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1. BAB IV 

2. HASIL PENELITIAN 
 

Gambaran Umum Klaster di Jawa Tengah 

Usaha Skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
mendominasi investasi industri di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan 
dengan data bahwa  total investasi secara keseluruhan di Jawa Tengah 
pada 2013 yang mencapai Rp. 124 triliun, Rp. 46 triliun di antaranya 
merupakan kontribusi dari industri skala menengah dan besar 
sedangkan Rp. 7 triliun berasal dari pemerintah (Data Badan 
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dipublikasi 13 Maret 
2014). Total Rp. 7 triliun investasi pemerintah tersebut adalah dari 
belanja modal APBN di Jawa Tengah, belanja modal APBD provinsi, 
dan belanja APBD kabupaten/kota se-Jateng. Total dari keduanya Rp. 
53 triliun sedangkan sisanya berasal dari investasi masyarakat di 
antaranya perorangan dan UMKM. Sektor potensial yang mendominasi 
UMKM di antaranya garmen, kayu serta industri kemasan baik plastik 
maupun kertas. 

UMKM juga menjadi salah satu faktor pendukung 
pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, bahkan besaran pertumbuhan 
Jawa Tengah 5,8 persen lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional 
yang mencapai 5,6 persen. Keberadaan UMKM sangat membantu 
perekonomian daerah. Pertumbuhan UMKM tidak bisa optimal tanpa 
bantuan dari usaha besar, untuk itu diharapkan ada keseimbangan yang 
baik mulai dari UMKM hingga industri menengah dan besar. Dengan 
keseimbangan tersebut maka industri dari masing-masing level bisa 
tumbuh baik, apalagi dalam hal ini tujuan kita melakukan ekspansi 
sehingga harus ada sinergi antara UMKM dengan industri menengah 
dan besar.  

Menanggapi kondisi tersebut pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
berusaha untuk menyusun suatu pendekatan pengembangan dan 
pemberdayaan UKM melalui pendekatan klaster. Dari sisi jenis sektor 
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usaha klaster di Jawa Tengah dikelompokkan menjadi tiga yaitu klaster 
yang berbasis usaha industri, pertanian, dan pariwisata.  

Pengembangan klaster ini memang menjadi salah satu fokus 
dari implementasi RPJMD Jawa Tengah.  Alasan pengembangan klaster 
tersebut dikarenakan klaster memiliki daya ungkit tinggi bagi 
pembangunan daerah dan mampu membantu UMKM dalam mencapai 
skala ekonomi. Pengembangan Klaster di Jawa Tengah juga mampu 
menciptakan lingkungan yang kreatif untuk mendorong tumbuhnya 
inovasi dan kerjasama serta mendorong sinergitas stakeholder dalam 
pendampingan klaster. 

Sejalan dengan RPJP-D Jawa Tengah tahun 2005 – 2025 (Perda 
no. 3 Tahun 2008), maka konsep pengembangan klaster adalah 
pengembangan ekonomi wilayah pada tataran makro dan 
pengembangan ekonomi lokal pada tataran mikro. Pengembangan 
ekonomi kewilayahan dilakukan dengan kebijakan: (a) mendukung 
koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan 
daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi 
baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah 
maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 
pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya 
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) 
mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan saat 
ini di Provinsi Jawa Tengah saja sudah teridentifikasi lebih dari 160 
klaster dari yang sudah ada sejak turun temurun maupun yang baru 
saja terbentuk atas prakarsa pemerintah. Namun sampai saat ini belum 
diketahui secara jelas mengenai kondisi dari masing-masing klaster 
tersebut, sehingga dirasa perlu untuk melakukan suatu pemetaan dan 
stratifikasi klaster. Karena dengan melakukan stratifikasi maka dapat 
dilakukan treatment yang tepat untuk masing-masing klaster (untuk 
menentukan treatment yang tepat sesuai tingkatan perkembangan & 
kondisi). Untuk itulah dirasa perlu dilakukan proses stratifikasi pada 
klaster-klaster yang ada di Provinsi Jawa Tengah mengingat jumlahnya 
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yang sudah menjadi semakin banyak dengan tingkat pertumbuhan dan 
permasalahan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan program-
program penguatan yang berbeda-beda pula sesuai dengan tingkat 
pertumbuhan masing-masing.  

Upaya lebih lanjut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah melalui program SIDa (Sistem Informasi Daerah) yang 
bekerjasama dengan Balitbang mengidentifikasi  terdapat 35 klaster 
berbasis produk unggulan daerah yang tersebar di beberapa kabupaten 
dan kota. Beberapa di antaranya, Klaster Kopi di Kabupaten 
Temanggung, Gula Kelapa kabupaten Banyumas, Tapioka di Kabupaten 
Pati, Knalpot  di kabupaten Purbalingga, Handycraftdi Kabupaten 
Blora, Bordirdi kabupaten Kudus, Konveksi di kabupaten Pemalang 
dan lain-lain. Namun masih ada banyak lagi klaster-kalster yang sudah 
berkembang dan saat ini belum terpublikasi dan bahkan belum 
teridentifikasi, hal ini disebabkan karena keterbatasan media informasi 
yang digunakan baik pada aras lokal maupun regional.  

Klaster di Jawa Tengah memiliki karakteristik khusus yang 
berbeda dengan kriteria  klaster di negara maju. Klaster usaha yang ada 
umumnya adalah klaster tradisional yang terdiri dari kelompok-
kelompok usaha skala mikro, kecil, dan menengah, dimanaskala usaha 
ini adalah skala usaha yang mendominasi sebagian terbesar dari unit 
usaha yang ada. Data menunjukkan bahwa dari jumlah seluruh unit 
usaha di Jawa Tengah maka 99,83 % adalah unit usaha yang tergolong 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dari prosentase ini maka 
porsi terbesar adalah unit usaha mikro yang mencapai 85,52%, usaha 
kecil 13,75%, dan usaha menengah 0,56%, dengan jumlah total sebesar 
643.504 unit usaha. Jumlah tenaga kerja dari unit usaha UMKM ini 
mencapai 7.054.731 tenaga kerja. Hal ini menegaskan peran penting 
klaster usaha dalam mendukung perekonomian di Jawa Tengah. 

Pada tahun 2013 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa 
Tengah bekerjasama dengan CEMSED FEB UKSW menyelenggarakan 
pendataan Sentra UMKM di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, kurang 
lebih terdapat 704 sentra produksi UMKM di Jawa Tengah. Sentra 
tersebut merupakan sentra produksi dibidang pertanian dan industri 
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pengolahan. Akan tetapi belum teridentifikasi secara lebih detail 
apakah sentra tersebut berpotensi menjadi klaster atau sudah dapat 
dikatakan sebagai klaster, karena belum ada sensus atau survey yang 
mengidentifikasi jumlah klaster di Jawa Tengah.  

 

Gambaran Umum Sampel Penelitian 
Tabel 4-1 Sebaran Sampel Menurut Wilayah 

Jml Kab/ 
Kota 

Kabupaten/ Kota Sektor Produk/ Komoditas
Jumlah 
Klaster

1 Banjarnegara Industri Keramik 1
2 Banyumas Industri Minyak Atsiri, Gula Kelapa 2
3 Blora Industri Handycraft 1

Industri Logam 1
Pertanian Ikan Nila 1
Industri Telur Asin 1
Pertanian Bawang Merah, Rumput Laut 2
Industri Pengasapan Ikan 1
Pertanian Padi 1
Industri Genteng 1
Pertanian Jagung 1

8 Jepara Industri Tenun 1
9 Karanganyar Pertanian Jamur Kuping, Biofarmaka, Bawang Putih 3

10 Kebumen Industri Anyaman Pandan, Batik, Sabut Kelapa 3
11 Kendal Pertanian Jambu Getas Merah 1

Industri Mebel 1
Pertanian Ikan Nila 1

13 Kudus Industri Bordir & Konveksi 1
14 Magelang Pertanian Ikan Air Tawar 1
15 Pati Industri Tapioka, Pengolahan Ikan 2
16 Kab. Pekalongan Industri ATBM 1
17 Pemalang Industri Konveksi 1
18 Purworejo Pertanian Kambing Etawa 1

Industri Enceng Gondok 1

Pertanian
Biofarmaka, Sapi Perah, Sapi Potong, 
Hortikultura, Padi, Cabe, Pertanian 
Organik

7

Industri Mebel Rotan 1
Pertanian Pertanian Terpadu 1

21 Surakarta Industri Batik, Shutlecock, Sangkar Burung 3
22 Wonogiri Pertanian Cabe, Sapi Potong, Ubi Kayu 3
23 Wonosobo Pertanian Kentang 1

47

19

20

JUMLAH KLASTER SAMPEL PENELITIAN

6

4

5

7

12

Sukoharjo

Boyolali

Brebes

Demak

Grobogan

Klaten

Kab. Semarang 

 
Sumber : Data Primer diolah 
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Tabel di atas menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan maka diperoleh sampel klaster di Jawa Tengah sebanyak 47 
klaster, atau 30% dari data populasi kluster unggulan di Jawa Tengah.  

Dari 47 sampel klaster yang tersebar di 23 kabupaten/ kota di Jawa 
Tengah diperoleh proporsi menurut sektor sebagai berikut :  

Tabel 4-2. Sebaran Sampel Menurut Sektor 

Sektor Jumlah 
Abs % 

Industri  23 49% 
Pertanian 24 51% 
TOTAL 47 100% 

 Sumber : Data Primer diolah 
 

Berdasarkan tabel diatas maka pembagian sampel pada sektor 
industri sebesar 49 % dan sektor pertanian sebesar 51%, hampir 
seimbang antara jumlah sampel dari sekor pertanian dan industri. 
Dengan pembagian sampel yang proporsional tersebut diharapkan 
dapat memberikan gambaran tentang kondisi perkembangan klaster 
yang sesungguhnya. Berikut ini didiskripsikan tentang diksripsi 
indikator pada variabel yang diteliti.  

 

1. Kelembagaan Klaster 

a. Inisiator 

Pemrakarsa berdirinya klaster menjadi salah satu ukuran dalam 
melihat stratifikasi klaster.  

Tabel 4-3 Inisiator Pembentukan Klaster 

No Inisiator klaster Jumlah 
Abs % 

1 Pemerintah 8 17% 
2 Swasta 39 83% 

  Jumlah 47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 
 

Sebanyak 83% klaster didirikan atas prakarsa pelaku usaha 
yang ada di dalam kalster. Kesadaran untuk berorganisasi 
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sebagai salah satu upaya mengembangkan usaha dan 
kelompoknya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya 
kelembagaan kelompok. Sedangkan stakeholder yang 
berkepentingan dalam pengembangan dan pemberdayaan 
UKM turut berperan menjadi inisiator terbentuknya 
manajemen klaster, yang dalam hal ini adalah lembaga 
pemerintah walaupun yang berperan jumlahnya sedikit, yaitu 
17%. Perbedaan bentuk kelembagaan menentukan pola 
manajemen klaster. Pada indikator kelembagaan klaster di 
jelaskan dalam indikator bentuk kelembagaan klaster.  

 

b. Bentuk Kelembagaan  

Ada 7 bentuk kelembagaan yang dipilih dalam mengelola 
klaster, tabel berikut ini memberikan gambaran tentang bentuk 
kelembagaan tersebut.  

Tabel 4-4 Kelembagaan yang berperan 

No Bentuk Kelembagaan  Jumlah  
Abs % 

1 Alamiah : Sentra,  Kelompok 13 49% 

2 
Bentukan : Paguyuban, 
Gapoktan 15 32% 

3 
Tidak Berbadan Hukum Formal : 
Forum, Klaster 7 15%  

4 Berbadan Hukum : Koperasi 2 4% 
  Total  47 100% 

Sumber : Data Primer diolah 

 

Sentra adalah bentuk kelembagaan yang paling senderhana di 
dalam klaster, tidak ada kerjasama ataupun jalinan bisnis 
(koneksi) yang terjadi antar pelaku usaha yang ada di dalam 
klaster. Keberadaan mereka hanya karena kondisi geografis 
yang berada dalam satu lokasi yang berdekatan. Terdapat 9% 
pelaku usaha yang ada pada tingkatan bentuk kelembagaan 
sentra. Bentuk kelembagaan kelompok dan paguyuban 
merupakan bentuk kelembagaan yang banyak ditemukan 
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dalam klaster, bentuk kelembagaan ini banyak disukai karena 
tidak mengikat, dan menggunakan pola ikatan yang bersifat 
sosial. Pada klaster dengan basis pertanian mereka memilih 
berinteraksi dengan sesama pelaku usaha dalam wadah 
gapoktan, ini ditunjukkan dengan 21 % klaster mewadahi 
kelembagaannya dalam bentuk gapoktan. Bentuk kelembagaan 
gapoktan dan forum sudah diformalkan namun biasanya tidak 
berbadan hukum, sehingga keterlibatan pelaku usaha dalam 
bentuk kelembagaan ini lebih semi formal, walaupun sudah 
ada sturktur organisasi dan spesifikasi pembagian peran yang 
jelas. Bentuk kelembagaan klaster dan koperasi sudah lebih 
advance dibandingkan dengan kelembagaan lainnya. Untuk 
koperasi sudah berbadan hukum, aturan kepesertaan sudah 
diatur secara baku, manajemen kelembagaan tegas dan 
terstuktur. Pada bentuk kelembagaan klaster juga sudah 
terdapat pembagian peran yang jelas sesuai dengan kaidah 
manajemen klaster. Bentuk kelembagaan klaster dan koperasi 
lebih mapan sencara organisasi dibandingkan dengan bentuk 
kelembagaan yang lain.  

 

c. Kegiatan Lembaga Klaster  

Kegiatan lembaga dalam klaster dilihat dari kegiatan yang 
dilakukan didalam klaster, seperti pertemuan rutin sebagai 
wadah diskusi untuk menyelesaikan masalah, market sharing, 
akses pada program pemerintah, wadah untuk menggali 
informasi perkembangan usaha, pelatihan-pelatihan.    

Tabel 4-5 Kemanfaatan Kegiatan Kelembagaan 

No 
Kegiatan Kelembagaan dalam 

Klaster : Mendukung 
Perkembangan Usaha  

Jumlah 

Abs % 
1 Tidak Mendukung 5 11% 
2 Sedikit Mendukung  21 45% 
3 Sangat Mendukung  21 45% 

  Total 47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 
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Sebanyak 11% berpendapat bahwa kelembagaan yang 
ada di dalam klaster tidak mendukung kegiatan dan 
perkembangan usaha mereka. Sedangkan 45% merasa bahwa 
kelembagaan yang ada di dalam klaster sedikit mendukung dan 
perlu ditingkatkan perannya. Bagi klaster yang sudah 
termanajemeni dengan baik maka anggotan klaster berpedapat 
bahwa kegiatan kelembagaan yang ada sangat mendukung 
perkembagan dan kemajuan usaha.  

 
2. Aktivitas Usaha  

a. Tahun Mulai Kegiatan Klaster  

Tahun mulainya kegiatan kelembagaan klaster menjadi salah 
satu indikator pada variabel aktivitas usaha yang sudah 
dijalankan. Semakin lama tahun pendirian klaster diharapkan 
tingkat perkembangannya berada pada strata mapan.  

Tabel 4-6 Lama Pendirian Kelembagaan Klaster 

No Lama Berdiri Jumlah klaster 
Abs % 

1 <5th 26 55% 
2 6th-10th 10 21% 
3 11th-15th 7 15% 
4 >16th 4 9% 

  Total  47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 

 
Hasil survey menunjukkan bahwa 55% klaster yang diteliti 
berdiri kurang dari 5 tahun yang lalu, dan 21% berdiri antara 
6-10 tahun yang lalu, sedangkan sisanya sudah ada sejak 11 
tahun yang lalu, akan tetapi jumlahnya hanya 24%. Secara 
organisasi kelembagaan klaster yang ada masih pada strata awal 
dan tumbuh, karena berumur dibawah 10 tahun.  

b. Jumlah Unit Usaha  

Jumlah unit usaha yang ada di dalam klaster menggambarkan 
besaran klaster dan perkembangan yang terjadi. Besaran klaster 
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tersebut menentukan strata pada sebuah klaster.  

Tabel 4-7 Jumlah Unit Usaha dalam Klaster 

No Jumlah Unit Usaha 
dalam Klaster 

Jumlah 
Abs % 

1 <20 5 11% 
2 21-50 11 23% 
3 51-100 12 26% 
4 >100 19 40% 

  Total 47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 

 

Hanya ada 11% klaster yang memiliki unit usaha di bawah 20. 
Menurut definisi pengelompokan klaster unit usaha dibawah 
20 masih belum dapat dikategorikan sebagai klaster, akan tetapi 
masih berupa sentra. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa 89% klaster yang diteliti mempunyai unit usaha diatas 
21, sudah dapat dianggap layak disebut sebagai klaster.  

Perkembangan Jumlah Unit Usaha pada 3 tahun terakhir  
menjadi indikator aktivitas usaha, yang dapat digunakan untuk 
melihat strata perkembangan klaster.  

Tabel 4-8 Perkembangan Unit Usaha 

No Perkembangan Unit 
Usaha  3 tahun terakhir 

Jumlah  
Abs % 

1 Menurun 1 2% 
2 Berkembang 32 68% 
3 Tetap 14 30% 

  Total 47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 

 

Seiring dengan waktu ada 1 klaster yang mengalami penurunan 
jumlah unit usaha, 68 % mengalami perkembangandan 30% 
tidak ada perkembangan unit usaha selama 3 tahun terakhir. 
Jumlah unit usaha yang menurun menunjukkan bahwa klaster 
tersebut pada strata decline, sedangkan jumlah unit usaha yang 
berkembang menunjukkan bahwa klaster tersebut pada 
tahapan growt sedangkan jumlah yang stabil menunjukkan 
bahwa klaster pada strata mature/ mapan.  
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c. Kondisi Permintaan  

Salah satu indikator dari variabel aktivitas usaha adalah kondisi 
permintaan, dimana indikator ini menunjukkan skopa 
aksesibilitas pengusaha terhadap perkembangan usahanya 
dalam hal permintaan dimana variabel ini juga 
mengindikasikan jejaring bisnisnya/networking.  

Tabel 4-9 Aksesibilitas 

No Aksesibilitas  Jumlah 
Abs % 

1 Lokal 25 53% 
2 Luar Kota 5 11% 
3 Provinsi 3 6% 
4 Nasional 4 9% 
5 Luar Negeri 10 21% 

  Total 47 100% 
Sumber: Data Primer diolah 

 

Sebanyak 53% permintaan produk yang dihasilkan oleh klaster 
yang diteliti hanya memenuhi permintaan lokal/ dalam 
kabupaten/kota.  Sedangkan sebanyak 47% sudah memiliki 
pembeli diluar wilayah kegiatan usahanya. Kondisi permintaan  
yang hanya terbatas pada permintaan lokal ini dapat 
menggambarkan bahwa pelaku usaha yang ada di dalam klaster 
belum dapat mengakses pasar yang lebih luas jangkauannya, 
rantai ditribusi mereka pendek, langsung dijual kepada 
konsumen atau pedagangan yang ada di sekitarnya.  

 

3. Kinerja Usaha  

Variabel kinerja usaha dilihat dari 3 indikator utama yaitu Nilai 
tambah, tingkat keuntungan dan jangkauan pemasaran.  

a. Nilai Tambah  

Nilai tambah merupakan salah satu indikator untuk melihat 
apakah usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai lebih 
dari produk yang dihasilkan. Nilai tambah yang tinggi 



67 

menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan bernilai jual 
tinggi atau meningkat dibandingkan sebelumnya.  

Tabel 4-10 Distribusi Nilai Tambah 

No Distribusi nilai 
tambah 

Jumlah 
Abs % 

1 <25,00% 2 4% 
2 25,00%-50,00% 15 32% 
3 50,00%-75,00% 23 49% 
4 >75,00% 7 15% 

  Jumlah 47 100% 
Sumber : Data Primer diolah  

 

Sebagian besar klaster dapat memberikan nilai tambah pada 
produk yang dihasilkan  antara 50-75%. Secara keseluruhan 
nilai tambah berada diatas 25%, ini menunjukkan bahwa 
pelaku usaha yang ada di dalam klaster sudah relatif mapan 
dengan kondisi usahanya. Nilai tambah yang tinggi juga 
menunjukkan kemampuannya untuk melakukan efisiensi 
dengan produksi dengan menggunakan jejaring yang ada di 
dalam klaster, baik antar pengusaha sejenis atau antara 
pengusaha.  

 

b. Tingkat Keutungan  

Penekanan penting dalam melihat perkembangan klaster salah 
satunya melihat perubahan keuntungan. Berikut ini dilihat 
perkembangan tingkat keuntungan pelaku usaha dalam klaster.  
Tingkat Keuntungan yang tinggi menunjukkan bahwa biaya 
produksi yang rendah. Keberlangsungan usaha dalam 
kelompok kluster akan dapat bertahan ketika dalam wadah 
klaster kegiatan usaha menjadi efisien, salah satu indikatornya 
adalah rendahnya biaya atau tingginya keuntungan yang 
didapat.  
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Tabel 4-11 Tingkat Keuntungan 

No 
Tingkat 

keuntungan 3 
tahun terkahir 

Jumlah  

Abs % 
1 Meningkat 31 66% 
2 tetap/stabil 7 15% 
3 menurun 9 19% 

  Jumlah 47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 

 

Selama 3 tahun terakhir 66% pelaku usaha yang ada di dalam 
klaster mengalami peningkatan keuntungan, sendangkan 15% 
stabil dan ada 19% yang mengalami penurunan. Strata 
perkembangan klaster dapat dilihat dengan melihat kinerja 
usaha dari sisi keuntungan. Keuntungan yang menurun 
menunjukkan bahwa jenis usaha atau produk yang dihasilkan 
sudah tidak dapat menghasilkan keuntungan yang baik. Ini 
menunjukkan bahwa pada saat terjadi penurunan maka klaster 
juga berada pada siklus yang menurun. Demikian juga pada saat 
keuntungan meningkat maka klaster juga akan ikut 
berkembang. Sendangkan jika dalam kurun waktu 3 tahun 
terakhir keuntungan stabil maka klaster berada pada tingkatan 
mapan.  

 

c. Jangkauan Pemasaran  

Perkembangan Orientasi pasar menjadi salah satu pengukur 
kinerja usaha, orientasi pasar yang semakin luas 
menggambarkan perkembangan yang tinggi.  

Tabel 4-12 Perkembangan Orientasi Pasar 

No Perkembangan 
Orientasi Pasar 

Jumlah  
Abs % 

1 lokal 26 55% 
2 Luar Kota 3 6% 
3 Provinsi/Nasional 5 11% 
4 Export 13 28% 

  Jumlah 47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 
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Sebanyak 55% klaster perkembangan orientasi pasarnya masih 
berada pada lokal. Sedangkan 45% sudah beroientasi pada 
wilayah diluar lokasi usahanya. Perkembangan pasar yang 
semakin luas menunjukkan strata perkembangan klaster pada 
tahapan yang lebih tinggi. Untuk dapat melakukan ekspor 
maka supply dan produksi dari suatu unit usaha harus berada 
pada tataran mapan/ stabil, unit usaha yang stabil dan 
tergabung dalam klaster menunjukkan kinerja klaster sedang 
berkembang permintaannya atau menurun.  

 

4. Konektivitas  

Konektivitas oleh ekspert dibidang klaster menjadi variabel yang 
memiliki skor yang tinggi karena kinerja klaster sangat menonjol 
tertutama pada keterkaitan kerja dan hubungan yang ada.  

a. Keterkaitan dengan usaha inti  

Adanya sistem inti dan subkotrak menjadi salah satu ciri khas 
dalam klaster.  

Tabel 4-13 Jenis  Usaha yang  Terkoneksi 

No Usaha yang terkait dalm klaster Jumlah 
Abs % 

1 Produsen 16 34% 
2 Pemasok dan inti 25 53% 
3 Inti, pemasok, jasa, dagang 6 13% 

  Jumlah 47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 

 

Sebanyak 34% klaster hanya terdapat produsen saja, dan tidak 
terkait dengan usaha lain. Klaster yang sudah lebih kompleks 
ada 53% dimana terdapat pemasok/sanggan/putting out dan ada 
pengusaha intinya. Sektor yang terlibat dari keduanya hanya 
pada aktivitas produksi saja. Tingkatan yang lebih tinggi 
dengan ditunjukkan keterlibatan pelaku usaha pada berbagai 
level dan sektor. Strata klaster yang mapan sudah terdapat 
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networking antara inti, pemasok/sanggan/putting out, penyedia 
jasa dan sektor perdagangan. Pada kompleksitas networking 
dalam klaster ini hanya terdapat 6 klaster yang sudah 
kompleks.  

 

b. Kerjasama vertikal dan horisontal 

Tabel 4-14 Kerjasama vertikal dan horisontal pengusaha 

No Kerjasama 
pengusaha 

Jumlah 
Abs % 

1 Ada 41 87% 
2 Tidak Ada 6 13% 

  Total 47 100% 
 Sumber : Data Primer diolah 

 

Kerjasama antar pengusaha sudah ada di dalam klaster hal ini 
ditunjukkan bahwa 87% dari klaster. Sedangkan yang tidak ada 
kerjasama dikarenakan masih berupa sentra sehingga tidak ada 
konektivitas antar pengusaha di dalam satu wilayah kegiatan 
usaha.  

c. Kompleksitas Kegiatan dalam Klaster  

Spesialisasi pekerjaan menunjukkan apakah dalam sebuah 
klaster sudah ada pembagian pekerjaan yang jelas dan klaster 
berkembang sesuai dengan tahapan kegiatan produksi, dan 
aktivitas produksi sudah terspesialisasi dalam unit usaha yang 
berbeda-beda. Semakin kompleks maka semakin tinggi strata 
yang dimiliki oleh suatu klaster.  

Tabel 4-15 Spesialisasi Usaha dalam Klaster 

No  Spesialisasi 
dalam Klaster 

Jumlah 
Abs % 

1 Ada 29 62% 
2 Tidak Ada 18 38% 

  Total 47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 
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Rata-rata klaster sudah ada spesialisasi / pembagian kerja yang 
berada pada unit sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan 62% 
menyatakan di dalam klasternya sudah ada spesialisasi 
khusunya dalam proses produksi.  Sedangkan 38% tidak ada 
spesialisasi dalam aktivitas produksi, namun spesialisasi 
merupakan bagian diluar kegiatan produksi, misalnya 
penjualan dan jasa pendukung kegiatan pemasaran atau 
manajemen.  

 

d. Keterlibatan Lembaga Pendukung  

Keterlibatan lembaga pendukung menjadi salah satu indikator 
dari variabel konektivitas. Keterlibatan lembaga yang semakin 
banyak jumlah dan organisasinya menunjukkan konektivitas 
yang semakin tinggi, sehingga klaster berada pada srtara yang 
tinggi.  

 

Tabel 4-16 Jenis Lembaga Pendukung 
No Jenis Lembaga Pendukung Jumlah 

Lembaga 
Jumlah 

Abs % 
1 Pemerintah 1 1 2% 
2 Pemerintah,Perbankan 2 30 64% 
3 Pemerintah,Perbankan, BI 3 6 13% 
4 Pemerintah,Perbankan, BI,Koperasi 4 2 4% 
5 Pemerintah,Perbankan, LSM 4 2 4% 
6 Pemerintah,Perbankan, BI,Swasta, BDS 5 1 2% 
7 Pemerintah,Perbankan, Koperasi 3 5 11% 

  Total  47 100% 
Sumber : Data Primer diolah 

Hanya ada 1 klaster yang memiliki lembaga pendukung paling sedikit. 
Sebagian besar (63%) didukung oleh lembaga pemerintahan dan perbankan. 
Lembaga lain yang turut mendukung perkembangan klaster diantaranya 
Bank Indonesia, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Bussines 
Development Services (BDS).   

 


