaan. 
Dan selanjutnya banyak Kebijakan dan strategi dalam pemberdayaan 
pada  klaster yang tidak menghasilkan output sesuai dengan yang 
diharapkan. Berdasarkan hasil pengamatan sementara hal tersebut 
disebabkan karena program yang disusun tidak sesuai dengan kondisi 
sasaran. Ketidak sesuaian terjadi akibat dari pemahaman dan 
pendalaman kondisi sasaran yang tidak tepat, tahapan perkembangan 
aglomerasi tidak dipahami dengan baik sehingga menyebabkan 
program tidak dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha dengan baik 
sehingga Integrasi Program antara perencana dan kondisi di lapangan 
tidak tersinergikan. Oleh sebab itu perlu ada informasi tentang kriteria 
sasaran yang terukur agar dapat melakukan pemetaan terhadap kondisi 
sasaran kebijakan pemberdayaan UMKM terutama yang berbasis pada 
potret kondisi klaster dengan tepat.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah pertanyaan 
penelitian sebagai berikut :  

1. Variabel-variabel apa yang menentukan terbentuknya klaster ?  

2. Bagaimana pola stratifikasi dari suatu aglomerasi?  

3. Bagaimana pola hubungan yang memperkuat suatu aglomerasi 
menjadi sebuah klaster ideal?  

 

Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan masalah dan persoalan penelitian yang telah 
dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini secara umum 
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adalah untuk melihat pola pertumbuhan klaster yang ada di Jawa 
Tengah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :  

1. Mencari Variabel-variabel perkembangan klaster. 

2. Polapengelompokan pada kegiatan UMKM yang ber-
aglomerasiberdasarkan stratifikasinya.  

3. Dinamika “Vertical Linkage, Horizontal Linkage dan 
Institutional Linkage” pada setiap bentuk “klaster”.  

 

Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
beberapa pihak, yaitu:  

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai 
implementasi teoretis yang telah diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan dan sekaligus sebagai salah satu bentuk sumbangan 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang 
Ilmu Ekonomi Perencanaan Pembangunan, dan secara spesifik 
pada penyusunan program perencanaan pengembangan 
UMKM. 

2. Bagi UMKM, kerjasama baik yang bersifat horisontal maupun 
vertikal dalam klaster akan mendatangkan berbagai 
keuntungan. Melalui kerjasama horisontal, misalnya bersama 
UMKM lain menempati posisi yang sama dalam mata rantai 
nilai (value chain) secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat 
mencapai skala ekonomis melampaui jangkauan perusahaan 
kecil secara individual. Sedangkan melalui integrasi vertikal 
(dengan UMKM lainnya maupun dengan perusahaan besar), 
perusahaan-perusahaan dapat memfokuskan diri ke bisnis 
intinya dan memberi peluang pembagian tenaga kerja eksternal 
serta akan dimungkinkan munculnya peluang usaha yang baru 
atau kegiatan investasi. 

3. Bagi pemangku kepentingan (Pemerintah, LSM, BDS, Litbang, 
Perguruan Tinggi), sebagai masukan dalam perumusan berbagai 
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kebijakan dan program untuk pengembangan klaster dan 
UMKM. Dalam hal pembinaan, keberadaan klaster akan 
memudahkan perumusan kebijakan dan kegiatan 
pengembangan: pelatihan teknis, bantuan peralatan, pameran, 
pendampingan, fasilitasi bantuan permodalan, temu bisnis, pola 
kemitraan, magang kerja, penelitian, penerapan iptek. Selain 
itu, mendorong akselerasi pengembangan ekonomi lokal dalam 
rangka memperluas lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 
lokal. 

4. Bagi para peneliti, sebagai bahan referensi dalam penelitian 
sejenis pada masa mendatang.   

 


