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STRATEGI  PENGEMBANGAN  
 

 

Hampir bisa dipastikan bahwa setiap klaster akan mengalami permasalahan yang 

berbeda sesuai dengan tingkat kemajuannya. Oleh sebab itu untuk kepentingan strategi 

pengembangan agar tepat sasaran perlu diketahui tahapan kemajuan atau strata 

masing-masing klaster, apakah masih pada  tingkatan tertinggal, potensial  atau sudah 

unggulan  
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Gambar 6.1.  Kerangka Strategi Pengembangan  

 

Secara umum tiap strata tersebut akan membutuhkan strategi pengembangan yang 

berbeda.  

6 



 

92 

 

(1) Strata tertinggal; klaster  pada strata ini masih memiliki relatif terbatas faktor 

pendukung dari aspek sumber seperti bahan baku, bahan penolong, akses 

permodalan, teknologi dan kemampuan manajemen maupun aspek pasar oleh 

karena itu pembinaan lebih diarahkan pada kegiatan pelatihan agar mampu 

menjalin kerjasama dengan pemasok, sesama pengusaha dan jasa 

pendukung, meningkatkan kemampuan produksi, memperoleh dukungan 

skema kredit lunak dan kemampuan memasarkan produk  

(2) Strata potensial pasar; klaster pada strata ini memiliki kelemahan pada aspek 

sumber namun memilki kekuatan diaspek pasar maka  pembinaan lebih 

diarahkan pada kegiatan pelatihan agar mampu menjalin kerjasama dengan 

pemasok, sesama pengusaha dan jasa pendukung, meningkatkan 

kemampuan produksi, untuk menghasilkan produk/jasa yang tepat mutu, tetap 

waktu dan tepat pengiriman; dan  pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 

manajerial 

(3) Strata potensial sumber; klaster pada strata ini memiliki kekuatan aspek 

sumber namun memiliki kekuatan pada pasar maka  pembinaan lebih 

diarahkan pada kegiatan pelatihan agar mampu menjalin kerjasama 

denganbuyer dengan menghasilkan produk/jasa yang tepat mutu, tetap waktu 

dan tepat pengiriman; menjalin kerjasama sesama produsen untuk kegiatan 

pemasaran bersama, dan memberikan pelatihan agar pengusaha mampu 

mempeluas jaringan pemasaran 

(4) Strata Unggulan; program pembinaan lebih diarahkan agar para pengusaha 

mampu menjaga relasi dengan pihak pemasok dan buyer dan menciptakan 

atau menjaga agar iklim usaha tetap kondusif pada industri  tersebut. 

Adanya keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki dalam melakukan strategi 

pengembangan, sementara disisi lain produk yang dihasilkan oleh UMKM sangat 

banyak, maka dibutuhkan skala prioritas strategi pengembangan. Oleh karena itu tidak 

dimungkinkan memberikan perhatian pengembangan kepada semua produk baik dalam 

klaster industri maupun klaster pertanian dalam waktu yang bersamaan. Untuk 

kepentingan tersebut maka strategi pengembangan yang disusun adalah strategi 

pengembangan untuk produk-produk unggulan. Strategi pengembangan untuk produk 
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unggulan ini diharapkan memunculkan langkah stretegis yang ditempuh  oleh UMKM di 

Kota Salatiga baik pada klaster industri maupun pada klaster pertanian secara berjenjang 

dan multisektoral karena strategi ini memberi tekanan pada banyak faktor baik yang 

berhubungan dengan aspek sumber atau kegiatan produksi maupun kegiatan 

pemasaran. Proses strategi pengembangan dapat dirunut dalam tiga tahapan; 

 

  

 

 

Gambar 6.2. Proses Pengembangan Klaster Industri dan Klaster Pertanian 

Tiga tahapan dalam strategi pengembangan dimulai dengan penentuan strata produk 

apakah produk termasuk dalam strata tertinggal, potensial pasar, potensial sumber 

ataukah produk unggulan. Berfokus pada produk unggulan, langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang terjadi pada produk unggulan yang 

kemudian dicari alternatif solusi dari permasalahan yang ada dalam bentuk strategi 

pengembangan.  

 

6.1. Penentuan Produk Unggulan  

Berdasarkan pendekatan stratifikasi produk unggulan yang melibatkan sepuluh 

kriteria yaitu (1) bahan baku; (2) bahan penolong; (3) tenaga kerja; (4) ketersediaan 

sarana produksi; (5) ketersediaan teknologi produksi;  (6) nilai tambah; (7) Pasar; (8) 

memiliki banyak terkaitan dengan berbagai jenis usaha yang lain (backward dan forward 

linkages); (9) dukungan institusi/ lembaga serta (10) standar/ sertifikasi produk maka 

diperoleh hasil stratifikasikasi sebagaimana sebagaimana tersaji pada tabel 6.1.  

Dalam skenario prosentase 70%, produk unggulan dalam klaster industri adalah 

produk dari ban bekas dan makanan olahan singkong sementara untuk klaster pertanian 

belum ada satu produkpun yang dapat dikategorikan sebagai produk unggulan. Hasil 

yang berbeda ditunjukkan dalam skenario 60% yaitu memunculkan lele dan nila sebagai 
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produk unggulan klaster pertanian. Sedangkan produk unggulan untuk klaster industri 

adalah makanan olahan singkong, susu sapi, kerajinan kayu dan bambu, kerajinan batok 

dan produk dari ban bekas.  

 

Tabel. 6.1.Produk Unggulan Klaster Industri dan Klaster Pertanian 

 Prosentase 70% Prosentase 60% 

Jenis Strata  Jml Jenis Produk Jml Jenis Produk 

Panel A. Klaster Industri   

Unggulan 3 Produk dari ban bekas, 

kerajinan batok dan 

makanan olahan singkong 

4 Makanan olahan singkong, 

kerajinan kayu dan bambu, 

kerajinan batok dan produk dari 

ban bekas 

Potensial Pasar 1 Kerajinan panahan 2 konveksi dan kerajinan panahan 

Potensial Sumber Daya 2 Makanan olahan kedelai dan 

kerajinan kayu dan bambu 

9 Makanan olahan kripik, makanan 

olahan abon, makanan olahan 

kedelai, enting-enting, bordir, susu 

olahan, tahu, kue basah dan sirup 

Tertinggal 13 Makanan olahan kripik, 

makanan olahan abon, 

makanan olahan ikan, 

enting-enting, batik, bordir, 

konveksi, susu olahan, jamu, 

tahu, kue basah dan sirup 

3 Batik, makanan olahan ikan dan 

jamu 

Panel B. Klaster Pertanian   

Unggulan 0 

 

3 Lele, Nila dan Sapi Perah 

Potensial Pasar 0 

 

  

Potensial Sumber Daya 3 Lele, Nila, Sapi Perah   

Tertinggal 21 Ayam petelur,  ayam ras negri, 

kambing, lele, nila,  karper, 

ketela pohon, durian, pisang, 

salak, alpukat, duku, jahe, 

jagung, cabe rawit, padi, 

cengkeh, kopi robusta, kelapa, 

rambutan, ubi jalar, kapulaga, 

kacang panjang 

21 Ayam petelur,  ayam ras negri, 

kambing, lele, nila,  karper, ketela 

pohon, durian, pisang, salak, alpukat, 

duku, jahe, jagung, cabe rawit, padi, 

cengkeh, kopi robusta, kelapa, 

rambutan, ubi jalar, kapulaga, kacang 

panjang 
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6.2. Identifikasi Permasalahan Pada Produk unggulan 

Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh produk unggulan merupakan basis dalam 

menentukan strategi pengembangan produk unggulan. Mempertimbangkan skala 

prioritas pengembangan, maka identikasi permasalahan difokuskan pada masalah 

yang dihadapi oleh produk unggulan. Berdasarkan pengelompokan masalah yang telah 

diidentifikasi sebelumnya yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek pemasaran, 

aspek teknologi, aspek permodalan, aspek kapasitas SDM dan aspek bahan baku dan 

bahan penolong, maka tersusunlah matrik identifikasi permasalahan produk unggulan 

dalam tabel 6.2. 

Tabel 6.2. Matrik Identifikasi Permasalahan Produk Unggulan Persepsi Pengusaha 

  
Aspek Regulasi 

dan 
Kelembagaan 

Aspek 
Pemasaran 

Aspek 
Teknologi 

Aspek 
Permodalan 

Aspek Bahan 
Baku dan Bahan 

Penolong 

Singkong 

  

Kalah 
persaingan 

Pemasaran 
kurang 
mendukung 

Kurangnya 
minat 
masyarakat 

Kecilnya pasar 

Produk 
kurang bisa 
tahan lama   

Perolehan bahan 
baku susah 

Mahalnya harga 
bahan baku 

Bahan baku yang 
bersifat 
musiman 

      

      

        

Sapi Perah 

Kebijakan 
pemerintah 
belum maksimal 

Belum meratanya 
kandang 
kelompok 

 
Belum ada 
Cooling 

Teknologi 
belum tepat 
guna 

Syarat 
mengajukan 
bantuan sulit 

Terbatasnya 
modal usaha 

Mahalnya harga 
pakan 

Pakan yang 
bergantung 
musim 

Gizi sapi kurang 

Produk ban 
bekas 

  

Tingginya biaya 
marketing  ke 
LN 

Harga mesin 
mahal  

    

Kerajinan 
Batok   Kecilnya pasar   

Kurangnya 
Modal   

Kayu dan 
bambu 

Kurangnya  
pengelolaan dana 
pemerintah 
Kurangnya 
pendampingan 

Kecilnya pasar 
  

  Modal kerja 
terbatas 
  

  

    

Sumber: Data Primer, 2016 
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Berdasarkan tabel 6.2 yang merupakan hasil identifikasi masalah dari para 

pengusaha, maka masalah-masalah yang teridentifikasi pada produk unggulan dari 

persepsi pengusaha adalah: 

1. Aspek regulasi dan kelembagaan, permasalahan yang terjadi adalah  

a. Belum maksimalnya kebijakan pemerintah dalam mendukung 

perkembangan UMKM 

b. Belum meratanya kandang kelompok atau kandang bersama untuk 

peternakan sapi 

c. Belum maksimalnya pendampingan kepada para pengusaha 

d. Belum maksimalnya pengelolaan dari pemerintah daerah atas dana-

dana dari pemerintah 

2. Aspek pemasaran, permasalahan yang terjadi adalah 

a. Tingginya persaingan 

b. Pemasaran kurang mendukung 

c. Kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan berbahan 

baku ketela 

d. Kecilnya pangsa pasar  

e. Tingginya biaya marketing  profesional dalam memasarkan produknya ke 

luar negri 

3. Aspek teknologi, permasalahan yang terjadi adalah 

a. Bahan baku ketela sebagai bahan baku makanan olahan singkong tidak 

bisa bertahan lama 

b. Belum adanya coolin untuk menyimpan susu supaya lebih bisa tahan 

lama 

c. Mahalnya harga mesin-mesin produksi 

4. Aspek permodalan permasalahan yang terjadi adalah 

a. Terbatasnya modal kerja 

b. Sulitnya syarat pengajuan bantuan pinjaman 

5. Aspek bahan baku dan bahan penolong permasalahan yang terjadi adalah 

a. Kelangkaan bahan baku  dan bahan penolong 

b. Ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang bersifat musiman 

c. Mahalnya harga bahan baku 
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5.3.  Strategi Pengembangan  

Mencermati permasalahan yang terdapat dalam produk unggulan yang meliputi aspek 

regulasi dan kebijakan, pemasaran, teknologi, permodalan dan bahan baku serta bahan 

penolong maka strategi pengembangan diarahkan pada permasalahan yang terjadi. 

Strategi pengembangan yang dapat dilakukan adalah  

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait dalam  

pengembangan UMKM supaya efek dari peran dari pemerintah daerah 

dapat dirasakan secara nyata oleh pengusaha UMKM 

2. Mendorong keberlangsungan dan kesinambungan dari program-

program pelatihan yang dilakukan 

3. Memfasilitasi tambahan pengadaan sarana dan prasarana produksi 

yang dapat dipakai dengan sistem komunal 

4. Membuat roadmap untuk masing-masing produk unggulan supaya 

terjadi kesinambungan rencana aksi antar pemangku kepentingan, 

kejelasan peran dari masing-masing pemangku kepentingan dan 

kesinambungan program-program yang direncanakan 

 

1. Menyelenggarakan Market intelligence  

2.  Mendukung pemasaran produk- produk unggulan, baik melalui 

pameran dan misi-misi dagang 

 

 

1. Pemanfaatan lahan-lahan tidur di wilayah kota Salatiga sebagai area 

penghasil ketela 

2. Memberikan pelatihan-pelatihan teknologi produksi terutama teknologi 

penyimpanan bahan baku dan pengawetan bahan baku yang aman 

3. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan 

bahan baku yang aman 

4. Meningkatkan pengadaan peralatan utama produksi yang dapat 

digunakan secara masal oleh pengusaha UMKM misalnya tempat 

penyimpanan susu (coolin) masal 
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1. Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai 

modal dengan bunga rendah 

2. Memfokuskan bantuan-bantuan modal pemerintah kepada produk 

unggulan 

 

1. Meningkatkan pasokan bahan baku ketela baik secara kuantitas 

maupun kualitas melalui koordinasi dengan instansi terkait dan antar 

daerah 

2. Mendorong realisasi fasilitasi kerjasama antara daerah penghasil 

bahan baku ketela sebagai pemasok tetap bagi pengusaha makanan 

singkong  

3. Melakukan uji coba dengan lembaga-lembaga penelitian tentang 

diversifikasi makanan ternak khususnya sapi perah 


