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KATA PENGANTAR
Tulisan ini merupakan laporan teknis hasil penelitian yang berjudul “Analisis Daya
Saing Kluster Industri Unggulan Daerah: Studi Kasus Kluster Industri Alas Kaki” yang
disusun oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PAPPIPTEK-LIPI) yang dilakukan pada
tahun 2013. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengidentifikasi kondisi daya saing
kluster industri unggulan daerah dengan mengambil studi kasus di kluster industri alas
kaki. Penelitian ini penting untuk mendukung dan memberikan masukan terhadap upaya
pengembangan kluster di Indonesia.
Laporan ini terdiri atas tujuh bagian. Bab pertama berisi tentang pendahuluan
yang memuat latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan sasaran, serta
sistematika penulisan. Bab kedua memuat tinjauan literatur yang terkait dengan
substansi penelitian. Bab selanjutnya berisi metode penelitian yang mencakup lokasi dan
waktu penelitian, kerangka analisis, jenis dan cara pengumpulan data, responden
penelitian, dan cara analisis data. Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan
sedangkan bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Bagian keenam berisi daftar pustaka
dari referensi yang digunakan dalam penelitian sedangkan bagian terakhir berisi lampiran
yakni kuesioner yang digunakan, data hasil lapangan, serta daftar responden.
Dari bagian-bagian laporan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman
yang luas dan mendalam mengenai kondisi daya saing kluster industri unggulan daerah,
khususnya kluster industri alas kaki. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi para stakeholder, baik dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi,
maupun industri.
Laporan ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak,
baik individu maupun organisasi. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain anggota dan
fasilitator working group kluster alas kaki Jawa Barat dan Jawa Timur, pemerintah daerah
khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dan Jawa Timur,
APRISINDO, BPIPI, UPT Penyamakan Kulit Garut, UPT Persepatuan di Cibaduyut, maupun
pihak lain seperti Ibu Isti Surjandari dari Universitas Indonesia yang memberikan banyak
memberikan masukan secara konseptual.
Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara
langsung maupun tidak langsung telah membantu memberikan masukan baik berupa
data, informasi teknis maupun konseptual. Semoga laporan ini dapat memberikan
manfaat.
Jakarta, 31 Desember 2013
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ABSTRAK
Saat ini, sektor industri manufaktur menjadi komponen utama penggerak pembangunan
ekonomi nasional. Sementara itu, industri manufaktur Indonesia dihadapkan pada
ketatnya persaingan akibat globalisasi ekonomi. Pemerintah Indonesia telah melakukan
berbagai upaya melalui kebijakannya untuk mengembangkan industri nasional, salah
satunya melalui pengembangan kluster industri unggulan daerah. Untuk
mengembangkan kluster industri unggulan daerah yang inovatif dan berdaya saing,
diperlukan kebijakan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi daya
saing kluster industri unggulan daerah di Indonesia, dengan mengambil studi kasus
kluster industri alas kaki di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil penelitian, terlihat
bahwa kluster industri alas kaki di Jawa Barat belum terbentuk sesuai konsep kluster. Di
lain pihak, dari GEM score terlihat bahwa kluster industri alas kaki di Jawa Timur telah
memiliki daya saing global. Kondisi ini didukung oleh kekuatan yang dimiliki kluster
tersebut. Di lain pihak, kluster tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Guna
mendorong daya saing kluster industri alas kaki diperlukan kebijakan yang mendukung
ketersediaan bahan baku lokal dan impor.

Kata kunci: daya saing, kluster industri unggulan daerah, model GEM
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Saat ini, sektor industri manufaktur menjadi komponen utama penggerak
pembangunan ekonomi nasional. Sektor indutri manufaktur tidak saja mampu
memberikan kontribusi output yang besar bagi perekonomian, tetapi juga mampu
memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Gambar 1.1
memperlihatkan bahwa dari tahun 2004 hingga 2012 sektor industri manufaktur
menghasilkan PDB riil paling tinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa sektor industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar
pada total PDB riil. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa output perekonomian
nasional bertumpu pada output sektor industri manufaktur. Gambar 1.1 juga
menunjukkan terjadinya trend peningkatan pada PDB riil yang dihasilkan oleh sektor
industri. Selama kurun waktu tahun 2004 hingga 2012, PDBR riil sektor industri meningkat
sebesar 42,3 persen yaitu dari 469.952,4 miliar rupiah di tahun 2004 menjadi 670.109
miliar rupiah di tahun 2012.
800000
700000

Pertanian, Peternakan, Ke
hutanan dan Perikanan

600000

Pertambangan dan
Penggalian

500000

Industri Pengolahan

400000

Listrik, Gas & Air Bersih

300000

Konstruksi

200000

Perdagangan, Hotel &
Restoran

100000
0

Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan, Real Estate &
Jasa Perusahaan

Sumber: BPS (diolah)

1

Gambar 1.1 PDB Riil Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2012(dalam Miliar
Rupiah)
Selain berkontribusi besar terhadap output, sektor industri juga berkontribusi
cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Gambar 1.2 menunjukkan jumlah tenaga
kerja di berbagai sektor pada kurun waktu tahun 2004 hingga 2012. Gambar tersebut
memperlihatkan bahwa selama tahun 2004 hingga 2012 tenaga kerja di Indonesia paling
banyak bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan
perikanan; serta sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, sedangkan
sektor industri manufaktur menempati urutan berikutnya. Pada kurun waktu tahun 20042007, sektor industri manufaktur menempati urutan ketiga dalam hal penyerapan tenaga
kerja. Namun demikian, pada kurun waktu berikutnya yaitu tahun 2008 hingga 2012
sektor industri manufaktur menempati urutan keempat. Meskipun pada kurun waktu
tersebut jumlah tenaga kerja pada sektor industri terus mengalami peningkatan, namun
peningkatan jumlah tenaga kerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan
perorangan lebih besar sehingga menempatkannya pada posisi ketiga dalam hal
penyerapan tenaga kerja.
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Gambar 1.2 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan
Utama Tahun 2004 - 2012
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Besarnya kontribusi terhadap output maupun penyerapan tenaga kerja
menjadikan sektor industri manufaktur sebagai salah satu mesin penggerak utama
perekonomian nasional. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya dapat
didorong dengan melakukan pengembangan pada industri manufaktur.
Sementara itu, pada era Knowledge Based Economy (KBE) saat ini, industri
manufaktur Indonesia dihadapkan pada globalisasi ekonomi yang terjadi disertai dengan
pesatnya perkembangan teknologi. Kondisi seperti ini tentu saja berdampak pada sangat
ketatnya persaingan di sektor industri manufaktur. Produk hasil industri manufaktur
dalam negeri saat ini, ketika keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar
negeri. Pihak industri juga harus menerima kenyataan ketika pesatnya perkembangan
teknologi yang terjadi kini mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin
singkatnya masa edar produk, serta semakin rendahnya margin keuntungan. Oleh
karenanya pengembangan industri nasional harus mempertimbangkan globalisasi
ekonomi dan pesatnya perkembangan teknologi.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakannya
untuk mengembangkan industri nasional. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh
permerintah dalam rangka mengembangkan sektor industri adalah mengeluarkan
Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (KPIN). Strategi pengembangan industri
Indonesiake depan yang tercantum dalam KPIN telah mengadopsi pemikiran-pemikiran
terbaru yang berkembang saat iniserta mempertimbangkan faktor globalisasi ekonomi
dan pesatnya perkembangan teknologi. Berdasarkan KPIN, pengembangan industri
nasional dilakukan melalui pendekatan kluster dalam konteks membangun daya saing
industri yang berkelanjutan.
Pada dasarnya klaster industri adalah upaya pengelompokan industri inti yang
saling berhubungan, baik dengan industri pendukung (supporting industries), industri
terkait (related industries), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, dan lembaga
terkait.Pendekatan kluster ini sesuai dengan konsep daya saing yang dikembangkan oleh
Porter (2003). Menurut Porter, daya saing dibentuk oleh interaksi dari beberapa faktor
yakni faktor condition, demand condition, related and supporting industry, dan firm
strategy, structure and rivalry. Disamping itu, terdapat pula dua faktor lainnya yakni role
of chance dan role of government. Hubungan faktor-faktor tersebut menunjukkan pola
kluster industri.
Pengembangan industri melalui konsep kluster memiliki potensi untuk
memberikan manfaat yang tinggi mulai dari biaya produksi yang rendah, hingga
mengarah ke inovasi dan peningkatan produktivitas (OECD, 2007). Dampak positif lain
dari kluster industri (Marshall, 1980; Krugman, 1991) yaitu penghematan pada aspek
finansial, waktu, dan biaya transportasi; jumlah spezialized workforce yang lebih banyak;
dan transfer informasi yang lebih mudah.
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Sementara itu, dalam dokumen Masterplan Percepatan, dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi (MP3EI), upaya menciptakan industri dengan daya saing yang
berkelanjutan di Indonesia salah satunya dilakukan dengan perbaikan ekosistem inovasi
melalui pembangunan kluster inovasi daerah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan
oleh Padmore dan Gibson (1998) bahwa perspektif regional menjadi cara yang lebih baik
untuk melihat pola ekonomi, dan ini merupakan basis dari analisis kluster. Kluster
merupakan konsentrasi dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan dari
interaksi yang mereka bentuk, baik melalui kompetisi maupun kerjasama, atau dengan
berperan sebagai pemasok atau pelanggan dalam rantai nilai. Namun demikian, berbagai
penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan dalam suatu kluster pada level regional
saja belum cukup bisa membuatnya untuk selalu inovatif dan kompetitif (Isaksen, 1999).
Tekanan proses globalisasi menjadikannya untuk membentuk jejaring dan sistem inovasi,
baik pada level regional, nasional, maupun internasional.
Pengembangan kluster inovasi daerah yang dimaksud ini ditujukan untuk
pemerataan pertumbuhan. Pemerintah daerah dituntut untuk mendorong industri yang
berbasis pada produk unggulan daerahnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Terkait dengan tuntutan persaingan di era globalisasi, inovasi merupakan hal yang sangat
diperlukan untuk mencapai daya saing industri yang berkelanjutan. Oleh karenanya,
penelitian mengenai pengembangan kluster industri unggulan daerah yang inovatif dan
berdaya saing menjadi penting untuk dilakukan.

B. Perumusan Masalah
Kluster industri di Indonesia terlihat belum bisa mencapai daya saing global. Hasil
penelitian Rianto dkk (2009a) dengan flowchart approach (Kuchiki, 2009)
memperlihatkan bahwa kluster industri di Jababeka masih berada pada tahap aglomerasi
dan belum cukup untuk menciptakan kluster yang inovatif. Padahal, kluster tersebut
terdiri dari perusahaan-perusahaan besar dan sudah diarahkan serta dikelola untuk
menjadi kluster yang inovatif. Infrastruktur yang ada juga sudah cukup memadai. Kluster
ini juga telah didukung oleh sarana-sarana penunjang seperti sarana pendidikan, sarana
kesehatan, serta institusi pendukung seperti Innovation Center dan Jababeka Research
Center. Dengan kondisi tersebut, kluster ini seharusnya dapat menjadi kluster yang
inovatif dengan memanfaatkan interaksi antara aktor-aktor dalam sistem inovasi yaitu
perusahaan, perguruan tinggi, dan pemerintah. Namun demikian, kluster tersebut belum
bisa menjadi kluster yang inovatif. Rianto, dkk (2009b) juga melihat bahwa kluster
industri di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan kapabilitasnya agar bisa bersaing
dalam kompetisi internasional.
Kluster industri unggulan daerah diharapkan oleh pemerintah agar dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, kluster tersebut perlu didorong
untuk bisa berinovasi dan berdaya saing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga pasar
4
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global. Suatu kluster seharusnya dapat menjadi sebuah sistem inovasi dimana aktor-aktor
didalamnya yang meliputi pemerintah, industri, dan lembaga litbang saling berinteraksi
guna menghasilkan inovasi. Hingga saat ini, di banyak daerah telah banyak kluster
industri unggulan yang muncul termasuk kebijakan-kebijakan pengembangannya.
Namun, evaluasi terhadap kemampuan bersaing dan inovasi kluster industri unggulan
daerah juga belum dilakukan. Padahal agar kluster industri unggulan daerah dapat
menjadi inovatif dan berdaya saing, diperlukan kebijakan yang tepat dengan melihat
kondisi yang ada saat ini dengan kebijakan yang telah diterapkan. Oleh karenanya, perlu
diketahui kondisi kluster industri unggulan daerah saat ini sehingga dapat ditentukan
pula hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkannya. Berdasarkan hal tersebut,
pertanyaan besar yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kondisi daya
saing kluster industri unggulan daerah di Indonesia? Pertanyaan besar tersebut akan
terjawab dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah kluster industri unggulan daerah di Indonesia telah terbentuk sesuai
dengan konsep kluster?
2. Bagaimana kekuatan dan kelemahan daya saing kluster industri unggulan daerah
di Indonesia?

A. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi keberadaan kluster industri unggulan daerah di Indonesia sesuai
dengan konsep kluster.
2. Menganalisiskekuatan dan kelemahan daya saing kluster industri unggulan
daerah.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan daya saing kluster industri
unggulan daerah yang inovatif dan berdaya saing global.
Sedangkan sasaran penelitian ini adalah terpetakannya kondisi daya saing dan
tersedianya rumusan kebijakan pengembangan daya saing kluster industri unggulan
daerah.

B. Sistematika Penulisan
Laporan ini dibagi menjadi tujuh bagian sebagai berikut:
I
Pendahuluan
II
Tinjauan Pustaka
III
Metode Penelitian
IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan
V
Kesimpulan dan Saran
VI
Daftar Pustaka
VII
Lampiran
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Informasi lengkap dari Laporan Teknis Seri Penelitian ini dapat dilihat di :
Perpustakaan PAPPIPTEK-LIPI
Gedung A PDII-LIPI Lantai 4
Jl. Jend. Gatot Subroto no. 10 Jakarta Selatan 12710
Tel. : +62-21-5225711 ext 4028
+62-21-5225206
Fax: +62-21-5201602
http://www.pappiptek.lipi.go.id
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