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Bab Empat 

FENOMENA INDUSTRI KECIL 

PENGOLAHAN DI KAWASAN TIMOR BARAT 

 

 

Provinsi  NTT adalah provinsi terselatan Negara Republik 

Indonesia yang secara geografis terletak pada 8° - 12°  Lintang Selatan 

dan 118°- 125° Bujur Timur dengan jumlah pulau 1.192 buah dari 

jumlah pulau tersebut 43 pulau sudah dihuni dan 1.149 belum dihuni. 

Pulau yang bernama baru berjumlah 42 buah, selebihnya 

belum diberi nama, dengan iklim 8 bulan kemarau/kering dan 4 bulan 

hujan/basah, luas wilayah 47.349,9 km² daratan dan ± 200.000 km² 

lautan. Wilayah administrasi terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota 

dengan 289 kecamatan serta 2.869 desa dan kelurahan (BPS NTT, NTT 

dalam Angka 2013). 

Adapun wilayah Provinsi NTT sebagai bagian dari wilayah 

Republik Indonesia seperti nampak pada Gambar 4.1 : 

Gambar 4.1. Peta Negara Republik Indonesia 
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Provinsi NTT memiliki 21 kabupaten dengan 1 kota dan 306 

kecamatan serta 3.246 desa dan kelurahan  terbagi atas 317 kelurahan 

dan 2.929 desa, total jumlah penduduk 4.899.260 jiwa,  penulis 

mengambil  20 % dari wilayah Provinsi NTTmenjadi wilayah 

penelitian  yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara seperti nampak pada 

Gambar 4.2 : Wilayah penelitian adalah wilayah yang berada dalam 

kotak merah. 

Gambar 4.2. Peta Kawasan Timor Barat, Daerah Penelitian 

 

Kawasan Timor Barat di Provinsi NTT memiliki potensi besar 

untuk mendukung pengembangan daerah dalam berbagai aspek. Salah 

satu aspek yang berpotensi adalah sumber daya alam, terutama sumber 

daya pertambangan, kehutanan, parawisata dan peternakan. 

Pemerintah bertugas meningkatkan kapasitas daya dukung 

potensi tersebut melalui pemberdayaan masyarakat sehingga nilai 

tambah yang diperoleh akan mensejahterakan masyarakat dari generasi 

ke generasi. 

Upaya-upaya yang dilakukan selama ini tidak cukup 

mendukung pengembangan daerah karena berbagai sebab, namun 
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tanggung jawab sebagai pemerintah yang diberi amanat oleh rakyat 

harus senantiasa dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 

Salah satu sektor yang akan mendorong lebih kuat peningkatan 

kesejahteraaan masyarakat adalah sektor industri, untuk itu 

pemerintah hendaknya memberi perhatian khusus guna optimalisasi 

sektor ini sehingga berbagai potensi daerah dapat dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan masyarakat.  

Dukungan sumber daya alam yang besar perlu didukung oleh 

sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam 

tersebut dengan keahlian dan keterampilan untuk mencapai cita-cita 

luhur bangsa Indonesia.  

 

 Industri Pengolahan di Kota Kupang  

Gambar 4.3 Peta  Wilayah  Administratif  Kota Kupang 

 
Gambaran Umum Kota Kupang 

Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT  

yang terletak di bagian tenggara. Secara astronomis Kota Kupang 

terletak antara: 10º 36‟ 14‟‟ – 10º 39‟ 58‟‟ Lintang Selatan 123º 32‟ 23‟‟ – 
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123º 37‟ 01‟‟ Bujur Timur (BPS Kota Kupang,Kota Kupang dalam 

Angka, 2010). Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang 

adalah:  sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah 

dan Kupang Barat, Kabupaten Kupang  sebelah barat : Kecamatan 

Kupang Barat dan Selat Semau sebelah utara : Teluk Kupang Selatan : 

Kecamatan Kupang Barat.  

Kota Kupang yang memiliki luas 165,3 km² terdiri dari 6 

kecamatan.  Kota Kupang menjadi Kotamadya berdasarkan Undang 

Undang No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Kupang yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomer 

3632 Tahun 1996. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang 

diresmikan oleh Mendagri RI Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 

1996 (BPS Kota Kupang, Kota Kupang dalam Angka 2010).  

Wilayah  Kota Kupang mempunyai 51 desa/kelurahan yang 

terbagi dalam 6 kecamatan. Desa/kelurahan tersebut terbagi lagi 

menjadi 413 RW/RK, dan 1,706 RT yang merupakan  pemerintahan  

dalam wilayah yang lebih kecil. Adapun kecamatan di Kota Kupang 

adalah  Kecamatan  Alak bertempat di  Alak, Kecamatan Maulafa 

bertempat di Maulafa, Kecamatan Oebobo bertempat di Oebobo, 

Kecamatan  Kota Raja bertempat di Naikoten, Kecamatan Kelapa Lima 

bertempat di Kelapa Lima, Kecamatan Kota Lama bertempat di 

Fatubesi, seperti nampak pada Gambar 4.3.  

Berawal dari tanggal 25 April tahun 1996 terbentuk  Kota 

Kupang. Kota Kupang menjadi pilihan pertama karena satu-satunya 

kabupaten/kota yang sektor industri pengolahannya menyumbangkan 

prosentase di atas provinsi terhadap PDRB daerahnya. 

 Kota Kupang adalah Kota Jasa dan Perdagangan, namun sektor 

industri pengolahan juga bertumbuh. Sebagai Ibu kota Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, Kota Kupang menjadi pusat pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan jumlah penduduk 291.794 

orang dengan perincian laki-laki 147.872 dan perempuan 143.922 

orang yang tersebar pada 6 kecamatan dan 51 kelurahan (BPS Kota 

Kupang, Kota Kupang dalam Angka, 2010). 
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Kemajemukan penduduknya menimbulkan dampak positif,  

karena berbagai suku bangsa di Indonesia ada di Kota Kupang 

menjadikan Kota Kupang pluralis dan dari segi agama prosentase 

masing-masing agama didominasi oleh agama Kristen Protestan, 

menyusul  Katolik, Islam, Hindu,dan Budha serta agama kepercayaan 

lainnya.  

Letak strategis Kota Kupang dan rencana pemerintah pusat ke 

depan akan menjadikan  Kota Kupang pusat kegiatan perdagangan 3 

negara, yaitu Indonesia, Timor Leste, dan Australia menjanjikan 

peluang masa depan yang baik untuk pengembangan sektor industri 

pengolahan.  

Sejarah berdirinya Kota Kupang dimulai pada tanggal 23 April 

tahun 1996 di mana Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi NTT 

sebelumnya adalah Kabupaten Kupang, dan selanjutnya Kabupaten 

Kupang sebagai kabupaten induk melahirkan Kota Kupang disebut 

Kota Administratif Kupang meningkatkan statusnya  ke Kota Madya 

dan akhirnya saat ini sebagai Kota Kupang.  

Sejarah Perkembangan Industri Kecil Pengolahan di Kota Kupang 

Masyarakat Kota Kupang yang semula malu untuk melakukan 

kegiatan produksi, saat ini lebih berani karena tuntutan untuk 

membiayai hidupnya atau dimotivasi oleh anggota masyarakat dari luar 

NTT yang datang dan mencari nafkah di kota ini.  

Sektor industri pengolahan di Kota Kupang didominasi oleh 

industri kecil. Untuk usaha industri pengolahan pada skala sedang dan 

besar masih sangat terbatas. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 11 unit 

usaha dengan 873 tenaga kerja dan bertambah 2 unit pada tahun 2013 

(BPS Kota Kupang 2014). Industri kecil pengolahan terutama pangan 

mendominasi dengan hasil produk berupa makanan ringan atau 

camilan namun masih terbatas pada aneka produk  berbahan baku dari 

pisang, jagung,  ternak, pengolahan ubi kayu, dari tepung terigu. Untuk 

jenis barang hasil industri kerajinan, antara lain aneka tenun ikat, dan  

anyaman walau terbatas (alat musik Sasando) serta pengolahan aneka 
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barang untuk keperluan pertanian, seperti parang, cangkul,  sekop, 

semua industri pengolahan ini masih dalam skala kecil. 

Pemasaran berbagai komoditi dimulai dari lingkungan RT, RW, 

kelurahan tersebut maksimal sampai kecamatan. Persaingan dalam 

produk tersebut adalah dari daerah lain di Indonesia yang masuk ke 

Kota Kupang, dengan kelebihan pada kemasan yang lebih menarik, 

variasi  produknya yang lebih beragam sehingga memberikan ragam 

pilihan kepada konsumen dan harga yang  sangat terjangkau.  

Kegiatan produksi yang didukung oleh sarana perdagangan 

sudah berkembang pesat dengan tersedianya pelabuhan bertaraf 

internasional, yang mendukung aktivitas masuk dan keluarnya 

berbagai komoditi dan barang hasil industri dari daerah produsen ke 

daerah pemasaran untuk wilayah regional provinsi maupun antarpulau 

dalam negeri dan ekspor. Pelabuhan Tenau yang saat ini berganti nama 

menjadi pelabuhan Tanjung Lontar dikelola oleh PT. Pelindo dengan 

prasarana lengkap seperti nampak pada Gambar 4.4 : 

Gambar 4. 4 Dermaga Tenau di Waktu Malam ( Wilson Therik, 2011). 

 
Selain sarana pelabuhan laut  juga terdapat sarana pelabuhan 

udara yaitu Bandara El Tari sebagai bandara internasional yang juga 

melayani  penerbangan ke luar negeri yaitu ke Republik Demokratik 

Timor Leste (RDTL) dan ke Australia.  
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Sarana perdagangan lainnya seperti adanya jalan raya  ke sentra 

produksi di kelurahan-kelurahan, bahkan desa-desa di Kabupaten 

Kupang juga tersedia, walau dalam kondisi yang beragam, ada yang 

sudah beraspal,  ada yang  hotmix, dan ada yang  masih aspal biasa 

bahkan ada yang baru pengerasan dengan tanah putih dan batu. 

  Lembaga-lembaga serta pusat perdagangan seperti pasar baik 

yang tradisional maupun yang modern, serta lembaga keuangan 

perbankan lainnya tersedia, bahkan saat ini menjadi fenomena di mana 

hampir seluruh kelurahan di Kota Kupang dibangun Rumah Toko 

(RUKO) dengan beragam bentuk berlantai 2 sampai 4.  

Fenomena ini semakin menegaskan Kupang sebagai daerah 

pemasaran berbagai komoditi dan hasil pengolahan dari 

kabupaten/kota se-Provinsi NTT dan pusat perdagangan berbagai 

komoditi yang di produksi dari luar daerah NTT. 

Pertanyaan yang timbul adalah, mengapa aneka produk dari 

luar NTT dapat dijual di Kota Kupang dengan harga yang relatif  

terjangkau? sementara jalur distribusi produk tersebut cukup panjang, 

yaitu dari pabrikan, distributor, subdistributor,  pengecer dan 

konsumen yang mana dalam perjalanannya membutuhkan waktu dan 

adanya resiko pada setiap jalur distribusi tersebut?. 

Sementara di sisi lain, aneka produk yang dihasilkan 

masyarakat Kota Kupang, masih dalam skala kecil, sangat terbatas 

varian produknya, dengan harga yang tidak competitive, membuat 

masyarakat konsumen lebih memilih produk dari luar NTT, hal ini 

berdampak pada lamanya masa usaha dari industri kecil tersebut. 

Perilaku masyarakat yang mulai individualistis dan memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang apa dan bagaimana mengkonsumsi 

suatu produk menimbulkan tuntutan terhadap berbagai produk, baik 

dari segi rasa, bentuk, dan kemasan serta harga yang setara dengan 

produk bahkan kalau perlu di bawah dari komoditi tsb. 

Perkembangan industri pengolahan sejak tahun 2005 sampai 

dengan 2009 terlihat meningkat dari kontribusi sektor industri 

pengolahan terhadap PDRB Kota Kupang, di mana angka tersebut 
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melampui kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Provinsi,  

namun data sekunder pada instansi pembina  terkait sektor pengolahan 

memperlihatkan kalau jumlah unit usaha tidak meningkat seiring 

dengan kontribusi tersebut. Kondisi tersebut tergambar pada Tabel 4.1. 

Tabel  4.1 Jumlah Industri di Kota Kupang Menurut Golongan Tahun 2006 - 

2008  

NO JENIS INDUSTRI  TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 

1 Industri Rumah 
Tangga 

669 363 363 

2 Industri Kecil  241 323 287 

3 Industri 
Besar/Sedang 

16 23 20 

Sumber : BPS Kota Kupang, Data diolah 

Unit usaha yang bergerak di sektor industri pengolahan relatif 

tetap dan terdapat beberapa unit usaha yang berkembang karena di-

support oleh pemerintah bahkan oleh beberapa instansi pembina, 

contoh: unit usaha industri kecil pengolahan pangan “Tambers” yang 

maju karena mendapat pelatihan manajemen usaha dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, juga dari Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Kupang.  

Selain itu unit usaha tersebut juga mendapat bantuan sarana 

dan prasarana usaha, seperti mesin dan peralatan pengolahan dari 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga mendapat bantuan mesin 

peralatan dari Dinas Peternakan, dan lembaga pendidikan Universitas 

Nusa Cendana Kupang. Bantuan perkuatan modal juga didapat dari 

pemerintah Kota Kupang melalui Biro Ekonomi dan program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui 

kelurahan-kelurahan. Bantuan labeling/kemasan diperoleh dari Dewan 

Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang dilakukan oleh Dharma 

Wanita Kota Kupang dipimpin Ibu Walikota Kupang. 

Fasilitas promosi didapat dari Dinas Perindustrian dan Perda-

gangan Kota Kupang, yang mengikutsertakan unit usaha tersebut 

dalam berbagai ajang promosi baik itu pameran yang diselenggarakan 

oleh pemerintah Kota Kupang, maupun pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 
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Dukungan pengembangan usaha yang maksimal berhasil 

meningkatkan usahanya, namun tidak semua bertahan, hanya 10 %  

dari usaha yang dibantu tetap mempertahankan usahanya, yang 

lainnya seiring berjalannya waktu berganti ke usaha lain atau menutup 

usahanya. 

Di lain sisi bermunculan banyak usaha baru bahkan bersifat 

dadakan yang bergerak di sektor industri pengolahan karena dukungan 

dan fasilitas pemerintah dan lahir karena menjadi peserta program 

pemberdayaan, namun tidak terdata di intansi pemerintah karena tidak 

atau belum memiliki atau memenuhi persyaratan dalam memperoleh 

perizinan dll. 

Perkembangan sektor industri pengolahan yang relatif tetap 

dibandingkan kenaikan kontribusi sektor tersebut bagi PDRB Kota 

menunjukkan fenomena sebagai berikut : 

1. Perkembangan sektor industri pengolahan di Kota Kupang 

didukung oleh posisi Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi 

NTT yang menjadi pusat perdagangan dan jasa dan bukan 

oleh usaha industri kecil sektor pengolahan tetapi kontribusi 

terbesar oleh usaha industri pengolahan skala mikro yang 

bermunculan secara sporadis seiring dengan perkembangan 

Kota Kupang yang tidak terdata oleh pemerintah secara 

tetap. 

2. Usaha skala mikro tersebut rentan daya tahan usahanya, 

mudah berganti –ganti jenis usaha.  

3. Usaha skala mikro mudah tumbuhnya tetapi juga mudah 

menghilang. 

4. Usaha industri sektor pengolahan yang bertahan umumnya 

karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah, tapi 

jika lepas dukungan tersebut, maka berangsur menurun dan 

bahkan tidak melakukan kegiatan usaha lagi. 

5. Bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya serta 

peningkatan pendapatan penduduk mendorong meningkat-
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nya tingkat konsumsi dan bermunculannya usaha-usaha 

industri pengolahan baru. 

6. Adanya kebijakan khusus pemerintah pusat terhadap 

daerah-daerah terluar, terpencil dan terdepan dari Negara 

Republik Indonesia mendorong bertambahnya jumlah 

penduduk dan aparatur di daerah tersebut. 

7. Sektor perdagangan dan jasa yang berkembang pesat sebagai 

sektor tersier mendorong peningkatan sektor indutri sebagai 

sektor sekunder, namun industri yang tumbuh adalah 

industri yang instan, semu, dan tidak bertahan lama. 

8. Perputaran ekonomi Kota Kupang masih didasarkan pada 

kegiatan pemerintah dan belanja aparatur, belum pada 

pelaku dan unsur swasta atau dunia usaha, hal tersebut 

menunjukkan ketergantungan yang tinggi dari sektor swasta 

pada sektor pemerintah.   

Fenomena tersebut di atas menegaskan kurang profesionalnya 

pelaku program, kurang tepatnya program pengembangan sektor 

industri pengolahan dan penerima program yang tidak melaksanakan 

program pengembangan dengan baik.  

Hambatan yang Ditemui 

Kota Kupang yang sebelumnya Kota Administratif Kupang, 

selanjutnya menjadi Kota Madya dan akhirnya Kota Kupang, 

mengalami banyak perubahan pada daerah ini. Kota Kupang disebut 

kota „Kasih‟, singkatan dari Kupang aman, sehat, indah, dan harmonis. 

Kota  yang terletak di pesisir pantai, bila kita berjalan mengitari Kota 

Kupang terbentang di depan mata panorama laut yang biru dan indah, 

dengan pasir putih yang membingkai laut di teluk Kupang. 

Wisata bahari menjadi tumpuan pemerintah daerah jika ingin 

daerah ini lebih banyak dikunjungi. Pertumbuhan ekonomi daerah 

bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan, membuat gerak 

kehidupan masyarakat kota semakin dinamis dalam menentukan 

aktifitas apa yang akan dilakukan sebagai mata pencaharian. 
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Hal menarik adalah berkembangnya sektor industri pengolahan 

di kota ini,  masyarakat yang beragam dan tingkat kebutuhan juga 

pendapatan yang baik membuat daya beli cukup tinggi dan bervariasi.  

Secara kasat mata terlihat investasi di bidang perhotelan 

sebagai sarana pendukung pengembangan usaha jasa semakin banyak 

dan beragam. Di Kota Kupang sudah terlihat banyak bangunan hotel 

dari tipe melati sampai berbintang (bintang III dan IV) juga berbagai 

home stay dan kos-kosan, tidak ketinggalan berbagai rumah makan, 

restoran yang khusus menyajikan berbagai menu makanan  khas NTT, 

seperti  sei sapi (daging sapi), bunga pepaya, lawar ikan, ikan bakar, sei 
babi (daging babi), dan aneka makanan lainnya dari ikan, daging babi 

dan daging sapi. 

Contoh Kasus 4.1 Potret Industri Kecil Pengolahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kota Kupang 

Industri  kecil pengolahan di Kota Kupang yang menjadi obyek 

penelitian adalah pengolahan pangan, pengolahan kimia dan bahan 

bangunan, industri  pengolahan sandang, industri kerajinan, industri 

logam dan elektronik, industri yang mendominasi  adalah pengolahan 

bahan pangan, diikuti industri kerajinan, industri logam dan 

elektronika, industri  kimia dan bahan bangunan, dan yang terakhir 

industri sandang. 

Pengembangan industri kecil pengolahan bervariasi antara 

pengolahan pangan, pengolahan kimia dan bahan bangunan, sandang, 

dan kerajinan serta logam, elektronik motor dan mobil.  

 

Contoh Kasus 4.1.1  Industri Kecil Pengolahan Pangan 

Paulus O.J.K.Tamelab, pengusaha kecil pengolahan pangan 
yang memproduksi Dendeng dan Abon Sapi “Tambers”, tidak kesulitan 
dalam memperoleh bahan baku daging sapi, karena wilayah Kota 
Kupang yang berdekatan dengan Kabupaten Kupang dan kabupaten 
lain sedaratan Timor yang memiliki topografi wilayah dalam bentuk 
padang sabana dan stepa yang cocok untuk pemeliharaan ternak 
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sebagai sumber bahan baku pengolahan abon dan dendeng. Di dalam 
menjalankan usahanya Pak Paulus melakukan inovasi dengan 
membuat mesin  press abon yang sebelumnya dilakukan secara manual 
sehingga terjadi efisiensi dalam proses produksi. 

Dukungan pemerintah dengan mengeluarkan larangan 
mengirim/memperdagangkan sapi betina ke luar wilayah NTT 
membuat ketersediaan stock daging sapi sebagai bahan baku selalu 
tersedia karena populasi ternak sapi terjaga. Namun administrasi 
keuangan yang menyatu antara keuangan keluarga dan usaha 
menjadikan industri kecil pengolahan belum berkembang secara 
signifikan. Masalah klasik di industri kecil seperti kurangnya 
keterampilan tenaga kerja, tingkat pendidikan yang rendah, kurang 
disiplinnya pengusaha dalam mengelola usahanya menjadikan industri 
kecil pengolahan menghadapi masalah permodalan dalam 
pengembangan usaha. 

Sarana dan prasarana pendukung produksi tersedia dan berjalan 
lancar, pemasaran juga baik dan belum memenuhi permintaan pasar 
yang luas, saat ini wilayah pemasaran baru sampai Soe, Kefa, Atambua, 
SumbaTimur, dan Maumere. 

Aspek kesehatan dan pendidikan mendukung optimalisasi pro-
duksi, dan tenaga kerja belum memiliki pendidikan tinggi namun 
memiliki keterampilan karena mengikuti pelatihan untuk mempro-
duksi dendeng dan abon. 

Efisiensi dalam pemasaran produk tetap dilakukan guna 
memenuhi permintaan yang tinggi, dengan demikian sampai pada 
tenaga kerja juga dilakukan efisiensi pekerjaan (seorang tenaga kerja 
melakukan pekerjaan paket).  

Aspek keuangan dilakukan perusahaan dengan melakukan 
pembukuan sederhana sehingga dapat menghitung biaya-biaya yang 
dikeluarkan dengan cermat. 

Inovasi yang dilakukan dalam mendukung pengembangan 
teknologi mendukung efisiensi perusahaan adalah melakukan inovasi 
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mesin untuk press abon, yang selama ini dilakukan manual sehingga 
membuang banyak waktu, tenaga dan material. 

Bahan baku lokal yang digunakan adalah daging sapi, untuk 
menjamin pasokan kiatnya yaitu memelihara sapi sendiri dan 
berlangganan dengan peternak sapi yang menyembelih sapi pada 
rumah potong hewan (RPH) resmi pemerintah. 

Pemerintah cukup mendukung dalam pengembangan usaha 
dengan mengeluarkan kebijakan dilarang memperdagangkan sapi 
betina produktif ke luar daerah (antarpulau) untuk menjaga 
ketersediaan populasi sapi di dalam daerah. 

Kinerja pekerja sementara baik dan perlu ditingkatkan dengan 
mengikutsertakan pekerja dalam berbagai pelatihan yang 
diselenggarakan pemerintah.Namun masih terdapat beberapa 
kelemahan dalam usaha yaitu belum ada struktur organisasi yang 
mendukung operasional usaha, serta kelemahan dari aspek keuangan 
yaitu masalah pembukuan tidak berjalan lancar karena pemakaian 
keuangan tidak sesuai dengan peruntukkannya. 

Proses pengolahan Abon Daging Sapi salah satunya seperti 

nampak pada Gambar 4.5. 

Gambar 4.5 Pengolahan Abon Daging Sapi IK “Tambers” di Kota Kupang 
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 Contoh Kasus 4.1.2  Industri Kecil Pengolahan  Kimia dan Bahan 

Bangunan 

Selain industri pengolahan pangan, peneliti juga mewawancarai 
industri kimia dan bahan bangunan yang memproduksi Batako yaitu 
Marselinus Fouk.  Secara umum terlihat bahwa pemilik Industri Kecil 
ini telah mampu mengelola usahanya, walaupun masih terdapat 
beberapa masalah terkait ulah aparat dalam pengambilan bahan baku 
di lapangan, Industri Kecil pengolahan ini belum pernah mendapatkan 
pembinaan dari pemerintah,  hal tersebut terlihat dari pencatatan 
usaha yang sangat sederhana dan belum adanya struktur organisasi 
usaha. Menurut Marselinus Fouk, masalah besar yang dihadapinya 
adalah kesulitan tenaga kerja produktif, akibat dari kebijakan 
pemerintah meluaskan pengiriman TKI, maka banyak tenaga produktif 
terutama dari desa mengikuti program dimaksud sehingga banyak 
usaha kesulitan tenaga kerja produktif di bidang pertanian, apalagi 
bidang industri. Pengolahan batako salah satunya seperti nampak pada 

Gambar 4.6 di bawah ini: 

Gambar 4.6 Proses Penjemuran Batako di Kota Kupang 
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Contoh Kasus 4.1.3  Industri Kecil Pengolahan Sandang 

Salah satu industri kecil pengolahan sub sektor pengolahan 
sandang yang berhasil karena kemampuan pengusahanya dan 
mendapat pembinaan dari pemerintah serta mampu mengembangkan 
usahanya adalah KUB “ Ina Ndao” yang memproduksi aneka produk 
dari tenun ikat, yaitu Ibu Dorce D Lussy .  

Industri kecil ini berkembang baik sesuai tahapan-tahapan 
dimulai dari usaha perorangan, terus meningkat menjadi KUB, Sentra, 
Koperasi, BDS, CV, Lembaga pelatihan (Diklat), dan sejak tahun 1991 
sampai saat ini berbentuk Klaster. Semua aspek terkait usaha baik itu 
aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen 
serta aspek keuangan dikelola dengan baik, menghasilkan usaha yang 
maju dan berkembang. Harapannya ke depan adalah pemerintah tetap 
memperhatikan penenun di desa sebagai pemasok berbagai produk dari 
tenun, dan sekaligus sebagai pagar budaya daerah. Gambar 4.7  
menampilkan proses tenun di IK Sandang “Ina Ndao” Kota Kupang: 

Gambar 4.7 Proses Tenun pada IK Sandang “Ina Ndao” di Kota Kupang 
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Contoh Kasus 4.1.4 Industri Kecil Pengolahan Kerajinan 

Salah satu industri kecil sektor pengolahan yaitu  industri 
kerajinan yaitu industri kecil kerajinan aneka produk dari Fiber Glass 
yang dimiliki oleh Saleh Bhasyarewan. Pengembangan usaha sudah 
dilakukan,   mendapat pembinaan dari pemerintah,  sarana prasarana 
tersedia, lingkungan makro ekonomi mendukung, namun kurang 
didukung dengan kegiatan promosi. Hal itu perlu dilakukan di masa-
masa mendatang untuk pasar dalam negeri, di lain sisi keunggulan 
strategis karena lokasi yang berdekatan dengan Negara Republik 
Demokratik Timor Leste membuat pemasaran produk ini sampai ke 
pasar luar negeri. Industri kecil kerajinan memiliki titik kuat pada 
pengembangan disain dan replika produk sesuai permintaan 
konsumen, dan memanfaatkan batu-batuan alam dan bahan lainnya 
untuk menarik minat pembeli. 

 

Contoh Kasus 4.1.5  Industri Kecil Pengolahan Logam dan Elektronik 

Sektor industri pengolahan logam dan elektronik banyak 
terdapat di Kota Kupang, khususnya logam baik yang memproduksi 
barang maupun jasa. Salah satu usaha yang masuk dalam kategori ini 
adalah usaha bengkel mobil dan motor yang dimiliki oleh Lopi 
Hendrik. Usaha ini sudah berjalan lama, dan kuncinya adalah 
mempertahankan kualitas pekerjaan dan hal tersebut terbukti efektif 
menjaga kepercayaan konsumen dan mempertahankan pelanggan, 
Usaha yang dijalankan secara mandiri ini belum mendapatkan 
pembinaan namun kemampuan mempertahankan usaha ini sampai 
dengan 36 tahun membuktikan kemampuan pengusahanya.   

Perkembangan teknologi membuat masyarakat memiliki 
kendaraan dengan sistem matic yang menggunakan sistem 
komputer/digital sehingga harapannya ke depan usaha ini bisa 
ditingkatkan melalui penguasaan tehnik perbaikan mesin matic. 

 

 



Fenomena Industri Kecil Pengolahan di Kawasan Timor Barat 

115 

Kebijakan dan Pola Pembinaan  

Hambatan yang ditemui adalah identifikasi permasalahan yang 

dihadapi oleh pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya belum 

dilakukan oleh pemerintah diakibatkan evaluasi pembinaan yang tidak 

dilakukan dengan baik oleh unit pembina terkait sehingga banyak 

program pemerintah yang tidak tepat sasaran baik menjawab 

permasalahan industri kecil pengolahan maupun pelaksanaan program 

itu sendiri, ego sektoral yang menaungi masing-masing satuan kerja 

perangkat daerah membuat fungsi koordinasi hanya lipservice dan 

pelaksanaan di lapangan tumpang tindih dengan sasaran yang sama. 

Dampak dari kondisi tersebut, industri kecil pengolahan tidak 

meningkat kualitas dan kapasitas usahanya, kalaupun ada bersifat 

semu, sehingga tidak bertahan lama. 

Kesulitan pada setiap jenis industri kecil pengolahan untuk 

manajemennya hampir sama namun untuk teknisnya agak berbeda, 

seperti pada industri kecil pengolahan kimia dan bahan bangunan 

karena terkait material tanah, batu,  yang pengaturannya khusus 

sehingga  membuat pengusaha yang bergerak di bidang ini dituntut 

untuk memahami berbagai ketentuan terkait bahan tambang, dan 

pengawasan khusus diberlakukan pemerintah karena jenis bahan baku 

yang sulit/lama untuk berada pada posisi semula, dan terkait dengan 

pengelolaan lingkungan hidup.  

Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan di Kota 

Kupang dilakukan oleh unit/lembaga/instansi  teknis yaitu Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang dengan menjalankan 

berbagai program pembinaan yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan 

antara lain pelatihan peningkatan teknologi dan keterampilan, untuk 

meningkatkan kemampuan serta pengolahan bahan baku/mentah, 

pelatihan manajemen usaha untuk meningkatkan kemampuan 

mengelola usaha, kegiatan bantuan mesin peralatan/sarana produksi 

dan kegiatan pemberian bantuan modal usaha yang bersifat pendukung 

pengembangan usaha, kegiatan promosi hasil produk dengan 
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mengikutsertakan pengusaha kecil dalam berbagai event pameran 

tingkat regional,nasional dan internasional. Model pengembangan  

seperti KUB, Koperasi, Bapak Angkat Mitra Usaha, Sentra, dan 

program lainnya difasilitasi pemerintah  namun kurang diminati 

pelaku usaha terutama industri kecil pengolahan seperti data pada 

Tabel 4.2 di bawah ini : 

Tabel 4.2. Program Pengembangan Industri Kecil di Kota Kupang 

Sesuai Sektor dan Subsektor Industri Pengolahan Tahun 2004 - 2013  

NO SEKTOR IK 
PENGOLAH
AN- sub 
sektor  

K
U
B 

K
O
P 

BA
M
U 

SEN
TRA 

R
N 

CLUS
TER 

OV
OP 

G
B 

CB
D 

M
V 

S
C 

I 

1 Pangan 1            

2 Sandang 1   3         

3 Kerajinan             

4 Kimia Bb             

5 Logam 
Elktrnk 

            

 Total             

Sumber : Dinas Perindag Kota Kupang (Data diolah) 

Ket : KUB = Kelompok Usaha Bersama; KOP = Koperasi; BAMU = Bapak 

Angkat Mitra Usaha ; RN= Rantai Nilai; OVOP = One Vilage One Product; GB = 

Grameen Bank; CBD = Comunity Business Developement; MV= Modal Ventura;SC = 

Sub Contrakting; I = Inkubator 

Pelaku usaha industri kecil pengolahan didominasi oleh usaha 

perorangan,ada keengganan untuk bersama dalam satu program 

dengan pengusaha kecuali untuk mengakses modal usaha dan fasilitas 

pemerintah yang mempersyaratkan harus dalam bentuk kelompok. 

Namun kelompok tersebut tidak bertahan lama. Setelah realisasi, 

program  akan berjalan maksimal setahun dan setelah itu bubar dengan 

sendirinya didasari atas rasa persaingan dan kurangnya saling percaya 

antarpelaku usaha. 

Fenomena berusaha sendiri, dan tidak di dalam kelompok 

menimbulkan banyak kelemahan dan keterbatasan dalam memenuhi 

permintaan pasar, baik itu kapasitas produk maupun diversifikasi 

produk serta kualitas dan kontinuitasnya.    
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Minimnya perhatian pemerintah Kota Kupang terhadap sektor 

industri pengolahan terlihat pada belum adanya tempat pelatihan yang 

mendukung peningkatan keterampilan pelaku usaha industri kecil 

pengolahan dalam bentuk unit pelaksana teknis dan untuk 

menyelesaikan masalah kemasan dengan membentuk unit kemasan 

atau labeling.  

Di lain sisi bermunculan banyak usaha baru bahkan bersifat 

dadakan yang bergerak di sektor industri pengolahan  karena 

dukungan dan fasilitas pemerintah dan lahir karena menjadi peserta 

program pemberdayaan, namun tidak terdata di instansi pemerintah 

karena tidak atau belum memiliki atau memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh perizinan dll. 

Pemerintah kota hanya menyiapkan satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) terkait dan unit yang melayani perizinan yaitu Kantor 

Pelayanan Perizinan Satu Atap setingkat eselon II B sementara unit 

pelayanan teknis lainnya belum ada,baik yang bersifat semi swasta atau 

swasta murni seperti BUMD dll. 

 

Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten Kupang 

Gambaran Umum Kabupaten Kupang 

Kondisi Kabupaten  Kupang, dengan Ibu Kota Oelamasi sebagai 

daerah yang terbentuk sejak awal berdirinya Provinsi NTT pada tahun 

1958 mengalami berbagai pasang surut karena berkurangnya sumber 

daya akibat pemekaran wilayah menjadi 3 kabupaten/kota yaitu Kota 

Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua yang telah 

menjadi kabupaten/kota definitif .  

Kabupaten  Kupang sebagai daerah otonom terbentuk sejak 

lahirnya Provinsi NTT. Sejak diundangkannya Undang Undang No 69 

Tahun 1958 pada Tanggal  9 Agustus 1958 maka secara de jure Daerah 

Tingkat II Kabupaten Kupang telah terbentuk. Namun secara de facto 

baru dimulai pada tanggal pelantikan pejabat sementara Kepala Daerah 

Tingkat II. 
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Gambar 4.8  Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kupang 

 

Keadaan geografi Kabupaten Kupang terletak antara 9019- 

10057 Lintang Selatan dan antara 121030-124011 Bujur Timur.  

Adapun batas-batas kabupaten ini adalah sebagai berikut: utara dan 

barat dengan Laut Sawu, selatan dengan Samudera Hindia dan timur 

dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Negara Timor Leste. 

Sebagian besar flora di kabupaten ini terdiri dari rumput, 

pohon lontar, pohon pinus, cendana, dan gewang. Sedangkan fauna 

terdiri dari kerbau, sapi, kuda, kambing, babi, domba, ular, dan unggas 

diantaranya ayam, burung kakatua, nuri dan sebagainya. 

 Kabupaten Kupang  terdiri atas 24 kecamatan, 159 desa dan 18 

kelurahan. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Kupang 

Timur (13 desa/kelurahan), sedangkan kecamatan dengan jumlah  

desa/kelurahan paling sedikit adalah  Amarasi Timur, Fatuleu Tengah 

dan Amfoang Barat Daya dan Amfoang Tengah (4 desa/kelurahan). 

Kecamatan di Kabupaten Kupang  dan ibu kota kecamatannya 

adalah sebagai berikut:  1. Semau  bertempat di Uitao, 2. Semau Selatan 

bertempat di Akle ,3. Kupang Barat bertempat di Batakte, 4. Nekemese 

bertempat di Oemasi, 5. Kupang Tengah bertempat di Tarus, 6. 

Taebenu bertempat di Baumata, 7. Amarasi bertempat di Oekabiti, 8. 

Amarasi Barat bertempat di Baun,  9. Amarasi Selatan bertempat di 

Buraen, 10. Amarasi Timur bertempat di Pakubaun, 11. Kupang Timur 
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bertempat di Babau, 12. Amabi Oefeto Timur  bertempat di Oemofa,  

13. Amabi Oefeto bertempat di Fatuknutu, 14. Sulamu bertempat di 

Sulamu, 15. Fatuleu bertempat di Camplong,  16. Fatuleu Barat 

bertempat di Nuataus, 17. Fatuleu Tengah bertempat di Oelbiteno,  18. 

Takari bertempat di Takari, 19. Amfoang Selatan bertempat di 

Lelogama, 20. Amfoang Barat Daya bertempat di Manubelon, 21. 

Amfoang Utara bertempat di Naikliu, 22. Amfoang Barat Laut 

bertempat di Soliu, 23. Amfoang Timur bertempat Oepoli, 24. 

Amfoang Tengah bertempat Fatumonas, seperti pada Gambar 4.10. 

Kababupaten Kupang sebagai daerah otonom, kembali 

berbenah diri untuk membangun daerahnya setelah melepaskan 

beberapa wilayah menjadi daerah otonom baru. Ada banyak modal 

pembangunan yang berkurang seperti potensi sumber daya alam, 

potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana lainnya. Berbagai 

aspek mulai dibenahi kembali untuk menguatkan daerah ini dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan 

pemerintahan. 

Sebagai daerah induk, wilayah ini sangat dekat dengan  pusat 

pemerintahan provinsi namun jauh dari sentuhan pemerintah dalam 

penyediaan sarana, prasarana fisik penunjang kegiatan industri dan 

perdagangan.   

 Perubahan mulai terlihat pada daerah Kupang Timur, di mana 

pada kiri kanan jalan terlihat banyaknya usaha kecil yang 

bermunculan, berupa jasa kuliner, jasa bengkel, industri kecil 

tahu/tempe, industri kecil pengolahan daging, dan aneka kue serta 

jajanan pasar,juga industri kerajinan, industri kecil bahan bangunan. 

Daerah yang semulanya kosong, sudah diisi dengan berbagai usaha 

dalam mengisi kebutuhan masyarakat yang berkembang ke arah Ibu 

Kota Oelamasi.  

Dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran transportasi 

dalam bentuk dibangunnya beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Umum (SPBU) turut mempengaruhi perkembangan Oelamasi sebagai 

Ibu Kota Kabupaten Kupang. Secara kasat mata terlihat tanda-tanda 
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kehidupan dari adanya kota yang baru, memasuki kompleks 

perkantoran Pemerintah Kabupaten Kupang, sangat mengesankan dan 

memudahkan karena terletak langsung di pinggir  jalur utama trans 

Timor dan semua pelayanan terhadap masyarakat dilakukan dari 

kantor yang berada dalam satu kompleks, sangat memudahkan. 

Wilayah geografis yang sangat luas dan terpencar serta sarana  

prasarana yang terbatas seperti jalan, jembatan yang menghubungkan 

wilayah-wilayah terpencil dan jauh dari pusat perdagangan membuat 

daerah-daerah penghasil seperti Amfoang, Amarasi tidak dapat 

menjual hasil kebunnya ke luar daerah dan sampai di Kupang, hal ini 

berdampak pada tidak terkonsumsi atau terolahnya berbagai bahan 

mentah/bahan baku yang dapat memberi nilai tambah kepada 

masyarakat.  

Kabupaten Kupang dengan jumlah penduduk sebanyak 297.402 

orang dengan perincian laki-laki 151.024 orang dan perempuan 

146.378  orang.  Pepatah mengatakan yang jauh dilihat, yang dekat 

dilupakan tepat pada daerah ini, pembangunan infrastruktur skala 

pusat dan daerah lebih diarahkan kepada kabupaten lain daripada ke 

Kabupaten Kupang, daerah seperti Amfoang dan sebagainya yang 

sangat luas dan memiliki banyak sungai tidak memiliki jembatan yang 

cukup tersedia sehingga mobilitas bahan baku/bahan mentah dari dan 

ke arah daerah pemasaran terhambat yang mengakibatkan banyak hasil 

bumi yang mengalami over produksi sehingga terkadang rusak akibat 

tidak terserap habis untuk dikonsumsi. 

Salah satu jembatan yang menjadi nadi perekonomian di 

Kabupaten Kupang yang harus disiapkan pemerintah oleh karena 

menjadi penghubung dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, 

Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu adalah jembatan 

Noelmina, namun keberadaan jembatan tersebut tidak cukup 

mendukung pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat  yang 

sudah dibangun sejak tahun 1980-an.  
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Sejarah Perkembangan Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten 

Kupang 

Perkembangan industi pengolahan di Kabupaten Kupang sejak 

tahun 2005 sampai 2009 terlihat meningkat dari segi jumlah unit usaha 

namun bukan pada skala kecil tetapi mikro. Hal tersebut menyebabkan 

kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten 

Kupang, tidak meningkat di mana angka tersebut tetap bergerak naik 

dan turun dan kompilasinya menghasilkan prosentasi  yang tetap. Data 

jumlah industri di bawah ini mendukung fenomena yaitu :                                    

Tabel  4.3. Jumlah Industri di Kabupaten Kupang menurut Golongan Tahun 

2006 - 2008 

NO JENIS INDUSTRI  TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 

1 Industri Rumah Tangga 16.484 16.484 17.292 

2 Industri Kecil  1.220 1.226 1.290 

3 Industri Besar/Sedang 3 4 3 

Sumber : BPS Kab Kupang, Data di Olah 

Profil  sektor industri pengolahan di Kabupaten Kupang adalah 

hanya terdapat 1 unit usaha industri sedang/besar dengan 77 orang 

tenaga kerja, sisanya  tetap didominasi oleh industri kecil (BPS Kab. 

Kupang, 2014). Pengembangan  industri kecil pengolahan dimulai dari 

produksi bahan pangan yang berlebihan sehingga masyarakat secara 

naluriah melakukan upaya-upaya memperpanjang masa simpan bahan 

pangan dengan pengolahan sederhana seperti melakukan pengeringan 

dengan hanya membubuhkan garam atau pengawetan dengan gula. 

Sementara pengolahan lainnya seperti kerajinan, sandang, logam,  

bahan bangunan dimulai dari kebutuhan masyarakat akan sarana 

prasarana pelengkap dan penunjang kehidupan mereka sehari-hari. 

Keterbatasan sarana dan prasarana, pengetahuan dan keterampilan 

serta sosial budaya masyarakat  membuat sektor industri pengolahan di 

Kabupaten Kupang berkembang sangat lambat. 

Budaya masyarakat untuk melakukan kegiatan pengolahan 

sangat rendah, kalaupun dilakukan hanya terbatas pada memenuhi 

kebutuhan sendiri dan tidak  untuk dijual. Modal masyarakat dalam 

bentuk barang maupun uang, habis digunakan untuk acara adat, serta 
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sosial budaya yang bahkan tidak hanya pada satu generasi tetapi turun- 

temurun diwariskan sehingga generasi mudanya pun sudah terikat 

utang sebelum masuk usia produktif, dan selama hidupnya tidak akan 

terlepas dari utang-piutang yang terus mengikat hidupnya, sehingga 

sulit melakukan kegiatan ekonomi, karena kekurangan sumber daya. 

Seperti suatu lingkaran kecil yang makin lama menjadi lingkaran besar 

dalam masyarakat sehingga membuat daerah mengalami kondisi 

ekonomi yang lambat perkembangannya. 

 

Contoh Kasus 4.2 Potret IK Pengolahan dan Pemberdayaan Masyarakat  

di Kabupaten Kupang 

Contoh Kasus 4.2.1.Industri Kecil Pengolahan Pangan 

Mewakili industri pengolahan di Kabupaten Kupang, dari subsektor 
pengolahan pangan dengan industri pengolahan dan pengawetan 
daging dipilih Sdr. Sugiarno dari  CV. Abon Jaya yang telah melakukan 
kegiatan usaha sejak lama dengan kondisi sebagai berikut: Usaha ini 
berkembang karena kemampuan pengusahanya dalam menjalankan 
usaha tanpa dukungan pemerintah baik dalam sarana prasarana, modal 
usaha maupun manajemen, hasil produksi hanya memenuhi 50 % 
permintaan pasar di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. CV. Abon 
Jaya  didukung oleh 10 orang tenaga kerja.Walaupun berbentuk CV 
tetapi manajemen yang dilakukan sangat sederhana seperti pencatatan 
keuangan yang sederhana, hanya mencatat uang masuk dan keluar saja 
namun dalam mendukung kegiatan produksi pengusahanya melakukan 
rekayasa pendukung produksi seperti oven untuk mengantisipasi cuaca, 
agar di musim penghujan tetap dilakukan kegiatan produksi. Strategi 
produksi juga dilakukan selang seling guna optimalisasi pemanfaatan 
bahan baku daging sapi, sedangkan secara keseluruhan dilakukan 
analisis Kekepan dalam semua aspek manajemen. Saat ini pemerintah 
Kabupaten Kupang membantu pengembangan usaha dengan 
memfasilitasi mengikuti pameran di Kupang dan ekspo di Jakarta. 
Kebijakan pemerintah mendukung ketersediaan bahan baku adalah 
melarang di antarpulaukan keluar sapi betina produktif. Yang menarik, 
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walaupun bentuk usahanya CV, tetapi tidak melakukan 
pengadministrasian usaha dengan baik sehingga dapat disimpulkan 
bahwa manajemen yang diterapkan adalah gabungan dari modern dan 
tradisional. 

 
Gambar 4.9 Proses Penjemuran Dendeng Sapi di Kabupaten Kupang 

 

 

Contoh Kasus 4.2.2. Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan 

Penelitian berikut dilakukan terhadap industri kecil Kimia dan Bahan 
Bangunan yang memproduksi Bata Merah yaitu Sdr.Adhi Haning 
dengan nama usaha “Abner”. Salah satu industri kecil yang tetap eksis 
dan memiliki konsumen. Usaha yang diwariskan dari orang tua  ini 
berjalan dengan baik selama 10 tahun di atas lahan sendiri tempat 
bahan bakunya diambil. Permintaan konsumen cukup tinggi terhadap 
produk bata merah baik yang ukuran besar atau kecil, di mana untuk 
bangunan rumah pribadi digunakan bata merah kecil  dan bangunan 
perkantoran menggunakan bata merah besar. 

Kegiatan produksi sangat sederhana dengan mencampur tanah merah, 
air dan sekam padi, setelah dibentuk/dicetak lalu dijemur dan dibakar 
dibantu 16 orang tenaga kerja  dengan dukungan keterampilan yang 
cukup, dan penerapan manajemen sederhana. Pengembangan usaha 
perusahaan ingin melakukan inovasi dalam kegiatan produksi dengan 
menggunakan mesin produksi bata merah namun terkendala harga 
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mesin yang sangat mahal yaitu Rp 70.000.000,-/unit dibandingkan 
dengan harga mesin batako yang “hanya” Rp10.000.000,-/unit . Saat ini 
produksi bata merah kecil 2.000 bh s/d 30.000 bh/bln sementara bata 
merah besar  2.000 bh s/d 30.000 bh/bln dengan pendapatan bersih 
Rp15 juta s/d Rp 30 juta per bulan. Proses produksi secara tradisional 
seperti nampak pada Gambar 4.10  di mana proses pembakaran bata 
merah dilakukan dengan tungku dari tanah dan memakai bahan bakar 
kayu. Pemasaran produk sampai ke Kabupaten Timor Tengah Selatan 
dan pesaing dari produk bata merah selain batako juga bata dari tanah 
putih. Pemanfaatan sumber bahan baku yang akan habis akan 
dilakukan dengan menyewa atau membeli lahan baru. Perusahaan 
melakukan peningkatan usaha dengan memaksimalkan semua potensi 
yang ada dan melakukan analisa Kekepan. Usaha ini belum pernah 
dibina oleh pemerintah. Pengembangan usaha dilakukan secara 
mandiri. 

 

Gambar 4.10  Proses Produksi Bata Merah di IK “Abner” (2013) 

 
 
Contoh Kasus  4.2.3. Industri Pengolahan Sandang 

Salah satu industri pengolahan sandang di Kabupaten Kupang yang 
diteliti  adalah KUB “Het Nao Mat” yang beralamat di Jl. Safneo, 
Dususn Nekatuka, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu yang 
dipimpin oleh Gedreda Nautu Bunga kelompok tenun ikat dengan 
nama “Het Nao Mat” (bahasa Timor,”Ingin Maju”) dibentuk pada tahun 
2002.  Kelompok ini menerapkan manajemen dengan baik yaitu ada 
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badan pengurus, struktur organisasi, ada cap, dan nomer rekening 
bank, beranggotakan 17 belas orang penenun dengan pendidikan 
minimal tamat SD. 

Kelompok ini sudah mendapat pembinaan dari pemerintah yaitu modal 
usaha dari Dinas Koperasi dan UKM,  mengikuti pelatihan dari Balai 
Latihan Kerja (BLK), Disnakertrans dengan instruktur Ibu Dorce D. 
Lussy.Hasil produksi yaitu  selendang, selimut, dan bahan jas dengan 
harga berkisar dari Rp 50.000,- s/d Rp 250.000,- Pekerjaan ini 
dilakukan secara musiman di samping pekerjaan pokok berkebun dan 
mengerjakan sawah. Kapasitas produksi masih terbatas sehingga 
pemasaran belum sampai ke Kupang. 

Untuk memenuhi permintaan pasar pewarnaan yang sebelumnya 
menggunakan obat kimia atau pewarna sintetis, saat ini juga 
menggunakan pewarnaan alami dan menggunakan peralatan tenun 
yang terbuat dari kayu jati, bambu,  dengan sistem pekerjaan 
berkelompok yang menjadi cikal bakal pengembangan usaha ke 
koperasi simpan pinjam, dan kelompok tani. Usaha sudah baik namun 
ketergantungan terhadap dukungan pemerintah sangat besar (terutama 
modal usaha).  Masalah dalam usaha adalah pekerjaan ini tidak 
dilakukan secara rutin dengan jam kerja yang tetap  karena bukan 
pekerjaan pokok. 

 

Contoh Kasus 4.2.4. Industri Kecil Kerajinan 

Untuk industri kecil kerajinan, penulis menetapkan Yermias Paulus 
Pah yang memproduksi alat musik tradisional Sasando sebagai 
responden di mana usaha ini dibentuk sejak tahun 1962 dengan 3 
orang tenaga kerja dan modal Rp 500.000,-Sarana prasarana pendukung 
tersedia dan pengembangan usaha berjalan dengan baik karena 
kurangnya pesaing (satu-satunya alat musik tradisionil dari Pulau 
Rote). Usaha ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah, baik pada 
tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional (Pentas di 8 
negara: Jepang, Korea Selatan, Swiss, China, Singapura, Malaysia, 
Amerika Serikat, Roma Itali). 
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Untuk pengembangan usaha dilakukan efisiensi usaha dengan 
memanfaatkan bahan baku lokal dan melakukan penanaman pada 
lahan sendiri untuk menjamin kontinuitas suplly ( kayu, bambu, daun 
lontar). Sasando yang diproduksi adalah  jenis  Sasando gong 12 senar, 
Sasando Biola 24 senar s/d 56 senar dengan harga Rp 1,5 juta, Rp3 juta, 
Rp 4 juta dan Rp 5 juta. Untuk memenuhi permintaan pasar dilakukan 
inovasi terhadap alat musik Sasando yang semula hanya dimainkan 1 
orang dimodifikasi sehingga  bisa dimainkan oleh 3 orang sekaligus.  
Usaha ini merupakan contoh usaha yang berhasil dan didukung penuh 
pemerintah. 

 

Contoh Kasus  4.2.5. Industri Kecil Logam dan Elektronik 

Usaha lain yang diteliti adalah industri kecil Logam dan Elektronik di 
Kabupaten Kupang yaitu Pandai Besi, Titus Dima yang memproduksi 
pisau, parang dan pacul beralamat di Desa Oesao. Selain bekerja sebagai 
pandai besi saat musim panas juga sebagai petani sejak tahun 1975, 
dibantu 4 orang tenaga kerja. Walau sudah berusia 74 tahun dan 
memiliki pendidikan  tidak tamat SD tapi mampu melakukan usaha 
pandai besi yang memproduksi pisau, parang, pacul dan kapak. Bahan 
baku dibeli dari tempat penampungan besi tua, dari spare part mobil 
(verr mobil) untuk hasil produksi yang bermutu, sementara  kalau besi 
siku cepat tumpul. Produksi rata- rata 20 s/d 30 buah pisau/hari,  
parang 5 s/d 10 buah/hari, sementara pacul dibuat bila ada pesanan, 
harga pisau Rp 10.000,- dijual di pasar Rp15.000,-, kalau parang Rp 
35.000,-/buah dijual Rp 50.000,-/buah. 

Bahan baku selain besi juga gagang terbuat dari kayu jati, kayu ende, 
bahan bakar untuk pemanasan besi menggunakan jenis kayu putih, 
karena menghasilkan panas  bara api yang tinggi. Pemasaran  di seputar 
daerah Oesao Kabupaten Kupang. Penjualan produk tergantung 
musim. Di musim panas  banyak permintaan parang untuk membuka 
kebun/lahan, di musim hujan banyak permintaan cangkul, sedangkan 
pisau bisa setiap saat. Tenaga kerja bekerja  dengan modal sendiri. 
Proses produksi dimulai dari memotong besi dengan pahat, lalu 
diletakan dalam  api dan  dijepit, pemasangan cincin dan ditempa 
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menggunakan palu besar.  Peralatan mesin sebagian dibeli, sebagian 
dibantu dari pemerintah (Disperindustrian). Alat landasan terbuat dari 
selongsong bom (dari Baumata) juga dibantu motor las untuk pekerjaan 
sambungan besi. Bantuan pemerintah berupa  peralatan mesin terus 
dirawat untuk  mendukung kegiatan produksi, dan sebagai usaha yang 
menjadi sumber mata pencaharian maka keterampilan pandai besi ini  
akan  diwariskan pada anak cucu. Nampak pada Gambar 4.11 proses 
pengolahan berbagai komoditi dari logam. 

 

Gambar 4.11 Proses Pengolahan Aneka Barang dari Logam IK Logam di 

Kabupaten Kupang 

 

Hambatan yang Ditemui 

Lokasi industri kecil pengolahan di wilayah Kabupaten Kupang 

yang tersebar luas dan pembinaan yang dilakukan secara parsial 

menyebabkan penulis mengalami kesulitan tersendiri dalam 

menentukan dan menemukan industri kecil pengolahan mana yang 

patut menjadi obyek dalam penelitian ini dan apakah industri kecil ini 

memang benar menjadi perhatian dari pemerintah dalam 

pembinaanya. 

Masing-masing sektor dan satuan kerja perangkat memiliki 

pandangan yang berbeda tentang jenis komoditi yang potensial 

dikembangkan di Kabupaten Kupang menampilkan wajah kurang 

bermanfaatnya rapat koordinasi pembangunan daerah yang 
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diselengggarakan mulai dari tingkat kecamatan sampai kabupaten dan 

akhirnya tingkat provinsi, bahwa rapat itu hanya memenuhi asas 

legalitas suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan namun tidak 

menjawab  kebutuhan real masyarakat  akan kegiatan pembangunan. 

Carut marutnya koordinasi membuat kinerja  yang dicapai 

pemerintah menjadi rendah sehingga beberapa periode ini Kabupaten 

Kupang  mendapat penilaian disclaimer. Penulis  mendalami bahwa 

kegiatan pemberdayaan pada tingkat provinsi yaitu „Anggur Merah‟ 

dengan sengaja dilakukan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah 

Provinsi NTT dan diturunkan pada tingkat kabupaten/kota yang 

berbeda pelaksanaanya, yaitu  di Kabupaten Kupang dilaksanakan  oleh  

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa  

Kebijakan dan Pola Pembinaan  

Kebijakan dan  pola pembinaan sektor industri pengolahan 

seperti dijelaskan oleh Ibu Felphine Thene dari Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Kupang bahwa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang memegang peranan dalam pengembangan industri kecil 

pengolahan di dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

sektor industri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah. 

Program pembinaan sektor industri masih sama dengan daerah 

lain yaitu merupakan penjabaran program pada tingkat provinsi dan 

pemerintah pusat, meliputi pembinaan keterampilan proses produksi, 

pelatihan  manajemen usaha, perkuatan modal usaha,magang, promosi 

produk melalui berbagai kegiatan pameran di tingkat kabupaten, 

provinsi dan pusat.  

Model pengembangan  seperti KUB, Koperasi, Bapak Angkat 

Mitra Usaha, Sentra, dan program lainnya difasilitasi pemerintah  

namun kurang diminati pelaku usaha terutama industri kecil 

pengolahan seperti data di bawah ini : 

 



Fenomena Industri Kecil Pengolahan di Kawasan Timor Barat 

129 

Tabel 4.4 

Program Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Kupang Sesuai 

Sektor dan Subsektor Industri Pengolahan Tahun 2006 - 2013  

NO SEKTOR IK 
PENGOLA
HAN- sub 
sektor  

KU
B 

K
O
P 

BA
M
U 

SEN
TRA 

R
N 

CLUS
TER 

OV
OP 

G
B 

C
B
D 

M
V 

S
C 

I 

1 Pangan             

2 Sandang 1            

3 Kerajinan             

4 Kimia Bb             

5 Logam 
Elktrnk 

            

 Total             

Sumber : Dinas Perindag Kab Kupang (Data di olah) 

Ket : KUB = Kelompok Usaha Bersama; KOP = Koperasi; BAMU = Bapak Angkat Mitra 

Usaha ; RN= Rantai Nilai; OVOP = One Vilage One Product; GB = Grameen Bank; 

CBD = Comunity Business Developement; MV= Modal Ventura;SC = Sub Contrakting; 

I = Inkubator 

Pelaku usaha industri kecil pengolahan didominasi oleh usaha 

perorangan, sama seperti di kabupaten lainnya.Minimnya perhatian 

pemerintah Kabupaten Kupang terhadap sektor industri pengolahan 

terlihat pada belum adanya tempat pelatihan yang mendukung 

peningkatan keterampilan pelaku usaha industri kecil pengolahan 

dalam bentuk unit pelaksana teknis untuk mendukung industri 

pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah. 

 Pemerintah Kabupaten Kupang belum menyediakan sarana 

prasarana pendukung pengembangan industri pengolahan secara baik, 

perizinan masih ditangani oleh masing – masing unit pembina, belum 

disatukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.  

Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan 

Gambaran Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada 9
0
26

I 
– 10

0
10

I 

Lintang Selatan dan 124
0
49

I
01

II 
– 124

0
04

I
00

II 
Bujur Timur. Sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara, sebelah timur 
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berbatasan dengan Kabupaten Belu, sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Kupang dan di bagian selatan berbatasan dengan Laut 

Timor.  

Gambar 4.12 Peta  Wilayah Administratif  Kab. Timor Tengah Selatan 

 
Luas wilayah Timor Tengah Selatan sekitar 3.995.88 kilometer 

persegi, wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa daratan. 

Wilayah Administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri atas 32 

kecamatan yang terdiri dari 228 desa dan 12 kelurahan, dengan Ibu 

Kota Soe, yang disebut  Kota Bersehati: Bersih, Sehat, Aman, Tertib.  

 Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini terdiri dari 32 

kecamatan, 228 desa dan 12 kelurahan, yang merupakan hasil 

pemekaran dari 21 kecamatan induk pada tahun sebelumnya. 32 

kecamatan dengan ibu kota kecamatannya masing-masing : Kec. Mollo 

Utara bertempat di Kapan, Kec. Fatumnasi bertempat di Fatumnasi, 

Kec. Tobu bertempat di Tobu, Kec. Nunbena bertempat di Nifu, Kec. 

Mollo Selatan bertempat di Siso, Kec. Pollen bertempat di Pollen, Kec. 

Mollo Tengah di Binaus, Kec. Mollo Barat bertempat di Kiukole, Kec. 

Kota Soe bertempat di Soe, Kec. Amanuban Barat bertempat di 

Neonmat, Kec. Batu Putih bertempat di Oebobo, Kec. Kuatnana 

bertempat di Tetaf, Kec. Amanuban Selatan bertempat di Panite, Kec. 

Noebeba bertempat di Oepliki. 
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Selanjutnya Kec. Kuanfatu bertempat di Kuanfatu, Kec. Kualin 

bertempat di Kualin, Kec. Amanuban Tengah bertempat di Niki –niki, 

Kec. Oenino bertempat di Oenino, Kec. Kolbano bertempat di 

Kolbano, Kec. Amanuban Timur bertempat di Oe‟ekam, Kec. Fautmolo 

bertempat di Noetoko, Kec. Fatukopa di Hausena, Kec. Kie bertempat 

di Kie, Kec. Kot‟olin bertempat di Hoibeti, Kec.Amanatun Selatan 

bertempat di Oinlasi, Kec. Boking bertempat di Boking, Kec. Santian 

bertempat di Santian,  Kec. Noebana bertempat di Noebana, Kec. 

Nunkolo bertempat di Nunkolo, Kec. Amanatun Utara bertempat di 

Ayotupas, Kec. Toianas bertempat di Toianas, Kec. Kokbaun bertempat 

di Lotas seperti pada Gambar 4.12. 

Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi salah satu obyek 

penelitian karena sebagai daerah penghasil kehutanan, pertambangan 

dengan luas wilayah yang besar dan masyarakat yang cenderung 

homogen, namun belum memiliki sarana pelabuhan laut, membuat 

bahan baku dan hasil lainnya didistribusikan melalui  Kota Kupang, 

Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, bahkan 

Kabupaten Belu. 

Sejak zaman kemerdekaan  sampai  saat ini masyarakat 

Kabupaten Timor Tengah Selatan masih bertumpu pada hasil hutan, 

pertanian, perkebunan dalam menunjang kehidupannya, belum pada 

sektor industri, apalagi industri sektor pengolahan. Satu tanda tanya 

besar mengapa daerah yang subur dan berlimpah sumber dayanya 

justru belum sejahtera masyarakatnya, apakah ini kondisi yang tepat 

sesuai teori Kutukan Sumber Daya Alam  ?  

Kabupaten ini mendapat limpahan pembinaan dari pemerintah, 

juga Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO),baik lokal maupun nasional 

namun masyarakatnya tetap miskin terutama sektor industri menem-

pati level C di bawah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah 

Utara yang level B dan jauh di bawah Kota Kupang yang level A. 

Wilayah yang sumber daya alamnya melimpah dan didukung 

dengan iklim yang sejuk dan dingin yang berpotensi mendukung 

berlimpahnya produksi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, 
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dan pertambangan, namun tidak memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya 

yang berjumlah 435.039 jiwa yang terdiri atas 215.327 laki laki dan 

219.712 perempuan. 

Luasan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang besar 

yang terbagi atas 3 wilayah besar yaitu : Amanatun, Amanuban, dan 

Mollo, membuat jangkauan pelayanan pemerintah sangat terbatas 

kapasitas dan kualitasnya. 

Sejarah Perkembangan Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan 

Secara kasat mata daerah ini sangat subur dengan komoditi 

hasil perkebunan dan kehutanan dan tentu hasil pertambangan, namun 

pertanyaannya kenapa industri sektor pengolahan belum berkembang? 

Usaha industri pengolahan skala sedang/besar nihil sampai dengan 

tahun 2013 (BPS Kab. TTS, 2014). Sementara industri kecil pengolahan 

relatif terbatas walau mendominasi sektor industri pengolahan di 

daerah ini.  

Sejak dulu tenun ikat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan 

sudah dikenal sebagai salah satu tenun ikat yang sangat diminati oleh 

konsumen, hal ini menyebabkan produksi tenun ikat sampai saat ini 

menjadi leading dari industri kecil di TTS, setelah industri kecil 

sandang, industri kecil kerajinan yang kurang berkembang adalah 

industri kecil pengolahan pangan, kimia dan bahan bangunan, logam 

dan elektronik. 

Perkembangan sektor industri pengolahan sangat lamban 

terlihat pada kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 

Kabupaten TTS, masih 0, 68 % belum mencapai 1%, paling rendah di 

antara kabupaten obyek penelitian dan terus menurun sampai 0,59 % 

di tahun 2013 (BPS Kab TTS, 2014). Ini menjadi bukti bahwa semua 

komoditi yang dihasilkan dari daerah ini sebanyak 99,09 % dijual 

dalam keadaan mentah/bahan baku,  belum diolah, sebagian kecil saja 

yang sudah dikirim dalam bentuk setengah jadi.   
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Perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan  sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 tidak meningkat dari 

segi jumlah unit usaha, seperti terlihat dari data sekunder bahwa 

jumlah unit usaha tetap dari tahun ke tahun. Hal tersebut 

menyebabkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 

Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak meningkat bahkan paling 

rendah di antara kabupaten/kota lainnya seperti nampak dalam data 

pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Jumlah Industri di Kabupaten Timor Tengah Selatan Menurut 

Golongan Tahun 2006 - 2008 

NO JENIS INDUSTRI  TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 

1 Industri Rumah Tangga 1.173 1.074 1.074 

2 Industri Kecil  74 74 74 

3 Industri Besar/Sedang 8 2 1 
Sumber : BPS Kab TTS, Data diolah 

Unit usaha yang bergerak di sektor industri pengolahan relatif 

bertambah namun pada skala mikro, sehingga tidak terdata seluruhnya. 

Umumnya industri sektor pengolahan belum mendapatkan dukungan 

pemerintah untuk pengembangan usahanya kecuali pengolahan 

sandang yaitu tenun ikat dalam bentuk peralatan tenun dan kerajinan 

yaitu patung atau ukir kayu untuk mengikuti kegiatan promosi seperti 

pameran baik di tingkat provinsi maupun ke pemerintah pusat yang 

difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  

Dukungan pengembangan usaha diberikan pemerintah 

Kabupaten Timor Tengah Selatan lebih kepada sektor primer sehingga 

sejalan dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang rendah pada 

PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di lain sisi perdagangan 

komoditi bahan baku industri meningkat dari Kabupaten Timor 

Tengah Selatan yang diantarpulaukan keluar seperti mangan, ternak, 

asam, marmer, dll 

Kondisi ini menjadikan tidak banyak nilai tambah bagi 

masyarakat yang menyebabkan berkurangnya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di daerah ini.  
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Contoh Kasus 4.3  Potret IK Pengolahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat  di Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Contoh Kasus 4.3.1. Industri Pengolahan Pangan 

Mewakili industri pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan  
dari sub sektor pengolahan pangan  adalah  Ibu  Lusiana Melly Elim  
yang telah melakukan kegiatan usaha memproduksi keripik pisang 
dengan nama usaha “Idola” sejak lama dengan bentuk usaha 
perseorangan. Infrastuktur dan sarana pemasaran hasil produksi 
tersedia. Lingkungan makro ekonomi mendukung karena produk yang 
dijual juga terbatas di wilayah Kota Soe saja (3 s/d 4 toko).Pendidikan 
dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dengan dukungan 
kesehatan yang baik akan menghasilkan produktifitas yang tinggi 
namun kondisi tenaga kerja belum memiliki pendidikan yang 
memadai. Untuk meningkatkan efisiensi aspek tenaga kerja, pekerja di 
latih dan dibimbing dalam melakukan kegiatan produksi 

Manajemen usaha yang diterapkan masih sangat sederhana, belum ada 
organisasi. Inovasi produk dilakukan dengan menambah varian rasa 
yaitu pedas selain asin dan manis. Pemilik usaha menerapkan 
pembukuan sederhana. Pengembangan teknologi pendukung efisiensi 
belum dilakukan. Sementara efisiensi pasar yang memberikan dampak 
bagi efisiensi perusahaan belum ada. Kiat memanfaatkan bahan baku 
lokal adalah dengan menanam dan mengoptimalkan hasil kebun 
sendiri selain membeli dari pasar, serta penjual mendatangi  tempat 
produksi. Kinerja pekerja dalam 5 tahun ini baik. 

Pemerintah daerah belum mengatur tentang industri kecil ini. Faktor 
manusia sangat penting dan dalam melakukan usaha tetap dianalisis 
faktor-faktor yang menjadi kelemahan  dan kekuatan, juga peluang dan 
ancaman untuk meningkatkan usahanya. 

Industri pengolahan lainnya yang menjadi obyek penelitian adalah Sdr. 
Bernad Boas Kase  yang memproduksi Dendeng Manis Daging Sapi 
“Citra” dan beralamat di Niki-Niki Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
Usaha ini merupakan usaha perseorangan sejak tahun 1992 (21 tahun). 
Sarana prasarana tersedia, lingkungan mendukung dengan tenaga kerja 
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keluarga.Tenaga kerja telah mendapat pelatihan terkait proses produksi 
dendeng dan dukungan pemerintah dalam bentuk mesin peralatan 
produksi dan kemasan produksi (Disperindag Kab. TTS dan 
Disperindag Prov. NTT). Usaha ini melaksanakan manajemen dan 
pembukuan sederhana tergantung pada situasi, tapi diperkirakan dalam 
setiap 4 kali produksi keuntungan sebesar Rp 500.000,- 

Bahan baku dan bahan penolong didapat dari sekitar daerah Niki-Niki, 
mesin peralatan dan tempat penjemuran dendeng secara manual 
dengan sinar matahari sehingga  hanya bisa dilakukan pada musim 
panas, sementara saat musim hujan tidak bisa dilakukan  karena 
membutuhkan oven untuk pengeringan dan alat pemanas (kompor). 
Usaha ini membutuhkan program Bapak Angkat Mitra Usaha Industri 
Kecil untuk pengembangan usaha lebih lanjut. 

 

Contoh Kasus 4.3.2. Industri Kecil Pengolahan Kerajinan 

Industri kerajinan yang khas di kawasan Timor Barat adalah ukiran 
kayu dengan motif yang unik sehingga sangat menarik untuk dijadikan 
koleksi dan pajangan interior rumah. Industri barang dari kayu “Timor 
Sakti” milik Edy Puay Tantri sangat diminati terutama oleh para turis 
mancanegara dan kolektor barang antik, yang menjadikan usaha ini 
berkembang dengan baik. Harga ukiran tergantung besar dan jenis 
ukiran serta umur patung kerajinan tersebut. Nilai budaya serta adat 
istiadat yang nampak dari ukiran tersebut menjadi nilai tambah 
tersendiri. Keikutsertaan dalam berbagai event promosi dan pameran 
baik di dalam daerah maupun luar daerah menjadikan usaha ini 
bertahan dan tetap eksis. 

Yublina Selan Kase adalah pemilik Industri Kecil Pengolahan Sandang : 
Tenun Ikat “Neueno” dari Desa Tublopo Kecamatan Nulle, dengan 
tenaga kerja 5 orang. Usaha sudah berjalan 20 tahun, berbentuk 
kelompok,  sudah terdaftar di Dinas Perindagkop, dan mendapat 
binaan dari pemerintah dalam bentuk peningkatan keterampilan tenun 
melalui diklat. Memproduksi motif timor dari daerah swapraja 
Amanuban. Tenaga kerja berpendidikan SD dan SMP, sedangkan 
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pemilik masih buta huruf. Menghasilkan produk selimut, selendang 
dan sarung dengan harga berkisar antara Rp 50.000 s/d Rp 500.000,-  
yang diperuntukan bagi acara adat, pernikahan. Pemasarannya ke Kota 
Soe, Kupang, dan dari pedesaan atau pembeli datang membeli langsung 
ke tempat produksi. Pembukuan masih sederhana, belum mendapat 
bantuan mesin peralatan dan bahan baku benang dan bahan penolong 
pewarna dari pemerintah. Selain tenun juga menguasai keterampilan 
menganyam daun lontar. 

 

Contoh Kasus 4.3.3 Industri Kecil Pengolahan Logam dan Elektronik 

Responden lain adalah Yerry Yappi, pemilik Industri Kecil Pengolahan 
Logam dan Elektronik (jasa bengkel) berbentuk usaha perseorangan 
dengan tenaga kerja 5 orang  berlatar belakang pendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) dengan gaji pokok/orang Rp 50.000/hari, 
ditambah Rp 500.000/bulan. Pendapatan usaha rata-rata Rp 
13.000.000,- sampai dengan Rp 14.000.000,- per bulan, melakukan 
pembukuan sederhana. Usaha sampingan ada toko, jual beli 
mobil,angkutan kota, dealer  “Hino”. Usaha ini berdiri sejak tahun 
2002 (11 tahun), dirintis sendiri dari bujangan sampai berkeluarga. 
Standar pelayanan 7 sampai dengan 8 mobil per hari, menjaga mutu 
pelayanan dengan mengerjakan sendiri termasuk kendaraan pribadi 
dan dinas (Dinas Kesehatan,B2KP), menjaga kepercayaan dengan 
memberikan pelayanan yang berkualitas. Keterampilan usaha diwarisi 
dari orang tua, juga meningkatkan kemampuan sendiri dengan kursus 
jenis mobil “Strada Triton, Ford Everst,  Hino”, dan mobil yang 
computerise dan matic. 

Sejauh ini usaha cukup berkembang, belum pasang surut.  Untuk 
menghindari kecelakaan kerja dibuat pedoman kerja sehingga berhati- 
hati. Data kendaraan umum belum ada, tapi khusus ”Hino” sebanyak 
104 unit kendaraan se-TTS, tidak mengambil modal kerja dari pihak 
ketiga, bank, dll. Futura, Timor, Vacum enjeksi,dibuat rekayasa alat 
untuk menolong pekerjaan alat press laher dibuat sendiri, mobil 3 roda 
sudah dibuat sendiri. Pengembangan pasar sampai ke Rote.Jasa dengan 
skill tersendiri, setiap mobil berbeda, sistem pembakaran dll. berbeda  
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dari setiap mobil. Pembukuan sederhana berhati-hati terhadap pesanan 
alat mobil. Pemerintah mendukung usaha bengkel, dan menerapkan 
strategi usaha dengan alat bantu analisis swot. 

 

Contoh Kasus 4.3.4 Industri Kecil Pengolahan Kimia dan Bahan 

Bangunan 

Selanjutnya Industri Kecil Pengolahan  Kimia dan bahan bangunan 
milik Bapak Arnold. W. Ully,SE yang mendirikan usaha batako sebagai 
usaha perseorangan. Usaha sudah berjalan selama   3 tahun, mensuplai  
kebutuhan rumah tangga dan pemerintah, didukung oleh 9  orang 
tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan SMA 1 orang, SMP 3 
orang dan 5 orang SD, sedangkan pemilik usaha berpendidikan Sarjana 
Ekonomi, memiliki 3 unit mesin pengepres batako dan 2 unit truck 
sebagai alat pendukung sarana transsportasi material (pasir). 

Pemasaran hasil produksi memungkinkan karena pembangunan yang 
menggunakan bata merah diambil terlalu jauh dari Kabupaten TTU 
dan Kabupaten Kupang. Pengembangan pasar tidak saja untuk 
kebutuhan rumah tangga tetapi ke sektor pemerintah, pembangunan 
kantor dan sarana lainnya. Manajemen yang diterapkan sederhana 
dengan pencatatan keuangan yang sederhana pula.Tingkat keuntungan 
Rp 300.000,-/1.000 buah batako. 

Kiat dalam menjalankan usaha dengan mempertahankan kualitas 
bahan batako yaitu dari pasir yg bersih,  yg diambil dari dalam air 
sehingga tidak bercampur debu/lumpur sehingga bisa bersaing dengan 
10 s/d 11 perusahaan yang ada. SDM sangat penting terutama tenaga 
kerja di bagian mesin pres batako untuk tetap terjaga mutu batako. 
Pengembangan usaha batako ke depan adalah dengan melakukan 
pengadaan lahan untuk memperluas tempat produksi batako. 
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Gambar 4.13 Proses Pengolahan Batako di Kab. TTS 

 

 

Hambatan yang Ditemui 

Sektor  industri pengolahan di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan memberikan kontribusi terendah dalam PDRB dari obyek 

penelitian kabupaten/kota lainnya   dengan prosentase tidak mencapai 

1%. Hal ini jika disandingkan dengan data potensi daerah sangat tidak 

seimbang. 

 Potensi komoditi yang begitu besar sebagian besar dikirim  

keluar ke berbagai daerah di Indonesia dan kabupaten lainnya di 

Provinsi  NTT dalam bentuk gelondongan atau bahan mentah, 

masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, hanya mendapatkan 

sedikit nilai tambah dari komoditi yang dihasilkan dari daerahnya. 

Ketidaksinkronan antara unit pelaksana program  tugas, pokok 

dan fungsi, dari satuan kerja perangkat daerah menyebabkan  

menurunnya motivasi kerja dari aparat pembina dalam melakukan 

pembinaan terhadap sektor industri pengolahan. 

Kebijakan anggaran menunjukkan rendahnya keberpihakan  

pemerintah terhadap sektor ini, anggaran pembinaan yang disiapkan 

hanya mampu menjangkau beberapa unit usaha dalam satu tahun 

anggaran, dan lokasinyapun hanya unit usaha yang berada pada 

wilayah perkotaan. 
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Unit usaha industri pengolahan berusaha menjalankan 

usahanya dengan kemampuan sendiri tanpa tersentuh pembinaan 

pemerintah sehingga kapasitas usaha juga  seadanya saja,  

Informasi dari para stakeholder menegaskan tumpang tindih-

nya tugas, contoh program pemberdayaan masyarakat pada tingkat 

provinsi dilakukan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah dan 

program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten juga dilakukan oleh institusi yang sama, yang tugas pokok 

dan fungsi bukan sebagai unit pelaksana program tetapi unit perencana 

program, di sisi lain satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas 

tersebut, hanya melaksanakan program yang direncanakan internal 

unit dengan dukungan dana yang sangat terbatas.  

Kurangnya koordinasi dan lemahnya evaluasi menyebabkan  

pelaksanaan dan hasil yang berdurasi masa jabatan  dan hasil 

pembinaan kembali lagi ke titik awal sehingga nilai tambah yang 

diterima masyarakat sangat rendah, program pemberdayaan belum 

mencapai  tujuan yang diinginkan yaitu masyarakat sejahtera.      

Kebijakan dan Pola Pembinaan  

Satuan kerja perangkat daerah yang memegang peranan dalam 

pengembangan sektor industri pengolahan karena sesuai tugas, pokok 

dan fungsi   adalah Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi dan 

UKM Kabupaten Timor Tengah Selatan di dalam melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan sektor industri mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, atau Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dalam membina industri kecil sektor 

pengolahan. 

Program pembinaan sektor industri masih sama dengan daerah 

lain yaitu merupakan penjabaran program pada tingkat provinsi dan 

pemerintah pusat, meliputi pembinaan keterampilan proses produksi, 

pelatihan  manajemen usaha, perkuatan modal usaha,magang, promosi 

produk melalui berbagai kegiatan pameran di tingkat kabupaten, 

provinsi dan pusat. 
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 Model pengembangan  seperti KUB, Koperasi, Bapak Angkat 

Mitra Usaha, Sentra, dan program lainnya difasilitasi pemerintah  

namun kurang diminati pelaku usaha terutama industri kecil 

pengolahan seperti nampak dari data di bawah ini : 

Tabel 4.6. Program Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan Sesuai Sektor dan Sub Sektor Industri Pengolahan Tahun 

2006-2013  

NO SEKTOR IK 
PENGOLA
HAN- sub 
sektor  

K
U
B 

KO
P 

BA
M
U 

SEN
TRA 

R
N 

CLUS
TER 

OV
OP 

G
B 

C
B
D 

M
V 

S
C 

I 

1 Pangan             

2 Sandang 1            

3 Kerajinan 1            

4 Kimia Bb             

5 Logam 
Elktrnk 

            

 Total             

Sumber : Dinas Perindag Kab Timor Tengah Selatan (Data di olah) 

Ket : KUB = Kelompok Usaha Bersama; KOP = Koperasi; BAMU = Bapak 

Angkat Mitra Usaha ; RN= Rantai Nilai; OVOP = One Vilage One Product; GB = 

Grameen Bank; CBD = Comunity Business Developement; MV= Modal Ventura;SC = 

Sub Contrakting; I = Inkubator 

Pelaku usaha industri kecil pengolahan didominasi oleh usaha 

perorangan, sama seperti yang terjadi dengan kabupaten/kota lainnya. 

Fenomena berusaha sendiri tidak di dalam kelompok menimbulkan 

banyak kelemahan dan keterbatasan dalam memenuhi permintaan 

pasar, baik itu kapasitas produk maupun diversifikasi produk serta 

kualitas dan kontinuitasnya.    

 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan   memfasilitasi 

pengembangan sektor industri pengolahan dengan menyediakan  

tempat pelatihan dalam mendukung industri pengolahan berbasis 

komoditi unggulan daerah yaitu pengolahan marmer yang bertujuan 

meningkatkan keterampilan pelaku usaha industri kecil pengolahan 

kerajinan marmer dalam bentuk unit pelaksana teknis (UPT) namun 

UPT tersebut sekarang sudah tidak berfungsi lagi. 

 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyiapkan 

tempat serta mesin pengolahan biji asam untuk menjadi tepung sebagai 
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bahan pendukung industri benang namun sarana prasarana pendukung 

pengembangan industri pengolahan tersebut juga tidak berfungsi lagi. 

Kebijakan terkait perizinan usaha masih ditangani oleh masing-

masing unit pembina, belum disatukan untuk memudahkan pelayanan 

kepada masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat di 

Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mengambil manfaat  dari 

kekayaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan 

melalui kegiatan industri pengolahan. 

 

Industri Pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara 

Gambaran Umum Kabupaten Timor Tengah Utara 

Secara geografis Kabupaten Timor Tengah  Utara terletak di 

antara : Utara : 9° 2° 48" Lintang Selatan Selatan: 9° 37° 36" Lintang  

Selatan Timur : 124° 4°2" Bujur Timur Barat :  124°46° 0" Bujur  Timur 

dengan luas wilayah  luas daerah (daratan) Kabupaten TTU adalah 

2.669,70 km2 atau 5,64 persen dari luas daratan Provinsi NTT, 

sedangkan luas perairannya (laut) 950 km2.  

Gambar 4.14  Peta Wilayah Aministrasi  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara 
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Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki  24 kecamatan, 

dengan  143 desa dan 31 kelurahan total 174 dengan rincian sebagai 

berikut :  Kec. Miomaffo Barat, Kec. Miomaffo Tengah, Kec. Musi,Kec. 

Mutis, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Miomaffo Tengah, Kec. Miomaffo 

Timur, Kec. Noemutti, Kec. Bikomi Selatan, Kec. Bikomi Tengah, Kec. 

Bikomi Nilulat, Kec.Bikomi Utara, Kec.Naibenu, Kec. Noemuti Timur, 

Kec. Kota Kefa, Kec. Insana, Kec. Insana Utara, Kec. Insana Barat, Kec. 

Insana Tengah, Kec. Insana Fafinesu, Kec. Biboki Selatan, Kec. Biboki 

Tanpah, Kec. Biboki Moenleu, Kec. Biboki Utara, Kec. Biboki Anleu, 

Kec. Biboki Feotleu. 

Kabupaten Timor Tengah Utara, dari sektor industri 

pengolahan walau sama levelnya dengan Kabupaten Kupang, namun 

ada kondisi yang unik yaitu, secara geografis berada pada bagian utara 

yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor 

Leste, yang masyarakatnya berbeda dari aspek sosial budaya dengan 

masyarakat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten 

Kupang yang cenderung sama.  

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara 

berada pada level yang sama dengan Kabupaten Kupang, bukan dengan 

Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan langsung, daerah ini 

memiliki pelabuhan laut sebagai pelabuhan antarpulau komoditi 

sementara Kabupaten Timor Tengah Selatan belum memiliki 

pelabuhan laut dan pelabuhan udara.  

 Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Ibu Kota Kefamenanu 

yang disebut Kota Sari (sejuk, aman, rindang, indah) menjadi 

pertimbangan sebagai obyek penelitian,  karena beberapa hal, dari 

sektor industri pengolahan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten TTU 

sama dengan Kabupaten Kupang terhadap PDRB Kabupaten Kupang 

dan Provinsi NTT terhadap Provinsi NTT, padahal secara geografis 

sangat berbeda, begitu juga dari keanekaragaman penduduk, dan 

kondisi sosiologis masyarakat serta kurangnya sarana transportasi udara 

sehingga harus melalui Kabupaten Belu atau ke Kota Kupang,  kondisi 

yang sama hanya pada sarana prasarana perdagangan seperti terdapat 

pelabuhan, dan sarana jalan dan jembatan.  
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Masyarakat TTU disebut Atoin Pah Meto (Bahasa Timor 

Dawan), dengan 3 suku besar yaitu, Miomafo, Insana, dan Biboki 

(Biinmafo). 

Satu-satunya daerah yang menimbulkan kesan unik, terlihat 

dari hamparan pepohonan kayu putih sepanjang kiri dan kanan jalan 

memasuki Kota Kefamenanu, pertanyaan dalam hati itu berapa banyak 

industri kecil yang tumbuh berbasis potensi daerah ?  

Penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah 

229.803 orang dengan perincian 114.024 laki-laki dan 115.779 

perempuan cukup mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan, 

pembangunan dan pemerintahan di daerah ini. 

Sejarah Perkembangan Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten Timor 

Tengah Utara 

Perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Timor Tengah 

Utara  sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 tidak meningkat dari segi 

jumlah unit usaha. Data sekunder menunjukan bahwa jumlah unit 

usaha tetap dari tahun ke tahun. Hal tersebut menyebabkan kontribusi 

sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Timor Tengah 

Utara  tetap dari tahun ke tahun. Seperti terlihat pada Tabel 4.7 di 

bawah ini : 

Tabel 4.7 Jumlah Industri di Kabupaten Timor Tengah Utara Menurut 

Golongan Tahun 2006 - 2008 

NO JENIS INDUSTRI  TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 

1 Industri Rumah Tangga 840 884 884 

2 Industri Kecil  - - - 

3 Industri Besar/Sedang - - 1 

Sumber : BPS Kab TTU, Data di Olah 

Unit usaha yang bergerak di sektor industri pengolahan relatif 

bertambah namun pada skala mikro sehingga tidak terdata. Kabupaten 

Timor Tengah Utara hanya memiliki industri kecil pada sektor industri 

pengolahan kecuali tahun 2012 terdapat 2 industri sedang/besar 

dengan 40 orang tenaga kerja dan 1 unit usaha di tahun 2013 dengan 

20 tenaga kerja (BPS Kab TTU.2014).  
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Contoh Kasus 4.4 Potret IK Pengolahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Kabupaten Timor Tengah Utara 

Contoh Kasus 4.4.1 Industri Kecil Pengolahan Sandang 

Pengembangan industri kecil pengolahan diwakili industri pengolahan 
di Kabupaten Timor Tengah Utara, dari  sub sektor pengolahan 
sandang  adalah   Maria Yovita Meta Bastian  yang telah melakukan 
kegiatan usaha memproduksi Tenun Ikat secara berkelompok dengan 
nama Biboki Art Shop sejak lama dengan informasi sebagai berikut, 
bentuk usaha: Yayasan “Tafean Pah”  yang artinya membangun dunia. 
Ketersediaan infrastuktur yang mendukung kegiatan pemasaran  belum 
optimal, namun masih bisa dijalankan dengan baik. 

Lingkungan ekonomi makro dikondisikan pemerintah dengan 
mewajibkan pegawai negeri sipil memakai seragam kerja yang terbuat 
dari tenunan pada hari Kamis, dan pakaian adat pada hari Sabtu, turut 
mendorong berkembangnya usaha tenun ikat, dan adanya kegiatan 
pameran pembangunan yang menampilkan hasil kerajinan tangan 
salah satunya dari kain tenun meningkatkan usaha dan kreativitas 
pengrajin tenun ikat. Pengrajin tenun ikat tidak semua memiliki 
pendidikan formal yang tinggi, namun memiliki kearifan lokal dalam 
mengembangkan kerajinan tenun ikat menjadi produk yang bermutu 
baik dan berjiwa seni  tinggi, yang menarik kolektor dari luar negeri 
untuk menjadikan kain tenun sebagai salah satu koleksinya yang 
berharga. 

Kain tenun memiliki nilai tinggi karena budaya dan adat istiadat suatu 
masyarakat tergambar secara menarik di atas selembar kain yang 
dengan mudah dan simpel dapat dibawa kemana saja, bahkan menjadi 
pakaian yang sangat indah dan atau accesoris rumah dalam interior 
ruangan yang menarik dan eksotik. Pengrajin/pekerja tenun ikat 
senantiasa ditingkatkan kemampuannya untuk perbaikan kualitas kain, 
dari penggunaan zat pewarna, sampai manajemen usaha dan bagaimana 
bekerja dalam kelompok yang efisien dan efektif. 

Efisiensi yang dilakukan memberikan peningkatan laba bagi usaha 
tenun ikat dengan kisaran 40 % s/d 60 %, prosentase yang cukup tinggi 
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dalam usaha kerajinan yang mengandalkan bahan baku dari luar 
daerah (benang dan zat pewarna sintesis, bukan pewarna alami) 
Efisiensi yang dilakukan perusahaan adalah membagi pengrajin dalam 
24 kelompok yang beranggotakan pengrajin yang rumahnya 
berdekatan dan setiap kelompok menerapkan sistem kerja paket, yaitu 
seorang pengrajin akan mengerjakan kain tenun dari awal sampai akhir 
sendiri, tidak membagi dalam setiap tahapan produksi.Penerapan 
manajemen modern, dengan memakai staf untuk melakukan kegiatan 
pembukuan keuangan secara teratur (3 orang) dan administrasi lainnya  
(2 orang), 1 orang tenaga pewarna kimia, dan pewarna alami serta 1 
orang tenaga penjahit. 

Pengembangan teknologi pendukung efisiensi perusahaan adalah 
dengan membuat benang dari kapas sendiri (bahan baku benang selalu 
dari luar daerah, sehingga harus menunggu untuk pengiriman ke 
tempat produksi), jenis tenunan seperti sotis, buna, tenun ikat 
dikerjakan sesuai ciri dari masing-masing daerah tersebut. 

Pengembanganwilayah pemasaran tidak saja pada wilayah lokal, 
nasional bahkan sudah ke pasar internasional (Brisbane dan Canbera 
Australia). Sarana prasarana aktivitas kantor sudah menggunakan 
komputer dan e-mail. Yayasan ini melakukan inovasi secara terus- 
menerus pada semua aspek, pemasaran,produksi, organisasi serta 
manajemen dan keuangan. 

Penggunaan bahan baku lokal terkait peningkatan kualitas untuk daya 
saing internasional, adalah dengan menggunakan benang yang terbuat 
dari kapas yg diambil dari kebun sendiri, serta pewarna alami, yang 
lebih disukai oleh konsumen luar negeri. Pemerintah dan politisi 
kurang memperhatikan tenun ikat daerah sebagai komoditi yang 
berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber mata pencaharian 
masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya 
(misalnya mewajibkan ASN atau masyarakat menggunakan 
dasi/selendang yang terbuat dari kain tenun). 

Yayasan belum mengembangkan strategi pemasaran yang khusus, 
karena belum ada pesaing yang memiliki kapasitas yang hampir sama, 
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dengan usaha yayasan (penerima berbagai penghargaan internasional, 
dan nasional yaitu Upakarti dari Presiden Soeharto tahun 1992). 
Inovasi terkait pengembangan usaha adalah memper-kenalkan  dan 
meningkatkan kemampuan usaha ke berbagai negara seperti : 
Australia, Belanda, India, Korea Selatan dan Filipina. 

Faktor manusia sangat penting dalam pengembangan usaha, sehingga 
kelemahannya adalah: motif yang tidak beraturan, kurangnya 
promosi,kekuatannya; warna yang alami, nilai budaya yang lahir di 
atas sehelai kain.Peluang: Benda seni, Ancaman: Kain dari Bali, Jawa, 
Palembang, Banten, Sumatera. 

 
Gambar 4.15 Proses Pengolahan Abon IK Pangan “Vivi “ di Kabupaten TTU 

 

Contoh Kasus 4.4.2  Industri Kecil Pengolahan Pangan 

Industri kecil pengolahan pangan terkait minuman keras dari nira 
lontar mendominasi di daerah ini namun yang menjadi obyek 
penelitian selanjutnya adalah Kalisom yang memproduksi dendeng dan 
abon daging sapi dengan nama “Vivi”. Informasi terkait usahanya 
yaitu, usaha berbentuk perseorangan, transportasi lancar dan tidak 
bermasalah. Lingkungan makro ekonomi mendukung pengembangan 
usaha, namun kapasitas usaha masih terbatas untuk pemasaran secara 
lokal, dan beberapa kali ke luar negeri yaitu ke Republik Demokratik 
Timor Leste, namun ke Kupang sebagai ibu kota provinsi, dan ke 
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daerah lain di Indonesia belum. 

Aspek pendukung kesehatan dan pendidikan dasar belum optimal 
mendukung pengembangan usaha. Pekerja belum mendapat pelatihan 
untuk pengembangan keterampilan kerja, namun dalam bekerja tetap 
diusahakan memberikan hasil yang maksimal. Pasar tetap 
membutuhkan komoditi dendeng dan abon sebagai bahan konsumsi 
namun belum bisa dipenuhi secara optimal. Efisiensi tenaga kerja 
mendukung efisiensi usaha dilakukan perusahan dengan memfasilitasi 
tenaga kerja dengan peralatan keamanan kerja, yaitu dengan memakai 
tutup kepala dan celemek dll.Catatan keuangan, pembukuan dilakukan 
secara sederhana,  manajemen secara sederhana. 

Rencana pengembangan usaha dengan melakukan pemasaran ke 
Kupang. Inovasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
peralatan produksi yang direkayasa sendiri, terutama untuk alat press 
abon daging sapi, dan melakukan diversifikasi produk, seperti paru 
goreng dll. Kiat dalam mengelola usaha menggunakan bahan baku 
lokal adalah dengan membeli daging sapi saja dan tidak membeli 
ternak. 

Kebijakan pemerintah dan para politisi belum dirasakan, usaha masih 
berjalan sendiri, belum didukung oleh kebijakan (informasi: bantuan 
mesin peralatan diberikan pada orang lain). Kinerja pekerja sudah 
optimal, dalam mendukung pengembangan usaha, sementara kinerja 
manager dan middle manager juga demikian.Faktor manusia sangat 
penting karena menjadi inti dalam berusaha. Di dalam berusaha 
dilakukan analisa kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna 
strategi usaha. 

 

Contoh Kasus 4.4.3 Industri Kecil Pengolahan Kerajinan 

Kabupaten Timor Tengah Utara terkenal dengan potensi batu akik 
yang luar biasa indahnya dan daerah penghasil batu tersebut ada di 
Desa Nian, di mana terdapat industri kecil batu akik atas nama 
Agustinus Lake (56 tahun),pekerjaan petani dengan informasi tentang 
usahanya sebagai berikut : bentuk usaha perseorangan, dan memulai 
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usaha batu akik sejak tahun 1990 (23 tahun), mengikut pelatihan di 
desa dan Kabupaten TTU dan selanjutnya ikut pelatihan di provinsi. 
Semula pesaingnya ada 24 sekarang tinggal sendiri saja yang berusaha. 
Berusaha sendiri membuat permohonan untuk pengembangan usaha 
dalam bentuk mesin peralatan, alat pelubang, alat poles,  alat molen, 
untuk pengembangan batu ke model  Rosario dll. namun belum 
terealisasi. Mengikuti kegiatan pameran dalam negeri dengan biaya 
sendiri dan kegiatan lainnya.  Sarana pendukung produksi lancar, 
dengan memakai tenaga kerja keluarga sebanyak 4 orang, bahan baku 
batu digali dari dalam tanah, dahulu dipungut saja di permukaan tanah, 
lokasi hanya di Desa Nian, desa lain tidak ada.Produksi 10 buah 
batu/hari, kalau setengah jadi 20 buah batu /hari. 

Masalah pemasaran,  jual langsung atau ke toko ,tidak/belum ke luar 
daerah, karena itu perlu bantuan Bapak Angkat Mitra Usaha Industri 
Kecil. Persaingan dari usaha lain sejenis (Sarwo Star) yang juga 
mengambil bahan baku di Desa Nian. Manajemen masih sederhana, 
namun belum ada pencatatan, kalau lihat batu bagus di masyarakat bisa 
beli, atau ambil sendiri (gali sendiri). Jenis batu ; Badar besi, Cempaka, 
Cornelia (menyembuhkan alergi), Kecubung (batu pelindung), 
Kalimaya, Pirus (ada urat emas dan perak), Biduri Bulan (ada sumur 
dekat rumah ini untuk penahan uap air) , Hitam Nilam, Badar Batik 
(serbuk merah/batu bela diri). Hijau Lumut, Mata Garuda (untuk 
pengembangan usaha/bisnis). Cara membuat batu dengan memoles 
batu untuk mendapat batu akik. Setiap batu memiliki khasiat 
menyembuhkan penyakit, batu Merah Delima jarang didapat. Batu 
TTU lebih berkualitas dari batu Kalimantan. Dari corak, batu TTU 
lebih beragam dibandingkan batu Kalimantan yang kebanyakan 
bening.  Perhatian pemerintah sangat tinggi.  Harapannya ke depan 
lebih maju dan pemasaran terbuka ke luar NTT. 

 

Contoh Kasus 4.4.4 Industri Kecil Pengolahan Logam dan Elektronik 

Untuk industri kecil pengolahan subsektor logam dan elektronik sesuai 
pengamatan peneliti dipilih Sualim Simamora yang berusaha di bidang 
jasa bengkel mobil/motor. Bentuk usaha perseorangan sejak tahun 1990 
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dengan izin yang sudah habis masa berlaku dan tidak diperpanjang lagi 
tapi usaha tetap berjalan. Awalnya tenaga kerja yang dipakai sampai 8 
orang, sekarang hanya dibantu oleh keponakan saja, karena tidak ada 
tenaga kerja  produktif yang tersedia, kebanyakan tenaga produktif 
menekuni usaha ojek. Kendala yang dihadapi aspek politik sangat 
besar, dana pemberdayaan tidak sampai ke usaha real, tetapi ke usaha 
dan atau kelompok fiktif. Kiat mempertahankan usaha jasa adalah 
pelayanan yang prima. 

Untuk pencatatan keuangan, sekarang tidak dilakukan lagi. Inovatif 
pada alat untuk membantu kerja, alat trackle dll.  dibuat sendiri. 
Kondisi sosial politik sangat kental dalam kehidupan sehari- hari 
sehingga dikenal istilah TTU (Tinggal Tetap Utuh)  sehingga kurang 
maju. Pesaing tidak ada,  tetapi ahli bengkel motor banyak sekalian jual 
spare part, mobil sedikit, khusus kendaraan pemerintah malah 
direparasi di Kupang, bahkan sampai ke Jawa. Kalau mobil pribadi 
diservice di bengkel, kalau mobil pemerintah tidak, kendala pada SPJ, 
kalau ada bantuan tidak diproses, yg dibantu orang asli TTU 
saja.Terpikir untuk mengambil dana dari Bank tapi setelah dihitung 
akses ke Bank dibatalkan karena penawaran yang sangat kecil. Harapan 
ke depan tentu lebih maju. 

 

 

Contoh Kasus 4.4.5 Industri Kecil Pengolahan Kimia dan Bahan 

Bangunan  

Setiap daerah memiliki industri pengolahan subsektor pengolahan 
kimia dan bahan bangunan, seperti „Batako Asia Bangunan‟ milik 
Floriberta Oku Mone adalah industri kecil yang sudah cukup dikenal 
di Kota Kefamenanu, beralamat di Jl. El Tari Kefamenanu dan tempat 
produksi di Km 6 jurusan Kupang yang memproduksi komoditi batako, 
batu bunga dan batu botol, memiliki mutu/kualitas yang baik sehingga 
diminati konsumen. Usaha ini memiliki 1 unit mesin press dengan 
kapasitas produksi 2000 buah/minggu dengan harga Rp2.500,-/buah, 
didukung sarana transportasi 1 unit truck dan 1 unit pickup, untuk 



Pengembangan Industri Kecil untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

150 

mengangkut bahan baku pasir dari Noemuti, dan angkut batako ke 
tempat konsumen.Karyawan /pekerja 8 orang, yang terdiri dari 6 orang 
untuk kegiatan produksi, 2 orang sopir. Dengan sistem penggajian  
borongan. 

Pemasaran produk selain ke Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu 
Kefamenanu juga sampai ke Pollen dan Atambua Kabupaten Belu. 
Usaha batako yang sama  ada 2 yaitu ( Batako Andayani, dan dekat 
Lembaga). Walau minat masyarakat terhadap bata merah sebagai 
bahan bangunan masih dominan, namun pengembangan usaha ini 
sangat optimis karena dengan perkembangan dan pertumbuhan daerah 
akan membutuhkan berbagai sarana yang menggunakan batako, batu 
bunga dan batu botol. 

 

Model pengembangan  seperti KUB, Koperasi, Bapak Angkat 

Mitra Usaha, Sentra, dan program lainnya difasilitasi pemerintah  

namun kurang diminati pelaku usaha terutama industri kecil 

pengolahan seperti data di bawah ini: 

Tabel 4.8. Program Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Timor Tengah 

Utara Sesuai Sektor dan Sub Sektor Industri Pengolahan Tahun 2006-2013 

N
O 

Sektor IK 
Pengolahan 
sub sektor  

K
U
B 

K
O
P 

BA
MU 

SE
NT
RA 

RN CLU
STE
R 

OVO
P 

G
B 

CB
D 

M
V 

S
C 

I 

1 Pangan             

2 Sandang 1   1         

3 Kerajinan 1            

4 Kimia Bb             

5 Logam 
Elktrnk 

            

 Total             

Sumber : Dinas Perindag Kab Timor Tengah Selatan (Data di olah) 

Ket : KUB = Kelompok Usaha Bersama; KOP = Koperasi; BAMU = Bapak Angkat Mitra 

Usaha ; RN= Rantai Nilai; OVOP = One Vilage One Product; GB = Grameen Bank; 

CBD = Comunity Business Developement; MV= Modal Ventura;SC = Sub 

Contrakting; I = Inkubator 

Pelaku usaha industri kecil pengolahan didominasi oleh usaha 

perorangan, sama seperti yang terjadi pada kabupaten/kota lainnya. 

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memfasilitasi 
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pengembangan sektor industri pengolahan dengan menyediakan  

sarana mesin dan peralatan untuk pengolahan batu hias namun 

peralatan tersebut mubasir, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh 

pelaku usaha.  

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mendukung 

pengembangan usaha industri pengolahan subsektor sandang yaitu 

tenun ikat dengan mengikutsertakan dalam berbagai ajang promosi, 

bahkan sampai ke mancanegara. Sementara subsektor lainnya belum 

terlihat kemajuannya. 

Hambatan yang Ditemui 

Pengembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten Timor 

Tengah Utara mengalami hambatan terutama dari industri kecil yang 

merupakan usaha perorangan belum memiliki kapasitas sebagai 

enterpreneurs,  di sisi lain pemerintah melaksanakan pembinaan 

dengan berbagai muatan kepentingan yang menyebabkan kurang 

berhasilnya pembinaan yang dilakukan dimulai dari proses rekruitmen 

sampai bantuan pasca pelatihan yang  keliru penempatannya, hal 

tersebut menyebabkan saling mempersalahkan  antara para pihak. Hal 

tersebut di atas menjadi hambatan tersendiri dalam mencapai tujuan 

kegiatan pembangunan itu sendiri.  

Kebijakan dan Pola Pembinaan 

Kebijakan pembinaan sektor industri pengolahan di Kabupaten 

Timor Tengah Utara sama dengan yang dilakukan di  kabupaten 

lainnya, yaitu belum ada pola pembinaan yang spesifik khas daerah 

sesuai keaadaan masyarakatnya. 

Kebijakan terkait perizinan usaha masih ditangani oleh masing-

masing unit pembina, belum disatukan untuk memudahkan pelayanan 

kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di 

Kabupaten Timor Tengah Utara belum mengambil manfaat dari 

kekayaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan 

melalui kegiatan industri pengolahan. 
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Fenomena perkembangan industri kecil di Kota Kupang, 

Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten 

Timor Tengah Utara dapat dibagi dalam beberapa aspek sebagai 

berikut: 

1. Aspek pemasaran :  

1) Industri kecil pengolahan belum melakukan kegiatan promosi 

dalam bentuk sederhana seperti iklan dengan menggunakan 

media cetak, atau media lainnya. 

2) Wilayah pemasaran produk masih terbatas pada lingkungan 

rukun tetangga, rukun warga, desa/keluarahan, belum meluas 

pada lingkungan antarkecamatan. 

3) Sarana untuk pemasaran terbatas, kebanyakan masih 

menggunakan kendaraan umum. 

4) Tempat pemasaran terbatas pada kios, toko-toko kecil, atau 

menjual langsung dekat sarana pendidikan seperti sekolah- 

sekolah, pusat keramaian seperti pasar, terminal dan event-

event tertentu di mana masyarakat hadir. 

5) Pemasaran produk pada pasar modern seperti supermarket, 

hyperstore, hypermart masih terbatas pada industri kecil 

pengolahan yang telah memiliki kemasan dan labeling yang 

standar. 

6) Untuk produk olahan pangan didominasi oleh labeling yang 

belum memiliki legalitas dari Dinas Kesehatan, Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan. 

7) Kapasitas produk yang dijual terbatas sehingga belum 

memenuhi permintaan konsumen dengan optimal. 

2. Aspek Produksi :  

1) Kapasitas produksi terbatas. 

2) Belum adanya alur proses produksi sehingga kegiatan proses 

produksi kurang efisien dan efektif. 
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3) Sarana proses produksi yang sederhana dan terbatas. 

4) Belum melakukan inovasi dalam produk terutama pangan, 

masih terbatas varian rasanya. 

5) Variasi produk terbatas. 

6) Produk kurang bermutu, cepat rusak untuk komoditi pangan, 

dan sobek untuk komoditi sandang, kurang rapi untuk produk 

kerajinan,  hancur untuk produk bahan bangunan serta tumpul 

untuk komoditi logam (pisau,parang,cangkul). 

7) Belum memiliki sarana kemasan yang baik. 

3. Aspek organisasi dan manajemen :  

1) Belum ada struktur organisasi. 

2) Jumlah tenaga kerja sedikit antara 1 – 4 orang, hanya beberapa 

unit usaha di atas 5 orang. 

3) Belum ada pembagian tugas, kalaupun ada masih dirangkap 

oleh pemilik/ pimpinan usaha. 

4) Legalitas usaha belum ada atau belum lengkap baik itu Surat 

Izin Tempat Usaha ( SITU), Produk Industri Rumah Tangga 

(PIRT), Surat Tanda Daftar Industri (STDI), Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Izin DepKes, Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan (BPOM).  

1. Aspek Keuangan :  

1) Belum ada pencatatan keuangan bahkan dalam bentuk paling 

sederhana sekalipun, misalnya buku kas masuk, buku kas 

keluar, buku stock. 

2) Belum adanya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan 

keluarga, pemakaian keuangan langsung oleh pimpinan/ 

pemilik usaha. 

Akses tambahan modal usaha belum digunakan sesuai proposal 

usaha. Sebagai tanggung jawab pemerintah  terhadap masyarakatnya, 

maka terus dilakukan pembinaan untuk menggugah semangat 
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kewirausahaan masyarakat  sehingga bisa mencapai masyarakat 

mandiri. Pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan  dan instansi terkait lainnya. 

Fenomena yang terlihat jelas adalah perilaku pemerintah 

kabupaten/kota yang cenderung untuk melaksanakan program 

pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah secara berjenjang.  

Program-program Provinsi NTT hanya mengikuti program pemerintah 

pusat di Jakarta. Contohnya Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berfokus pada program penyediaan 

sarana prasarana umum dan air bersih oleh pemerintah pusat, ternyata 

Provinsi NTT melakukan program Desa Mandiri Anggur Merah yang 

memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan prosentase 

terbesar diserap oleh usaha–usaha pada sektor hulu seperti pada 

peternakan dan pertanian sedangkan pada sektor hilir hampir tidak 

tersentuh. Selain prosentasenya kecil, terdapat juga daerah yang 

prosentasenya nihil yaitu di Kabupaten  Kupang.  

Setiap kabupaten/kota di kawasan Timor Barat memiliki 

program ekonomi masyarakat yang berbeda namanya namun memiliki 

isi yang sama, sehingga bisa dikatakan kabupaten/kota hanya meng-

copypaste-kan program Desa Mandiri Anggur Merah pemerintah 

Provinsi NTT ke program pemberdayaan ekonomi masyarakat tingkat 

kabupaten/kota yaitu Kota Kupang dengan program Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat,  Kabupaten Kupang dengan program Unggul 

Mandiri, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki program 

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara 

dengan program Sari Tani, Desa Cinta Petani. 
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