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ABTRAK 

Kabupaten Lombok Barat yang merupakan salah satu kabupaten di daerah Nusa Tenggara Barat 
memiliki potensi industri kecil non formal yang cukup potensial dan  tidak kalah menariknya dengan industri 
kecil lainnya daerah NTB. Hal ini ada beberapa potensi industri kecil kerajinan yang memiliki pasar ekspor, 
sepertti gerabah dan anyaman ketakyang tidak asing lagi di luar negeri.  

Dari hasil penelitian menunujukan bahwa,  semua kecamatan di kabupaten Lombok Barat memiliki 
potensi industri kecil non formal,namun tidak semua bebentuk sentra industri kecil, dengan jumlah unit 
sangat bervariasi. Penyebaran industri non formal sangat tergantung dari pontensi bahan baku, dan 
ketrampilan tenaga kerja yang dimiliki oleh sentra dikecamatan tersebut.  

Adapun penyebaran potensi industri kecil nonformal meliputi : di Kecamatan Gunungsari 21,53%, 
Kecamatan Linsar 14,54%, Kecamatan Narmada 13,64%, Kecamatan Kuripan 11,51%, Kecamatan Sekotong 
11,51%, Kecamtan Batu layar 8,84%, Kecamatan Gerung 6,97%, Kecamatan Labuapi 5,37%, dan 
Kecamatan Kediri 1,39%. Dari seluruh potensi industri kecil tersebut yang merupakan sentra industri kecil 
adalah di Kecamatan Gungungsari 16 sentra, Lingsar 8 sentra, Kecamatan Narmada 15 sentra, Kecamatan 
Labuapi 9 sentra , Kecamatan Kuripan 9 sentra,Kecamatan kediri 2 sentra, Kecamatan Gerung 1 sentra, 
Kecamatan Lembar 6 sentra, Kecamatan Sekotong 8 sentra.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebaran potensi industri kecil non formal tidak 
merata namun semua kecamatan memiliki potensi industri non formal yang mana sangat ditentukan oleh 
potensi bahan baku serta ketrampilan dari tenga kerja masing-masing sentra industri kecil non formal 
tersebut. 

 
Kata kunci : industri kecil non formal, potensi bahan baku,  ketrampilan tenaga kerja.  
 

 
PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

Pembangunan industri di Kabupaten Lombok Barat tidak terlepas dari potensi industri yang dimiliki 
oleh Kabupaten Lombok Barat. Keadaan potensi industri yang ada selama ini yang tersebar di seluruh 
Kabupaten Lombok Barat sebagaian besar lebih dari 98 % adalah industri kecil, sedangkan sisanya adalah 
industri menengah. Maka dari itu kebijakan pengembangan industri diarahkan untuk mendukung 
pengembangan pariwisata, penyerapan tenaga kerja, dalam rangka pengembangan ekonomi 
kerakyatan.  

Dalam rangka pengembangan industri kecil non formal, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat 
melalui dinas Perindag telah banyak melakukan terobosan dengan memberikan bantuan baik perangkat keras 
maupun lunak. Sejalan dengan  itu perkembangan industri kecil non formal terus mengalami peningkatan 
dimana keadaan industri kecil non formal telah mencapai 4.752 unit usaha, menyerap tenaga kerja 11.719 
orang dengan nilai investasi Rp.24.026.016.000,-( Dinas Perindag 2016). Dari potensi industri kecil non 
formal tersebut terdpat 74 sentra, dan 60 non sentra industri kecil yang tersebar diseluruh kecamatan di 
Kabupaten Lombok Barat.   

Telah dimaklumi bahwa Kabupaten Lombok Barat disamping mengandalkan sektor pertanian, juga 
sektor pariwisata sebagai sektor yang mendatangkan dan menyumbang pendapatan asli daerah, yang cukup 
signifikan. Untuk itu sektor industri kecil non formal juga memegang peran yang sangat penting dalam 
menunjang sektor pariwisata, terutama dalam penyediaan barang sebagai sovenir berupa barang kerajinan 
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seperti : gerabah, ukir kayu, tenun ikat, patung, mutiara dan lain-lainnya. Perkembangan pemasaran hasil-
hasil industri kecil Kabupaten Lombok Barat sudah sejak lama sekitar tahun delapan puluhan telah 
menembus pasar luar negeri, namun sejalan dengan perkembangan globalisasi maka persaingan semakin 
ketat, sehingga menuntut usaha kecil untuk mampu meningkatkan daya saingnya. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Hamdy Hadi (2001), bahwa pada jaman globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, 
pergerakan barang dan jasa yang dihasilkan ternyata tidak hanya menimbulkan saling ketergantungan dan 
keterkaitan tetapi juga telah menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Sejalan dengan itu pemerintah 
Kabupaten Lombok Barat terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap industri kecil non formal 
melalui sentra-sentra industri kecil, yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Barat,dengan harapan 
sentra industri kecil non formal mampu dalam persaingan dan hidup lebih sejahtra. 

 

Perumusan Masalah 

 Memperhatikan perkembangan jaman globalisasi, serta peluang dan tantangan maka masalahnya 
adalah : Bagaimana penyebaran dan potensi Industri kecil non formal sehingga  dapat mendukung 
pembangunan Industri di Kabupaten Lombok Barat? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebaran dan potensi industri kecil non formal di 
Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 
yang berkepentingan terutama pemegang kebijakan dan para pengusaha industri kecil. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang tertuju pada suatu penggambaran 
suatu masalah yang ada pada saat sekarang berdasarkan pada pengumpulan data, penyusunan, penjelasan, 
menganalisa serta menarik suatu kesimpulan (Surakhmad,2002), Sedangkan jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder yang bersumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat. 
Selanjutnya analisis data dianalisis secara kualitatif, yaitu data diuraikan secara naratif  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa potensi industri kecil non formal tersebar  diseluruh kecamatan  
Kabupaten  Lombok Barat. Untuk lebih jelasnya potensi industri kecil non formal dapat dilihat dalam tabel 
berikut: 
 
        Tabel : 1. Potensi Industri kecil non formal Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 
 

N0 Kecamatan Unit 
Usaha 

Jumlah 
TK 

Investasi 
(000) 

Bahan Baku 
(000) 

NilaiPenjualan 
(000 ) 

1 Gunungsari 1.023 2.209 2,235,398 21,258,144 59,093,050 
2 Batulayar 420 1.000 1,193,100 11,718,512 24,213,925 
3 Lingsar 691 1.417 908,535 8,984,802 24,149,900 
4 Narmada 648 1.416 2,517,100 24,031,979 43,009,823 
5 Labuapi 255 628 1,947,905 10,351,050 21,457,250 
6 Kuripan 547 1.489 6,596,678 25,129,250 57,711,300 
7 Kediri 66 272 492,500 3,872,810 6,716,600 
8 Gerung 331 1.267 4,722,400 24,212,247 46,085,700 
9 Lembar 224 432 2,609,000 5,786,478 12,162,700 

10 Sekotong 547 1.306 803,400 6,838,250 12,491,075 
 Total 4.752 11.719 24,026,016 142,183,522 307,091,323 

         Sumber : Dinas Perindag Kab. Lobar. 

Dari tabel di atas dapat diartikan bahwa penyebaran potensi industri nonformal di Kabupaten Lombok 
Barat ada disetiap kecamatan namun jumlah dan keberadaannya bervariasi, dimana di kecamatan Gunung 
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Sari industri non formal mencapai 21,53% yang  didominasi oleh kerajinanan anyaman bambu dan gula aren. 
Di kecamatan Lingsar industri non formal 14,54 % dimana didominasi oleh kerajinanan gula aren, tali ijuk 
dan jajan (opak-opak). Pada kecamatan Narmada industri non formal 13,64% yang didominasi oleh kerajinan 
ketak dan gula aren. Kecamatan Kuripan industri non formal 11,51% didominasi oleh anyaman bambu, 
industri kecil genteng, dan industri es puter. Kecamatan Sekotong industri non formal mencapai 11,51% 
yang kebanyakan berupa industri non formal bata merah, garam rakyat dan pemindangan ikan. Untuk di 
kecamatan Batulayar industri non formal 8,84% yang didominasi oleh industri kecil non formal gula aren 
dan kopi bubuk.Untuk di kecamatan Gerung industri kjecil non formal 6,97 % yang kebanyakan berupa 
industri kecil anyaman bambu, bata merah, meubel dan genteng. Untuk di kecamatan Labuapi industri kecil 
non formal 5,37 % yang didominasi oleh industri kecil es balok, industri kecil kerupuk terigu dan bakso 
cilok. Untuk di kecamatan Kediri industri kecil non formal 1,39 % dimana didominasi oleh meubel dan 
industri kecil kue kering.  

Kalau diperhatikan penyebaran investasi dari industri kecil non formal di Kabupaten Lombok Barat ini 
terlihat di Kecamatan Kuripan investasi paling besar yaitu 27,46%, dari total investasi industri non formal, 
kemudian diikuti oleh Kecamatan Gerung 19,66%, Kecamatan Lembar 10,86%,  Kecamatan Narmada 
10,47%,  Kecamatan Gunung Sari 9,30%, Kecamatan Labuapi 8,11%, Kecamatan Batu Layar 4,96%, 
Kecamatan Lingsar 3,78%, Kecamatan Sekotong 3,34%  dan Kecamatan yang investasinya paling kecil di 
Kecamatan Kediri yaitu sebesar 2,05%. Besar kecilnya investasi industri non formal  di Kecamatan  tersebut 
sangat tergantung dari jenis industrinya dan jumlah unit usahanya. Selanjutnya kalau diperhatikan penyeran 
tenaga kerjanya terlihat industri kecil non formal di Kecamatan Gunung sari menyerap tenaga kerja paling 
banyak yaitu 18,85%, selanjutnya diikuti Kecamatan Sekotong 12,71%, Kecamatan Kuripan 12,70%, 
Kecamatan Lingsar 12,09% Kecamatan Narmada 12,08%, Kecamatan Gerung 10,79%, Kecamatan 
Batulayar 8,53% Kecamatan Lembar 4,14%,  Kecamatan Labuapi 3,36%, Kecamatan Kediri 1,08%. 
Banyaknya penyerapan tenaga kerja tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis industri dan sifat serta proses 
produksinya.  

 Berbicara industri kecil non formal tidak terlepas dari sentra industri tersebut dimana sentra industri 
kecil adalah merupakan pengelompokan industri sejenis yang mempunyai sifat dan proses produksi sama. 
Sejalan dengan perkembangan jaman dan regulasi yang pernah  ada bahwa awalnya sentra industri kecil 
merupakan pengelompokan industri non formal minimal 20 unit usaha dapat disebut sentra. Namun regulasi 
berubah sesuai tuntutan jaman dan teknologi suatu sentra tidak ditentukan jumlah unit usahanya yang 
penting aktivitas industrinya merupakan pusat usaha kecil non formal. Namun berdasarkan fakta di lapangan 
untuk  Kabupaten Lombok Barat sentra induatri kecil non formal jumlah unit usahanya sangat bervariasi 
mulai dari lima unit usaha sampai rarusan unit usaha sangat tergantung dari jenis usahanya. Keunggulan dari 
sentra-sentra industri adalah disamping mudah dalam pembinaan karena lokasinya berdekatan dan menyatu, 
juga memudahkan dalam memasarkan produknya karena kwalitas dapat dikontrol. Pembinaan dilakukan 
liwat organisasi koperasi perajin dimana bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah liwat koperasi 
yang ada pada sentra tersebut. Pembinaan sentra-sentra industri kecil pada awalnya  dilakukan oleh tenaga 
penyuluh lapangan (TPL), dimana ditiap sentra industri keicil ditempatkan tenaga penyluh lapangan, namun 
sejalan dengan perkembangan pembinaan,TPL sudah diakat menjadi pegawai negeri sipil, maka  pembinaan 
tetap dilakukan liwat Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.  

Semua kecamatan memilki sentra industri kecil non formal namun penyebarannya lebih banyak   
berada pada kecamatan Gunung Sari yaitu sebesar 21,62%, dimana jenis sentranya kebanyakan kerajinan 
dari bambu, gula aren dan kripik singkong. Kecamatan Narmada 20,27%  dengan jenis sentranya adalah 
anyaman ketak, meubel, gula aren. Kecamatan Labuapi 12,16% dengan jenis sentra kerupuk terigu, bakso 
cilok, dan  es batu. Kecamatan Kuripan 12,16% dengan jenis sentranya bata merah, kerajinan bambu dan es 
puter. Kecamatan Sekotong 10,81%  dengan jenis sentranya berupa garam rakyat, bata merah dan 
pemindangan ikan.  Kecamatan  Lembar 8.10% deng jenis sentra bata merah bata dan genteng. Kecamatan 
Lingsar 13,34% dengan sentra yang banyak berupa kerajinan ijuk dan gula aren. Kecamatan Lembar 10% 
dengan jenis sentra berupa bata merah, garam  dan genteng. Kecamatan Kediri 3,34% dengan sentra yang 
banyak berupa meubel dan bambu. Untuk di Kecamatan Gerung 1,67% sentra yang banyak adalah bata 
merah ,anyaman bambu dan meubel.  

 
Untuk lebih  jelasnya potensi industri kecil non formal baik sentra dan non sentra dapat dilihat pada 

tabel berikut 
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                          Tabel.2. Potensi Sentra dan Non Sentra  Industri Kecil Non Formal  
                       di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015. 
 

N0 Kecamatan Unit Usha Sentra Non Sentra 

1 Gunungsari 1.023 16 11 
2 Batulayar 420 - - 
3 Lingsar 691 8 10 
4 Narmada 648 15 18 
5 Labuapi 255 9 11 

6 Kuripan 547 9 - 
7 Kediri 66 2 6 
8 Gerung 331 1 - 

9 Lembar 224 6 4 
10 Sekotong 547 8 - 

 Jumlah 4.752 74 60 

         Sumber : Dinas Perindag Lobar 
 

Untuk industri kecil non sentra yaitu berupa industri kecil  kerajinan yang keberadaannya tidak 
mengelompok dalam satu lokasi tertentu, tersebar di Kecamatan Narmada 30% berupa industri kecil industri 
krupuk dan pisang sale. Kecamatan Gunung sari 18,33% berupa bataco, pengolahan daging, dan kerajinan 
tikar pandan. Di Kecamatan Labuapi 18,33% berupa industri kecil kue basah meubel. Kecamatan Lingsar 
16,66% terdiri dari industri kecil tempe, kue kering meubel. Kecamatan Kediri 10% dengan jenis industri 
non formal berupa telor  asin,  kerupuk terigu, dan kue basah. Kecamatan Lembar 6,67% dengan jenis sentra 
non formal berupa kerupuk terigu, bata merah. Penyebaran sentra industri dan non sentra industri kecil 
memang tidak merata sangat tergantung dari potensi bahan baku  dan keahlian tenaga kerja yang dimiliki, 
seperti di kecamatan Narmada sangat didominasi oleh gula aren, dan di kecamatan Gunung sari didominasi 
oleh kerajinan bambu juga gula aren, di kecamatan Kuripan didominasi oleh bata dan genteng dan begitu 
seterusnya di kecamatan lainnya.  

Selanjutnya berbicara industri kecil di kabupaten Lombok Barat, memang masih  banyak persoalan 
yang harus di benahi seperti   permodalan, pemasaran maupun manajemennya. Namun  demikian dilihat dari 
nilai penjualannya untuk dikecamatan Gunung sari  yang terdiri dari 1.023 unit usaha, penjualannya 
mencapai Rp. 59.093.050 atau 19,24%, kecamatan Kuripan yang terdiri dari 547 unit usaha penjualannya 
mencapai  Rp. 57.711.300 atau 18,79%, kecamatan Kediri yang terdiri dari 331 unit usaha dengan nilai 
p[enjualan Rp.46.085.700, atau 15%,  kecamatan Narmada yang terdiri dari 648 unit usaha penjualannya 
mencapai Rp.43.009.823. atau 14%, kecamatan Batu layar dengan 420 unit usaha dan nilai penjualannya Rp. 
24.213.925. atau 7,88%, kecamatan Lingsar dengan 691 unit usaha dan penjualannya mencapai Rp. 
24.149.900 atau 7,86%, kecamatan Labuapi dengan unit usaha 255 unit dan penjualannya Rp.21.457.250 
atau 6,98%,  kecamatan Sekotong, dengan 547 unit usaha nilai penjualannya Rp.12.491.075 atau 4,07%, dan 
kecamatan Lembar dengan unit usaha 224 unit nilai penjualannya mencapai Rp.12.162.700 atau sebesar 
3,96%.. Melihat  nilai penjualan tersebut, maka besar kecilnya nilai penjualan tersebut sangat tergantung dari 
jenis sentra dan unit usahanya, serta pasar dari produk sentra tersebut.  

Berbicara sentra industri kecil kerajinan di kabupaten Lombok Barat, memang ada beberapa sentra 
industri kecil yang telah memilki pasar ke luar negeri, seperti dikecamtan Labuapi yaitu sentra gerabah, 
kerajinan buah kering, ukir kayu, topeng   memiliki pasar ekspor ke Amerika, Australia, Jepang, dan Eropa. 
Sentra kerajianan anyaman bambu,dan kursi bambu di kecamatan Gunung Sari juga sudah memiliki pasar ke 
luar negeri, begitu pula anyaman ketak dari kecamatan Narmada sudah sejak lama memiliki aksespasar 
keluar negeri sepertti Australia, Korea, Amerika dan Eropa.Walaupun demikian pasar luar negeri sangat 
tergantung dari kondisi perekonomian global seperti pasaran gerabah dari desa Banyumulek kecamatan 
Kediri akhir akhir ini mengalami kelesuan khususnya pasar luar negeri.  

Yang menjadi perhatian dalam pemasaran adalah bagaimana mempertahankan, kwalitas produk dan 
pemenuhan waktu pesanan sesuai dengan perjanjian. Kadang kala mengingat banyak permasalahan yang 
diahadapi pengusaha kecil kerajinan maka sering pengiriman produk tidak tepat waktu. Disamping itu yang 
menjadi perhatian konsumen diluar negeri adalah agar produk tidak dibuat dari bahan baku yang merusak 
lingkungan seperti kerajinan dari kulit kura-kura, penggunaan pewarna yang diijinkan, dan lainnya.Untuk itu 
para perajin harus mampu memenuhi permintaan pasar ekspor dengan berbagai persyaratannya.  
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Kabupaten Lombok Barat merupakan  salah satu kabupaten didaerah Nusa Tenggara Barat, yang 
memiliki industri kecil non Formal baik sentra maupun yang bukan sentra yang cukup di kenal baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri seperti gerabah dari desa banyumulek, anyaman ketak dari desa nyiurbaya 
kecamatan Narmada. Kedua sentra tersebut sejak tahun delapan puluhan sudah menjadi andalan pemerintah, 
bahkan khusus kerajinan gerabah desa banyumulek ada bantuan dari pemerintah NewZaeland, baik bantuan 
perangkat lunak maupun perangkat keras. Walaupun penyebaran sentra tidak sama jumlahnya namun semua 
kecamatan di kabupaten Lombok  Barat memiliki potensi industri kecil kerajinan non formal dimana kalau 
dibina dengan sabar dan tekun pasti menjadi besar, karena banyak potensi sentra yang belum banyak 
dikembangkan.  

Dalam rangka mengembangkan industri kecil nonformal di Kabupaten Lombok Barat telah dilakukan 
pembinaan dengan  pola  yaitu :  
1. Pembinaan dilakukan dengan mempergunakan pendekatan sentra dan non sentra industri kecil/kerajinan. 
2. Pembinaan sentra diarahkan kepada pengembangan Koperasi industri kecil /kerjianan ,sedangkan non 

sentra  diarahkan untuk menjadi industri formal yang mandiri. 
3. Setiap bantuan baik perangkap lunak maupun keras di salurkan lewat kelompok /koperasi, dengan sistem 

bergulir (revolping). 
4. Pembinaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait untuk menghindari tumpang 

tindih program dalam pelaksanaannya. 
5. Pengembangan industri kecil/kerajinan diarahkan kepada pengembangan komoditi yang memiliki prospek 

pasar yang luas,serta yang mendukung pengembangan Pariwisata.  
         Berdasarkan pola pembinaan seperti tersebut diatas maka agar sasaran  pengembangan industri 

nonformal  tercapai ditetapkan program kegiatan sebagai berikut : 
1. Memberikan bantuan peralatan tepat guna untuk meningkatkan produksi. 
2. Memberikan bantuan permodalan. 
3. Mengadakan pendidikan dan latihan bagi pengerajin dan pengurus koperasi. 
4. Mengadakan Temu Wicara bagi pengusaha kecil dan menengah 
5. Membentuk gugus kendali mutup pada tiap sentra dan perusahaan industri kecil. 
6. Mengadakan pameran baik di luar daerah maupun di dalam daerah. 
7. Memberikan bantuan bahan baku dan penolong 
8. Melakukan studi banding keluar daerah. 
9. Mengadakan job training ke luar daerah pada perusahaan yang lebih maju 
10. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala . 

Disamping membuat program pembinaan seperti tersebut diatas maka pola pembinaan IKM dilakukan 
dengan bekerja sama terutama dengan dinas instansi terkait mulai dari perencanaan pelaksanaan dan evaluasi 
,hal ini guna memproleh hasil yang maksimal,sehingga tujuan pembinaan tercapai. Pengembangan bagi 
industri kecil /kerajinan non sentra diarahkan kepada kemandirian dan kedepan diharapkan menjadi industri 
yang formal. Disamping penetapan program seperti tersebut maka pola pembinaan kedepan hendaknya 
memperhatikan: 
1. Potensi industri kecil yang tersebar di wilayah Lombok Barat. 
2. Pengembangan industri kecil berdasarkan pendekatan komoditi. 
3. Pengembangan industri kecil berdasarkan pengembangan wilayah. 
4. Pengembangan industri kecil berdasarkan prospek pasar. 
5. Pengembangan industri kecil berdasarkan pengembangan pariwisata. 

Dengan pola pengembangan dan pembinaan industri nonformal seperti tersebut diatas dan program 
kegiatan yang dilakukan maka diharapkan industri nonformal  di Kabupaten Lombok Barat dapat lebih 
berkembang dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga pada gilirannya akan 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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SIMPULAN DAN SARAN  
 

Simpulan 
 
1. Penyebaran  industri kecil nonformal di Kabupaten Lombok Barat, tersebar diseluruh kecamatan, dengan 

berbagai jenis industri kecil kerajianan. 
2. Industri kecil nonformal berkembang pada setiap desa dikecamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
3. Penyebaran dan potensi industri kecil nonformal yang terbanyak meliputi kecamatan Gunung Sari, 

Lingsar, Narmada, Sekotong, Kuripan, Batulayar, Gerung, Labuapi, Lembar dan kecamatan yang paling 
sedikit unit usahanya adalah kecamatan Kediri 
 
 

Saran-saran  
 

Agar potensi industri kecil nonformal di Kabupaten Lombok Barat dapat berkembang dengan baik 
hendaknya pembinaan dapat dilakukan dengan peningkatan anggaran dan pendampingan tenaga penyuluh 
lapangan 
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