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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah 

penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk 

sebanyak 240 juta, memiliki bonus demografi dengan proporsi penduduk 

usia produktif sangat besar, mencapai 70 persen dari total penduduk. 

Ketersediaan dan keberagaman sumber daya alam dan sumber daya 

budaya juga menjadi sumber daya pendukung yang penting dalam 

pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun sejauh ini potensi 

tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal kreativitas, 

Indonesia masih berada di posisi ke-81 dari 82 negara yang disurvei dalam 

studi Global Creativity Index. Di samping itu, belum banyak karya dan 

produk kreatif Indonesia, dalam skala besar, yang mampu bersaing di pasar 

global. 

 Ekonomi kreatif dianggap sebagai kekuatan baru Indonesia melihat 

perkembangan dan kemajuannya saati ini. Oleh karena itu, ekonomi kreatif 

ini harus dikembangkan secara berkelanjutan dengan penguatan disegala 

aspek seperti sumberdaya, industri, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan 

infrastruktur. Selain itu, dari sisi kelembagaan juga haru kuat dan 

bersinergi, antara Pemerintah, masyarakat bisnis, intelektual dan komunitas 

sebagai bagian dari kelembagaan ekonomi keratif haruslah bersinergi dalam 

menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada.  

 Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, fokus pada pengembangan 

seni pertunjukan, seni rupa dll. Sedangkan Ekonomi Kreatif berbasis Media, 

Desain dan Iptek, fokus pada bidangnya. Ekonomi kreatif merupakan sektor 
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strategis dalam pembangunan nasional ke depan, karena ekonomi kreatif 

berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. 

Kontribusi sektor ekonomi kretaif mencapai 7 persen terhadap PDB 

Nasional, menyerap 11,8 juta tenaga kerja atau sebesar 10,72 persen dari 

total tenaga kerja nasional, menciptakan 5,4 juta usaha atau sekitar 9,68 

persen dari total jumlah usaha nasional, serta berkontribusi terhadap devisa 

negara sebesar 119 Triliun atau sebesar 5,72 persen dari total ekspor 

nasional. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 5,76 

persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,74 persen 

(Ditjen Ekonomi Kreatif, 2014). 

Di daerah, ekonomi kreatif perlu mendapatkan perhatian yang 

cukup. Basis ekonomi kreatif yang sudah ada agar dilakukan pembinaan 

yang baik dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pelaku 

ekonomi kreatif. Demikian juga dengan para pemangku kepentingan 

(pemerintah, masyarakat bisnis, intelektual/akademisi, komunitas atau para 

pegiat) harus memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk terus berupaya 

mengembangkan dan membangkitkan semangat para pelaku ekonomi 

kreatif menciptakan karya dan ide yang kreatif dan inovatif. 

 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pengembangan ekonomi 

kreatif salah satunya ditujukan melalui pengembangan pasar kampung 

online. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan kesejahteraan masyarakat desa, dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi terus digalakkan pemerintah Provinsi 

NTB.  

Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Nusa 

Tenggara Barat berpotensi mengembangkan ekonomi kreatifnya ke pasar 

ekspor. Potensi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pendapatan 

bagi NTB selain dukungan dari ekspor tambang. BPS NTB mencatat, salah 

satu potensi ekspor yang bisa dikembangkan dari ekonomi kraetif adalah 

perhiasan dan permata serta keramik dan rajutan.  
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Dinas Perdagangan Provinsi NTB menyebutkan bahwa ekspor barang 

jadi atau hasil olahan dari Provinsi NTB masih minim. Saat ini masih banyak 

komoditas yang diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai 

tambah yang dihasilkan kecil. Selain itu, eksportir yang mengajukan izin 

ekspor pun dinilai belum mampu melakukan ekspor hasil olahan. Oleh 

karena itu, perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan 

pelatihan berbasis ekonomi kreatif.  

 

1.2. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

4. Perpres Nomor 92 Tahun 2011 tanggal 21 Desember Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 

yang mendasari dibentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif yang secara khusus membidangi pengembangan ekonomi 

kreatif; 

5. Perpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif;  

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pemerintah Daerah; 
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1.3. Maksud Dan Tujuan   

Tujuan dari penyusunan Data Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkompilasi data-data statistik dan 

informasi terkait data ekonomi kreatif yang berada di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

2. Meningkatkan ketersediaan data ekonomi kreatif yang aktual, akurat 

dan relevan sebagai bahan masukan dalam perencanaan 

pembangunan.  

 

1.4. Pengertian Ekonomi Kreatif 

Ekonomi kreatif adalah gelombang keempat tahapan pembangunan 

ekonomi setelah ekonomi pertanian, industri, dan informasi, yang akan 

menjadi sektor ekonomi yang penting pada masa depan karena berbasis 

kreativitas dari orang-orang kreatif yang merupakan sumber daya 

terbarukan. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis 

ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan 

berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan 

teknologi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2004).  

Ekonomi kreatif memiliki kata kunci, yaitu kata ‘kreatif’ itu sendiri. 
Bahwa manusia mampu menghasilkan karya kreatif dalam pekerjaannya 

tentu bukanlah sebuah gagasan baru. Sejak zaman pencerahan hingga era 

modern dengan industrialisasinya, hingga masuk ke era digital masa kini, 

pemahaman tentang proses kreatif dan perannya dalam kehidupan 

bermasyarakat terus berkembang (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif RI, 2004). 
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Terdapat empat prinsip utama yang menjadi landasan dalam 

pengembangan ekonomi kreatif hingga 2025 yaitu (Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif RI, 2004):  

1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi  

Hal ini merupakan hal mutlak yang harus ditingkatkan untuk 

mempercepat pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia periode 

2015-2019. Oleh karena itu, pemberdayaan SDM kreatif untuk 

meningkatkan kemampuan dalam memperoleh, mengembangkan, dan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan penguasaan terhadap teknologi 

merupakan agenda utama yang harus segera didorong.  

2. Peningkatan literasi mengenai pola pikir desain (design 

thinking) 

Pola pikir desain dimaknai sebagai proses pemecahan masalah objektif 

manusia dan lingkungan yang didasari kolaborasi ilmu dan kreativitas 

dengan menambahkan nilai-nilai termasuk nilai identitas budaya dan nilai 

tambah (added value) baik secara ekonomis, fungsional, sosial, dan 

estetika sehingga dapat memberikan solusi subjektif. Pola pikir ini 

merupakan dasar dalam mentransformasikan pola pikir kreatif menjadi 

sebuah inovasi yang dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup 

masyarakat.  

3. Pelestarian seni dan budaya  

Sebagai inspirasi dalam berkarya untuk menciptakan keunikan sebagai 

salah satu daya saing karya kreatif dan memperkuat jati diri, persatuan 

dan kesatuan, serta eksistensi bangsa Indonesia di forum internasional.  

4. Pengembangan dan pemanfaatan media  

Pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan 

presentasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas sehingga dapat 

meningkatkan apresiasi dan pengakuan masyarakat lokal dan dunia 

terhadap bangsa dan negara Indonesia. 
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Gambar 1.1  Ruang Lingkup (Sub sektor) Pengembangan Ekonomi Kreatif  

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Tahun 2004 

 

Berdasarkan gambar diatas dalam empat prinsip utama ekonomi 

kreatif terdapat enam belas subsektor yang dapat berdiri sendiri dan 

merupakan gabungan diantara 2 prinsip yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya. Diantara enam belas subsektor tersebut yaitu:  

1. Subsektor Arsitektur  

Subsektor Arsitektur merupakan wujud hasil penerapan pengetahuan, 

ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah lingkungan 

binaan dan ruang, sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban 

manusia sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan 

ruang. 

2. Subsektor Desain Interior 

Subsektor Desain Interior merupakan kegiatan yang memecahkan 

masalah fungsi dan kualitas interior; menyediakan layanan terkait ruang 
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interior untuk meningkatkan kualitas hidup; dan memenuhi aspek 

kesehatan, keamanan, dan kenyamanan public. 

3. Subsektor Desain Komunikasi Visual 

Subsektor Desain Komunikasi Visual merupakan seni menyampaikan 

pesan (art of communication) dengan menggunakan Bahasa rupa 

(visual language) yang disampaikan melalui media berupa desain yang 

bertujuan menginformasikan, mempengaruhi hingga merubah perilaku 

target audience sesuai dengan tujuan yang ingin diwijudkan. 

Sedangkan Bahasa rupa yang dipakai berbentuk grafis, tanda, symbol, 

ilustrasi gambar/foto, tifografi/huruf dan sebagainya. 

4. Subsektor Desain Produk 

Subsektor Desain Produk merupakan salah satu unsur memajukan 

industri agar hasil industri produk tersebut dapat diterima oleh 

masyarakat, karena produk yang mereka dapatkan mempunyai kualitas 

baik, harga terjangkau. Desain yang menarik, mendapatkan jaminan 

dan sebagainya. Industrial Design Society of America (IDSA) 

mendefinisikan desain produk sebagai layanan profesional yang 

menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang 

mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu produk dan sistem 

untuk keuntungan pengguna maupun pabrik. 

5. Subsektor Film, Animasi, dan Video 

Subsektor Film, Animasi, dan Video merupakan karya seni gambar 

bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audio 

visual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah 

sinematografi. Animasi merupakan tampilan frame ke frame dalam 

urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan 

sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup atau mempunyai nyawa. 

Video merupakan sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi 

dalam cara merekam (capture) atau membuat gambar bergerak, yang 

ditampilkan melalui media presentasi, yang mampu memberikan karya 
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gambar bergerak alternatif yang berdaya saing, dan memberikan nilai 

tambah budaya, sosial, dan ekonomi. 

6. Subsektor Fotografi 

Subsektor Fotografi merupakan sebuah industri yang mendorong 

penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu 

objek foto dengan menggunakan perangkat fotografi, termasuk di 

dalamnya media perekam cahaya, media penyimpan berkas, serta 

media yang menampilkan informasi untuk menciptakan kesejahteraan 

dan juga kesempatan kerja. 

7. Subsektor Kriya 

Subsektor Kriya merupakan bagian dari seni rupa terapan yang 

merupakn titik temu antara seni dan desain yang bersumber dari 

warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya 

seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat 

dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang 

digunakan, dan juga tematik produknya. 

8. Subsektor Kuliner 

Subsektor Kuliner merupakan kegiatan persiapan, pengolahan, 

penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur 

kreativitas, estetika, tradisi, dan/atau kearifan lokal; sebagai elemen 

terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, 

untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen. 

9. Subsektor Musik 

Subsektor Musik merupakan segala jenis usaha dan kegiatan kreatif 

yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, 

promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni musik. 

10. Subsektor Fashion 

Subsektor Fashion merupakan suatu gaya hidup dalam berpenampilan 

yang mencerminkan identitas diri atau kelompok. 
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11. Subsektor Aplikasi dan Game Developer 

Subsektor Aplikasi dan Game Developer merupakan suatu media atau 

aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan 

memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (objective) dan aturan 

(rules). 

12. Subsektor Penerbitan 

Subsektor Penerbitan merupakan suatu usaha atau kegiatan mengelola 

informasi dan daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang 

memiliki keunikan tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, 

dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi 

publik, melalui media cetak, media elektronik, ataupun media daring 

untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial ataupun seni dan budaya yang 

lebih tinggi. 

13. Subsektor Periklanan 

Subsektor Periklanan merupakan bentuk komunikasi melalui media 

tentang produk dan/atau merek kepada khalayak sasarannya agar 

memberikan tanggapan sesuai tujuan pemrakarsa. 

14. Subsektor Televisi dan Radio 

Televisi merupakan kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan 

gagasan dan informasi dalam bentuk hiburan yang berkualitas kepada 

penikmatnya dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada 

publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan. 

Radio merupakan kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan 

gagasan dan informasi dalam bentuk hiburan yang berkualitas kepada 

penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam 

bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan 

15. Subsektor Seni Pertunjukan 

Subsektor Seni Pertunjukan merupakan cabang kesenian yang 

melibatkan perancang, pekerja teknis dan penampil (performers), yang 

mengolah, mewujudkan dan menyampaikan suatu gagasan kepada 

penonton (audiences); baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, 
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ekspresi dan gerakan tubuh, atau tarian; yang terjadi secara langsung 

(live) di dalam ruang dan waktu yang sama, di sini dan kini (hic et nunc). 

16. Subsektor Seni Rupa 

Subsektor Seni Rupa merupakan penciptaan karya dan saling berbagi 

pengetahuan yang merupakan manifestasi intelektual dan keahlian 

kreatif, yang mendorong terjadinya perkembangan budaya dan 

perkembangan industri dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan 

ekosistemnya. 

1.5. Evolusi Ekonomi Kreatif  

Struktur ekonomi terus bertransformasi seiring dengan perubahan 

pola produksi dan konsumsi. Masyarakat yang dihadapkan pada 

keterbatasan sumber daya akan terus berupaya mengalokasikan sumber 

daya secara efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara optimal 

dan mencapai kualitas hidup secara berkelanjutan.  

Seiring berjalannya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan, 

teknologi informasi dan inovasi menyebabkan perubahan pada sistem 

produksi. Beberapa tahun belakangan, pengetahuan, kreativitas dan inovasi 

telah menjadi penggerak roda perekonomian banyak negara. Bila pada 

masa lalu sektor pertanian menjadi penggerak roda perekonomian yang 

dominan, pada masa kini kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis kreativitas 

dan inovasi juga menjadi penggerak perekonomian yang penting.  

Pada perekonomian tradisional, faktor produksi utama adalah 

sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehingga kemampuan 

produksi suatu negara sangat ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja 

dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun pada abad ke-18 terjadi 

revolusi industri, penemuan mesin uap telah membuka pemahaman 

manusia bahwa modal mesin (capital) juga merupakan sumber daya 

penting dalam proses produksi. Tingkat pembentukan modal yang tinggi 

akan membantu perekonomian untuk berproduksi dalam skala lebih besar 

dan lebih efisien.  
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Kemajuan teknologi informasi membawa paradigma baru dalam 

proses produksi. Penemuan Internet membuat dunia menjadi terintegrasi. 

Alih teknologi dan kolaborasi antarnegara bukan menjadi hal yang sulit. 

Perubahan–perubahan dalam proses berproduksi semakin lama semakin 

cepat, negara yang sulit beradaptasi akan sulit berkembang. Negara yang 

unggul dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi 

cenderung berkembang menjadi negara yang berdaya saing dan mampu 

menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dalam perkembangan selanjutnya, 

kemampuan manusia dalam berkreasi dan menciptakan sesuatu dari yang 

tidak ada menjadi ada, baik inovasi ide maupun pengetahuan menjadi 

faktor penting dalam proses produksi. Kreativitas, inovasi, dan penemuan 

menjadi penting dalam kegiatan ekonomi.  

Pada abad ke-18, revolusi industri telah menyebabkan transformasi 

ekonomi yang awalnya didominasi sektor pertanian berbasis sumber daya 

manusia dan sumber daya alam menjadi perekonomian yang didominasi 

industri berbasis barang modal. Pada Tahun 1950-an, perekonomian 

digerakkan oleh pengetahuan sebagai sumber daya utamanya dalam 

penciptaan nilai tambah. Kemudian pada Tahun 1995 terjadi globalisasi 

industri berbasis kreativitas yang membuat ekonomi kreatif semakin 

berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga 

disebut sebagai gelombang ke-empat oleh John Howkins. 

 

 

Gambar 1.2  Evolusi Struktur Produksi  

 

Ekonomi kreatif akan menjadi penting di masa depan karena 

bersumber pada kreativitas yang merupakan sumber daya terbarukan. 

Dengan demikian, negara-negara yang berlimpah ketersediaan orang 

kreatifnya tidak memiliki batasan pertumbuhan sebagaimana sektor 

Ekonomi 

Pertanian 

Ekonomi 

Industri

Ekonomi 

Informasi 

Ekonomi 

Kreatif 
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tradisional, terutama yang berbasis sumber daya yang tidak terbarukan. 

Kreativitas telah dan akan terus mengubah paradigma perekonomian yang 

biasa berpusat pada keterbatasan (scarcity) menjadi berpusat pada 

keberlimpahan (abundancy). Orang kreatif dengan ide kreatifnya mampu 

mengelola tenaga kerja dan memanfaatkan barang modal untuk 

menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi. Selain itu, ketika orang 

kreatif berproduksi, hasil dari kegiatan produksi tersebut bukan hanya 

berupa barang atau jasa akhir (final goods and services) tetapi juga dapat 

digunakan sebagai input bagi sektor lain. 

Indonesia mengalami pergeseran dalam pola produksinya, dari 

perekonomian yang didominasi pertanian menjadi perekonomian yang 

didominasi industri. Pada Tahun 1970 sektor pertanian berkontribusi 

sebesar 32,5 persen terhadap perekonomian Indonesia, namun 

kontribusinya terhadap perekonomian nasional terus mengalami penurunan 

hingga hanya 11,3 persen pada Tahun 2012. Berbanding terbalik dengan 

sektor pertanian, sektor industri mengalami perkembangan yang pesat 

pada kurun waktu 1970-2012. Pada Tahun 1970, peran sektor perindustrian 

relatif kecil yaitu sekitar 6,6 persen. Seiring berjalannya waktu, sektor 

industri menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian 

Indonesia. Sektor industri terus berkembang hingga mampu berkontribusi 

sebesar 27,4 persen pada tahun 2005. Namun demikian terjadi penurunan 

pada kurun waktu 2005-2012. Pada Tahun 2012 sektor industri memberikan 

sumbangan sebesar 25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2004). 

Turunnya kontribusi sektor-sektor tradisional dalam perekonomian 

tidak lain disebabkan karena pertumbuhan yang lebih cepat dari sektor-

sektor nontradisional. Berkembangnya teknologi informasi dan kreativitas 

juga mengubah proses produksi sektor-sektor nontradisional menjadi lebih 

efisien dan ramah lingkungan sehingga produktivitasnya menjadi lebih 

tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. 
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1.6. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penyusunan Data Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tingkat kecamatan di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

2. Data-data yang digunakan dalam penyusunan data ekonomi kreatif NTB 

ini merupakan data-data sekunder dari dinas terkait yaitu Dinas 

Perindustrian.   

3. Data keadaan wilayah dan kependudukan Provinsi NTB dari Proyeksi 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. 

4. Data-data yang diperoleh dalam penyusunan data ekonomi kreatif NTB 

diolah dengan menggunakan teknik statistika deskriptif, dan 

memperhatikan perkembangan dan sebaran beberapa indikator 

ekonomi kreatif yang ada di NTB sehingga menghasilkan tabel, grafik 

dan peta sebaran ekonomi kreatif yang dapat memberikan informasi 

yang akurat.   

 

 

1.7. Metodologi Penyajian  

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Data Ekonomi Kreatif 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan melalui review literature dan 

pengumpulan data sekunder di Dinas Perindustrian dan BPS Provinsi NTB 

yang menunjang pada data dimaksud. 
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BAB II 

KONDISI WILAYAH 

 

2.1  Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi NTB 

  Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 

20.153,15 km². Provinsi NTB terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau 

Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 421 pulau 

yang ada di Provinsi NTB, terdapat 40 pulau yang sudah berpenghuni. 

 Secara astronomis, Provinsi NTB terletak antara 115°46’ - 119°05’ 

Bujur Timur dan 8°10’- 9°5’ Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, 

Provinsi NTB memiliki batas wilayah sebelah utara Laut Jawa dan Laut 

Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok dan 

Provinsi Bali, serta sebelah timur Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

 Secara Administratif Provinsi NTB terdiri dari delapan kabupaten 

dan dua kota yang terletak di dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau 

Sumbawa dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.137 desa/kelurahan. 

Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 

24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah 

administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan 

jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan. 

 Kondisi geografis NTB sangat bervariasi. Pulau Lombok terdiri atas 

perbukitan dengan pusat Gunung Rinjani, terletak di tengah-tengah Pulau 

Lombok, serta gugusan pegunungan yang terletak di bagian utara dan 

selatan.  Sedangkan dataran rendah merupakan kawasan pertanian yang 

terhampar di bagian tengah memanjang dari timur ke barat. Sedangkan di 

Pulau Sumbawa, gugusan pegunungan terdapat disepanjang pulau dan 

dataran rendah terletak antara bukit di sepanjang pantai utara Pulau 

Sumbawa. 
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Gambar 2.1 Peta Provinsi NTB 
 

 Dilihat dari komposisi wilayah per pulau, Pulau Sumbawa luasnya 

mencapai 15.414,50 km2 atau 76,49 persen dari luas daratan Provinsi NTB 

dan luas Pulau Lombok mencapai mencapai 4.738,65 km2 atau 23,51 persen 

dari keseluruhan luas daratan Provinsi NTB. Adapun bila dirinci 

berdasarakan luas daratan per kabupaten/kota, kabupaten dengan wilayah 

terluas adalah Kabupaten Sumbawa dengan luas daratan mencapai 

6.643,98 km2 (32,97 persen dari luas NTB) dan wilayah tersempit adalah 

Kota Mataram dengan luas 61,3 km2 (0,30 persen dari luas NTB). 

Kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa memiliki rata-rata luas lebih besar 

dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Pulau Lombok. Gambaran luas 

wilayah masing-masing kabupaten/kota di provinsi terangkum dalam Tabel 

2.1 
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Tabel 2.1.  Luas Wilayah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi NTB 

Tahun 2018 

No Kabupaten/Kota 
Luas (Km2) 

Daratan Persentase 

(1) (2) (3) (4) 

1 Mataram 61,3 0,30 

2 Lombok Barat 1.053,87 5,23 

3 Lombok Tengah 1.208,40 6,00 

4 Lombok Timur 1.605,55 7,97 

5 Lombok Utara 809,53 4,02 

PULAU LOMBOK 4.738,65 23,51 

6 Sumbawa 6.643,98 32,97 

7 Dompu 2.324,60 11,53 

8 Bima 4.389,40 21,78 

9 Kota Bima 207,5 1,03 

10 Sumbawa Barat 1.849,02 9,17 

PULAU SUMBAWA 15.414,50 76,49 

PROVINSI NTB 20.153,15 100 

Sumber : Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB (NTB 
Dalam Angka 2018) 

 

2.2  Jumlah Penduduk Provinsi NTB  

 Berdasarkan data Proyeksi Penduduk tahun 2010 – 2020, jumlah 

penduduk Provinsi NTB pada tahun 2018 mencapai 5.013.687 jiwa. Dengan 

rincian, laki-laki sebanyak 2.433.731 jiwa dan perempuan sebanyak 

2.579.956 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,33. Jumlah 

penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 

1.192.110 jiwa atau 23,77 persen dari total penduduk Provinsi NTB dan 

yang terkecil berada di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 144.707 jiwa 

atau 2,88 persen dari total penduduk Provinsi NTB. Rasio jenis kelamin 
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penduduk Provinsi NTB pada tahun 2018 sebesar 94,33 menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi 

jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. 

Jumlah Penduduk di NTB tahun 2018 menurut kabupaten/kota dapat dilihat 

pada gambar dan tabel berikut. 

 

Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan 
Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018 

 

No Kabupaten/Kota 

Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan 
Laki-Laki+ 
Perempuan 

Rasio Jenis 
Kelamin 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Lombok Barat     335.111        350.050        685.161  95,73 

2 Lombok Tengah     444.480        494.929        939.409  89,80 

3 Lombok Timur     555.241        636.869     1.192.110  87,18 

4 Sumbawa     231.486        222.311        453.797  104,12 

5 Dompu     125.816        123.063        248.879  102,23 

6 Bima     240.993        242.908        483.901  99,21 

7 Sumbawa Barat       73.382         71.325        144.707  102,88 

8 Lombok Utara     107.729        110.804        218.533  97,22 

9 Kota Mataram     236.226        241.250        477.476  97,91 

10 Kota Bima       83.267          86.447        169.714  96,32 

Jumlah 2.433.731 2.579.956  5.013.687 94,33 

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020 
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Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan 

Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018 
 

2.3  Pertumbuhan Penduduk  

 Jumlah penduduk di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Pada Tahun 2010, jumlah penduduk di NTB mencapai 

4.516.062 jiwa, sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 5.013.687 

atau mengalami pertambahan penduduk sebesar 497.625 jiwa selama 

periode 2010 - 2018. Selain mengalami peningkatan jumlah penduduk 

setiap tahunnya, penduduk di Provinsi NTB pada tahun 2018 terdistribusi 

tidak merata, karena 70,06% (3.512.689 jiwa) berdomisili di Pulau Lombok 

dan sebanyak 29,94% (1.500.998 jiwa) berdomisili di Pulau Sumbawa. 

 

2.4  Kepadatan Penduduk  

 Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, kepadatan penduduk di 

Provinsi NTB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kepadatan 

penduduk mencapai 237 jiwa per km2 pada tahun 2014 meningkat menjadi 

249 jiwa per km2 pada tahun 2018. Sementara itu pada tahun 2018 menurut 

Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki tingkat 
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kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7.789 jiwa per km2, sedangkan 

Kabupaten Sumbawa memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 68 jiwa 

per km2. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut berikut. 

 

Tabel 2. 3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 
NTB Tahun 2014 – 2018 

 

Kabupaten/Kota 
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Lombok Barat 611,64 621,42 631,13 640,71 650,14 

Lombok Tengah 747,63 755,44 763,07 770,27 777,40 

Lombok Timur 718,62 725,00 731,08 736,95 742,49 

Sumbawa 65,71 66,39 67,05 67,68 68,30 

Dompu 100,95 102,55 104,06 105,56 107,06 

Bima 105,58 106,78 107,96 109,12 110,24 

Sumbawa Barat 70,16 72,14 74,13 76,20 78,26 

Lombok Utara 259,57 262,21 264,84 267,46 269,95 

Kota Mataram 7.195,17 7.344,63 7.492,89 7.642,89 7.789,17 

Kota Bima 753,73 769,81 786,03 801,96 817,90 

Nusa Tenggara Barat 236,88 239,94 242,95 245,90 248,78 

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Data Diolah) 
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Gambar 2. 3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

NTB Tahun 2018 

 

 

2.5  Struktur dan Komposisi Penduduk  

 Menurut kelompok umur, komposisi penduduk pada tahun 2018 

terbanyak pada usia 5-9 tahun yaitu sejumlah 501.136 jiwa, sedangkan 

komposisi penduduk terkecil pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 

70.554 jiwa. Secara keseluruhan penduduk yang produktif atau kelompok 

umur 15-64 tahun sejumlah 3.237.988 atau sekitar 65,34 persen dari 

jumlah keseluruhan penduduk di Provinsi NTB 
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Tabel 2. 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi NTB 

Tahun 2014-2018  

NO 
KELOMPOK 

UMUR 
(TAHUN) 

JUMLAH PENDUDUK 

2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 0 - 4 508.589 506.430 503.860 501.136 498.313 

2 5 - 9 483.583 490.857 496.174 499.474 501.281 

3 10 - 14 454.148 457.421 461.767 467.478 474.424 

4 15 - 19 441.739 443.911 445.655 446.785 447.447 

5 20 - 24 415.551 418.081 421.186 424.665 427.863 

6 25 - 29 391.346 393.260 395.578 398.504 401.456 

7 30 - 34 378.970 380.251 381.870 382.417 382.805 

8 35 - 39 354.647 359.625 362.715 366.131 369.102 

9 40 - 44 317.781 324.628 331.384 337.020 342.199 

10 45 - 49 268.053 275.973 284.312 292.801 301.098 

11 50 - 54 222.763 229.545 235.956 242.813 250.034 

12 55 - 59 178.281 185.008 192.011 198.232 204.065 

13 60 – 64          129.588 135.331 141.558 148.620 156.011 

14 65 - 69 94.951 98.659 101.618 104.826 108.477 

15 70 - 74 64.849 66.122 68.158 70.554 73.249 

16 75+ 68.956 70.475 72.360 74.122 75.863 

JUMLAH 4.773.795 4.835.577 4.896.162 4.955.578 5.013.687 

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020 
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Gambar 2. 4 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

NTB Tahun 2018 

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020 
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BAB III 

EKONOMI KREATIF 

 

Ekonomi kreatif merupakan penciptaan nilai tambah berbasis ide 

yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis 

pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. 

Sumber daya utama dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas yang 

didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan 

sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan 

sesuatu yang berbeda dari yang biasanya.  

Ekonomi kreatif erat kaitannya dengan industri kreatif, namun 

ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas dari industri kreatif. 

Ekonomi kreatif tidak hanya tidak hanya terkait dengan penciptaan nilai 

tambah secara ekonomi, tetapi penciptaan nilai tambah secara sosial, 

budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, ekonomi kreatif selain dapat 

meningkatkan daya saing, juga dapat meningkatkan kualitas hidup. 

Industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan output dari 

pemanfaatan kreativitasm keahlian, dan bakat induvidu untuk menciptakan 

nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan peningkatan kualitas hidup.  

3.1 Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia 

Selama periode tahun 2010-2016 nilai Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) komoditas ekonomi kreatif 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, nilai PDB ADHB 

komoditas ekonomi kreatif mencapai nilai 525,96 Triliun Rupiah atau sekitar 

7,66 persen dari nilai PDB ADHB Nasional pada Tahun 2010. Nilai tersebut 

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2016 

nilai PDB ADHB Ekonomi Kreatif mencapai 922,59 Triliun Rupiah atau sekitar 

7,44  
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Gambar 3. 1 PDB ADHB dan Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif 

Terhadap PDB Nasional Tahun 2010-2016 

Sumber: Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif 

 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2015, kegiatan ekonomi kreatif mencakup 16 subsektor. Subsektor-

subsektor tersebut adalah: arsitektur; desain interior; desain komunikasi 

visual; desain produk; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; 

musik; fashion; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; 

televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Dari keenam belas 

subsektor tersebut, sekitar 75 persen dari keseluruhan PDB ADHB 

merupakan PDB ADHB dari tiga subsektor, yaitu subsektor kuliner, Fashion, 

dan Kriya. Sedangkan yang lainnya merupakan PDB ADHB dari tiga belas 

subsektor yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3. 2 Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Tahun 2016 Menurut 

Subsektor 

Sumber: Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif 

 

Pada Tahun 2016, subsektor ekonomi kreatif yang memiliki 

kontribusi paling besar adalah subsektor Kuliner yaitu sekitar 381,59 Triliun 

Rupiah atau sekitar 41,40 persem dari total PDB ADHB Ekonomi Kreatif 

Tahun 2016. Selain subsektor kuliner, subsektor Fashion dan Kriya yang 

masing-masing memberikan kontribusi terhadap PDB ADHB Ekonomi Kreatif 

sebesar 18,01 persen (166,16 Triliun Rupiah) dan 15,40 persen (142,08 

Triliun Rupiah). Adapun subsektor Film, Animasi, dan Video, subsektor 

Desain Interior, dan subsektor Desain Komunikasi Visual merupakan tiga 

subsektor yang memiliki kontribusi paling rendang yaitu masing-masing 

0,17 persen, 0,16 persen, dan 0,06 persen. 
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Gambar 3. 3 Perumbuhan Pesat 4 Subsektor 

Sumber: Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif 

 

Dari keenam belas subsektor ekonomi kreatif, subsektor TV dan 

Radio merupakan subsektor yang memiliki pertumbuhan nilai PDB ADHB 

yang paling besar yaitu sekitar 10,33 persen. Selain itu, subsektor yang 

termasuk dalam empat subsektor yang memiliki pertumbuhan paling pesat 

adalah subsektor Film, animasi, dan Video, subsektor Seni Pertunjukan dan 

subsektor Desain Komunikasi Visual yang masing-masing memiliki 

pertumbuhan sebesar 10,09 persen, 9,54 persen. dan 8,98 persen. 

Meskipun subsektor Film, animasi, dan subsektor Desain Komunikasi Visual 

memiliki kontribusi paling rendah, tetapi kedua subsektor tersebut memiliki 

laju pertumbuhan yang cepat.  

 

 

Gambar 3. 4 Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif di Indonesia 

Sumber: Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif 
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Selama periode Tahun 2015-2016, jumlah penduduk yag bekerja di 

Sektor Ekonomi Kreatif cenderung mengalami peningkatan dari 15,96 juta 

orang (13,90 persen dari Tenaga Kerja Nasional) pada Tahun 2015 menjadi 

16,91 juta orang (14,28 persen dari Tenaga Kerja Nasional) pada Tahun 

2016. Pertumbuhan tenaga kerja yang bekerja pada Sektor Ekonomi Kreatif 

pada Tahun 2016 mencapai 5,95 persen, sedangkan pertumbuhan tenaga 

kerja nasional pada Tahun 2016 sebesar 3,02 persen. 

 

 

Gambar 3. 5 Distribusi Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif di 

Indonesia Tahun 2016 

Sumber: Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif 

 

Tenaga kerja sektor ekonomi kreatif Tahun 2016 paling banyak 

bekerja pada subsektor kuliner yaitu sekitar 47,41 persen dari seluruh 

tenaga kerja yang bekerja pada sektor ekonomi kreatif. Sementara itu pada 

subsektor Fashion mampu menampung 24,42 persen dari keseluruhan 

tenaga kerja yang bekerja pada sektor ekonomi kreatif.  
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3.2 Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

3.1.1. Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan 

bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

 

Tabel 3. 1 Tenaga Kerja NTB dan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif 

di Provinsi NTB 

Tenaga Kerja 
Jumlah (Orang) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ekonomi Kreatif  173.410 156.490 183.563 198.101 210.120 

NTB 1.978.764 1.981.842 2.094.100 2.127.500 2.367.310 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dan BPS Provinsi NTB 

 

 

Gambar 3. 6 Tenaga Kerja di Provinsi NTB 

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi NTB Tahun 2012-2016 (data diolah) 
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Jumlah tenaga kerjadi Provinsi NTB dari periode Tahun 2012 sampai 

Tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012, tercatat 

jumlah tenaga kerja di Provinsi NTB 1.978.764 orang. Jumlah tersebut terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2013, tenaga kerja 

di Provinsi NTB mengalami peningkatan menjadi 1.981.842. Hal yang sama 

terjadi pada tahun 2014 sampai 2016. Pada Tahun 2016, jumlah tenaga 

kerja di Provinsi NTB meningkat cukup pesat yaitu mencapai 2.367.310 

orang.        

 

  

Gambar 3. 7 Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja di Provinsi NTB 

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi NTB Tahun 2012-2016 (data diolah) 

 

Berdasarkan Gambar 3.7 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan 

jumlah tenaga kerja di Provinsi NTB selama periode Tahun 2012 sampai 

Tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014, laju pertumbuhan 

jumlah tenaga kerja di Provinsi NTB mencapai angka 5,66 persen. Nilai 

tersebut mengalami peningkatan atau percepatan jika dibandingkan 

dengan laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada tahun 2013 yang hanya 

mencapai angka 0,16 persen. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan 

mengalami penurunan menjadi 1,59 persen. Namun pada tahun 2016, laju 

pertumbuhan tenaga kerja di Provinsi NTB mengalami peningkatan yang 

sangat pesat, yaitu mencapai 11,27 persen.  
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Gambar 3. 8 Tenaga Kerja sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dan BPS Provinsi NTB (data diolah) 

 

Berbeda dengan jumlah tenaga kerja NTB yang setiap tahunnya 

mengalami peningkatan, selama periode Tahun 2012 sampai Tahun 2016 

jumlah tenaga kerja sektor ekonomi kreatif mengalami fluktuasi. Pada 

Tahun 2012, tercatat jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor 

ekonomi kreatif mencapai 173.410 orang atau sekitar 8,76 persen dari 

jumlah tenaga kerja di Provinsi NTB pada tahun yang sama. Jumlah tersebut 

mengalami penurunan pada Tahun 2013, dimana pada Tahun 2013 jumlah 

pekerja ekonomi kreatif turun menjadi 156.490 atau sekitar 7,90 persen 

dari total jumlah tenaga kerja di Provinsi NTB pada Tahun 2013. Namun 

pada periode tahun 2013-2016, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada 

sektor ekonomi kreatif terus mengalami peningkatan. Jumlah tenaga kerja 

yang bekerja pada sektor ekonomi kreatif pada tahun 2014, 2015, dan 2016 

berturut-turut adalah 183.563 orang (8,77 persen), 198.101 orang (9,31 

persen) dan 210.120 orang (8,88 persen). 
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Gambar 3. 9 Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja sektor Ekonomi Kreatif di 

Provinsi NTB 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dan BPS Provinsi NTB (data diolah) 

 

Pada Tahun 2013, laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada sektor 

ekonomi kreatif di Provinsi NTB bernilai -9,76 persen yang menunjukkan 

bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ekonomi kreatif di 

Provinsi NTB mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. 

Lalu pada tahun 2014, laju pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan 

yang sangat drastic yaitu mencapai angka 17,30 persen. Kemudian pada 

Tahun 2015 dan Tahun 2016, laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja di 

Provinsi NTB mengalami penurunan menjadi 7,92 persen pada Tahun 2015 

dan 6,07 persen pada Tahun 2016. Meskipun mengalami penurunan laju 

pertumbuhan pada Tahun 2015-2016, jumlah tenaga kerja yang bekerja 

pada sektor ekonomi kreatif pada tahun tersebut tetap mengalami 

peningkatan.  
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3.1.2. Pengusaha Sektor Ekonomi Kreatif 

 

Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha baik 

usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama 

untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin saja 

akan terjadi dalam aktivitas usahanya. Adapun penguasaha sektor ekonomi 

kreatif adalah pengusaha yang bergerak di salah satu atau lebih bidang atau 

subsektor yang termasuk dalam kelompok ekonomi kreatif. 

 

 Tabel 3. 2 Jumlah Pengusaha Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Pada Tahun 2016 

Kabupaten/Kota 
Jumlah Pengusaha (Orang) 

Laki-laki Perempuan Total 

(1) (2) (3) (4) 

Mataram 6.031 11.162 17.193 

Bima 1.510 5.576 7.086 

8 Kabupaten 33.568 85.316 118.884 

NTB 41.109 102.054 143.163 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia  

 

Gambar 3. 10 Jumlah Pengusaha Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2016 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 
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Jumlah pengusaha ekonomi kreatif di Provinsi NTB pada Tahun 2016 

adalah 143.163 orang dimana jumlah pengusaha tersbeut didominasi oleh 

pengusaha perempuan yaitu sebanyak 102.054 orang atau sekitar 71,29 

persen dari jumlah pengusaha ekonomi kreatif di Provinsi NTB Tahun 2016. 

Sedangkan jumlah pengusaha laki-laki hanya sepertiga dari jumlah 

pengusaha perempuan yaitu sejumlah 41.209 orang atau sekitar 28,71 

persen dari jumlah pengusaha ekonomi kreatif di Provinsi NTB pada Tahun 

2016.  

 

 

Gambar 3. 11 Jumlah Pengusaha Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2016 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 

 

Pembagian kelompok pengusaha di Provinsi NTB berdasarkan 

wilayah dibedakan menjadi wilayah perkotaan dan perdesaaan, dimana 

wilayah perkotaan terdiri dari Kota Mataram dan Kota Bima sedangkan 

wilayah perdesaan terdiri dari delapan kabupaten yang ada di Provinsi NTB. 

Jumlah pengusaha ekonomi kreatif di Provinsi NTB pada Tahun 2016 
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didominasi oleh pengusaha yang berada pada daerah perdesaan yaitu 

sebesar 118.884 orang atau sekitar 83,04 persen dari jumlah pengusaha 

ekonomi kreatif yang ada di Provinsi NTB Tahun 2016. Sedangkan 

pengusaha yang berada di wilayah perkotaan hanya sebesar 24.379 atai 

sekitar 16,96 persen dari jumlah pengusaha ekonomi kreatif di Provinsi NTB. 

Apabila dirinci lagi berdasarkan wilayah dan jenis kelamin, 

pengusaha sektor ekonomi kreatif yang ada di wilayah perdesaan terdiri 

dari 33.568 orang pengusaha laki-laki dan 85.316 orang pengusaha 

perempuan. Adapun pengusaha sektor ekonomi kreatif yang berada di 

daerah perkotaan terdiri dari 7.541 orang pengusaha laki-laki dan 16.738 

orang pengusaha perempuan. 

 

 

Gambar 3. 12 Jumlah Pengusaha Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2016 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 

 

Apabila dirinci lagi berdasarkan subsektor, pengusaha sektor 

ekonomi kreatif yang ada di Provinsi NTB Tahun 2016 lebih didominasi oleh 

pengusaha pada subsektor kuliner yaitu sekitar 47,76 persen. Selain 

subsektor kuliner, pengusaha ekonomi kreatif di Provinsi NTB juga banyak 
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yang berusaha pada subsektor Kriya dan Fashion yaitu masing-masing 

sebesar 38,01 persen untuk kriya dan 11,52 persen untuk fashion. 

Sedangkan persentase terkecil ada jumlah pengusaha yang berusaha pada 

subsektor desain interior dan desain komunikasi visual yang masing-masing 

hanya sebesar 0,01 persen dari total jumlah pengusaha ekonomi kreatif di 

Provinsi NTB Tahun 2016. 

 

3.1.3. Pengusaha Sektor Ekonomi Kreatif Berdasarkan Tahun 

Mulai Berusaha 

 

Berdasarkan tahun mulai berusaha, pengusaha sektor ekonomi 

kreatif di Provinsi NTB dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

a. Pengusaha yang memulai usahanya sebelum Tahun 1990; 

b. Pengusaha yang memulai usahanya pada tahun 1990-2014; dan 

c. Pengusaha yang memulai usahanya setelah tahun 2014. 

 

Tabel 3. 3 Jumlah Pengusaha Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Pada Tahun 2016 Menurut Tahun Mulai Berusaha 

Kabupaten/Kota 
Tahun Mulai Berusaha 

< 1990 1990 - 2014 >2014 Total 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Mataram 0 13.644 3.549 17.193 

Bima 1 6.058 1.027 7.086 

8 Kabupaten 7.295 92.089 19.500 118.884 

NTB 7.296 111.791 24.076 143.163 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia  

 

Berdasarkan data pada tabel 3.3, sebagian besar pengusaha sektor 

ekonomi kreatif di Provinsi NTB Tahun 2016 memulai usahanya antara 

tahun 1990 sampai tahun 2014 yaitu sejumlah 111.791 orang pengusaha 

atau sekitar 78,09 persen dari jumlah pengusaha sektor ekonomi kreatif di 
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Provinsi NTB Tahun 2016. Sementara itu, pengusaha ekonomi kreatif yang 

memulai usahanya sebelum tahun 1990 sejumlah 7.296 orang atau sekitar 

5,10 persen dan yang memulai usahanya diatas tahun 2014 sejumlah 

24.076 atau sekitar 16,81 persen.  

 

 

Gambar 3. 13 Persentase Jumlah Pengusaha Sektor Ekonomi Kreatif di 

Provinsi NTB Pada Tahun 2016 Menurut Tahun Mulai 

Berusaha 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 

 

3.1.4. Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif Berdasarkan Jenis 

Badan Usaha 

Bila ditinjau berdasarkan jenis badan usaha, perusahaan ekonomi 

kreatif dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: 

a. Perseroan Komanditer/Commanditaire Vennootschap (CV) 

b. Perseroan Terbatas (PT) / PT Persero 

c. IJin Khusus 

d. Tidak Berbadan Usaha 

e. Lainnya 
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Tabel 3. 4 Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Pada Tahun 2016 Menurut Jenis Badan Usaha 

Jenis Badan Usaha Jumlah Perusahaan 

(1) (2) 

Tidak Berbadan Usaha 136.107 

PT/PT Persero 227 

Ijin Khusus 6.449 

CV 310 

Lainnya 70 

Total 143.163 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia  

 

 

Gambar 3. 14 Persentase Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif 

di Provinsi NTB Pada Tahun 2016 Menurut Jenis Badan 

Usaha 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.4, sebagian besar perusahaan sektor 

ekonomi kreatif di Provinsi NTB Tahun 2016 merupakan usaha yang tidak 

memiliki badan usaha yaitu tercatat sebesar 136.107 buah atau sekitar 

95,07 persen dari jumlah usaha ekonomi kreatif yang ada di Provinsi NTB 

Tahun 2016. Adapun perusahaan yang memiliki usaha dengan ijin khusus 

berjumlah 6.449 buah atau sekitar 4,50 persen dari jumlah usaha ekonomi 
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kreatif yang ada di Provinsi NTB Tahun 2016. Sedangkan yang berbentuk 

PT/PT Persero berjumlah 227 buah (0,16 persen), CV sejumlah 310 buah 

(0,22 persen), dan yang lainnya sejumlah 70 buah (0,05 persen).  

 

3.1.5. Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif Berdasarkan 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal ini, perusahaan 

yang didata yang harus membuat laporan keuangan adalah perusahaan 

yang tidak berbadan usaha dan perusahaan yang memiliki ijin khusus. 

 

Tabel 3. 5 Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Pada Tahun 2016 Menurut Kepemilikan Laporan Keuangan 

Kabupaten/Kota 
Laporan Keuangan (Jumlah Perusahaan) 

Memiliki Tidak Memiliki Total 

(1) (2) (3) (4) 

Mataram 917 15.996 16.913 

Bima 331 6.711 7.042 

8 Kabupaten 2.272 116.329 118.601 

NTB 3.520 139.036 142.556 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia  

 

Berdasarkan data pada tabel 3.5, dari 142.556 buah perusahaan 

yang merupakan perusahaan yang tidak berbadan usaha dan yang memiliki 

ijin khusus, hanya sekitar 3.520 buah perusahaan yang memiliki laporan 

keuangan atau hanya sekitar 2,47 persen perusahaan sektor ekonomi 

kreatif yang memiliki laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan 

ekonomi kreatif tidak memiliki laporan keuangan yaitu sejumlah 139.036 
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buah perusahaan tidak memiliki laporan keuangan atau sekitar 97,53 

persen dari seluruh perusahaan ekonomi kreatif yang tidak berbadan usaha 

dan dengan ijin khusus tidak memiliki laporan keuangan. 

 

 

Gambar 3. 15 Persentase Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di 

Provinsi NTB Pada Tahun 2016 Menurut Kepemilikan 

Laporan Keuangan 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 

 

3.1.6. Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif Berdasarkan 

Jaringan Usaha 

Jaringan usaha adalah proses membangun hubungan saling 

menguntungkan dengan pengusaha lain dan klien potensial dan / atau 

pelanggan. Tujuan dari jaringan usaha adalah untuk meningkatkan 

pendapatan bisnis. 
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Tabel 3. 6 Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Pada Tahun 2016 Menurut Jaringan Usaha 

Kabupaten/Kota 

Jaringan Usaha (Jumlah Perusahaan) 

Bukan Tunggal Tunggal Total 

(1) (2) (3) (4) 

Mataram 309 16.864 17.193 

Bima 19 7.047 7.086 

8 Kabupaten 13 118.453 118.426 

NTB 341 142.364 142.705 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia  

 

 

Gambar 3. 16 Persentase Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di 

Provinsi NTB Pada Tahun 2016 Menurut Jaringan Usaha     

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 
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Berdasarkan data pada tabel 3.6 dan Gambar 3.16, sebagian besar 

perusahaan ekonomi kreatif di Provinsi NTB Tahun 2016 menjalankan 

usahanya sendiri atau merupakan usaha jaringan tunggal. Pada Tahun 

2016, tercatat jumlah perusahaan jaringan usaha tunggal sejumlah 142.364 

buah perusahaan atau sekitar 99,76 persen dari jumlah perusahaan 

ekonomi kreatif di Provinsi NTB Tahun 2016. Sedangkan sebanyak 341 buah 

perusahaan merupakan jenis usaha yang memiliki jaringan usaha atau 

sekitar 0,24 persen. 

 

3.1.7. Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif Berdasarkan Jumlah 

Tenaga Kerja 

Bila ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu 

perusahaan/usaha, maka perusahaan/usaha dibedakan menjadi empat 

bagian yaitu: 

a. Perusahaan mikro  

Perusahaan mikro adalah perusahaan yang memiliki tenaga antara 

0-4 orang. 

b. Perusahaan kecil 

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki tenaga antara     

5-19 orang. 

c. Perusahaan sedang 

Perusahaan sedang adalah perusahaan yang memiliki tenaga antara     

20-99 orang. 

d. Perusahaan besar 

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki tenaga antara     

>100 orang. 
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Gambar 3. 17 Persentase Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di 

Provinsi NTB Pada Tahun 2016 Menurut Jumlah Tenaga 

Kerja   

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 

 

Perusahaan sektor ekonomi kreatif Tahun 2016 yang ada di Provinsi 

NTB didominasi oleh perusahaan mikro yaitu sekitar 95,71 persen. Hanya 

sekitar 3,77 persen dari jumlah perusahaam ekonomi kreatif yang ada di 

Provinsi NTB yang merupakan perusahaan kecil. Sedangkan sisanya yaitu 

0,48 persen merupakan perusahaan sedang dan 0,04 persen merupakan 

perusahaan berskala besar.  

 

3.1.8. Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif Berdasarkan 

Pemanfaatan Internet 

Tabel 3. 7 Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Pada Tahun 2016 Menurut Pemanfaatan Internet 

Kabupaten/Kota 
Pemanfaatan Internet (Jumlah Perusahaan) 

Ya Tidak Total 

(1) (2) (3) (4) 

Mataram 1.757 15.436 17.193 

Bima 652 6.434 7.086 

8 Kabupaten 2.556 116.328 118.884 

NTB 4.965 138.198 143.163 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia  
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Gambar 3. 18 Persentase Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di 

Provinsi NTB Pada Tahun 2016 Menurut Pemanfaatan 

Internet 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 

 

Manfaat kehadiran internet dalam semua bidang kehidupan kita 

dapat dirasakan secara nyata. Dalam dunia usaha, penggunaan internet 

memiliki manfaat, antara lain: 

a. Menciptakan dan meningkatan keunggulan perusahaan; 

b. Membantu promosi dengan biaya rendah; dan 

c. Alat komunikasi yang efektif. 

 

Sebagian besar perusahaan ekonomi kreatif di Provinsi NTB pada 

Tahun 2016 tidak memanfaatkan keberadaan internet dalam menjalankan 

usahanya. Terbukti pada Tahun 2016 hanya 4.965 perusahaan atau sekitar 

3,47 persen dari seluruh perusahaan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi 

NTB yang memanfaatkan keberadaan internet, sedangkan sisanya sekitar 

yaitu sebanyak 138.198 perusahaan atau sekitar 96,53 persen tidak 

menggunakan internet dalam menjalankan usahanya.  
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Apabila dirinci berdasarkan kabupaten/kota, persentase terbesar 

pemanfaatan internet oleh para perusahaan dalam menjalankan usahanya 

terdapat di Kota Mataram, dimana sekitar 10,22 persen perusahaan (1.757 

buah perusahaan) yang ada di Kota Mataram memanfaatkan keberadaan 

internet dalam menjalankan usahanya. Adapun di Kota Bima, terdapat 

sekitar 9,20 persen perusahaan yang memanfaatkan internet. Persentase 

pemanfaatan internet paling rendah terdapat di kabupaten yang ada di 

Provinsi NTB yaitu hanya 2,15 persen yang memanfaatkan internet.  

Salah satu pemanfaatan internet dalam dunia usaha adalah 

Elecktonic Commerce atau perdagangan elektronik. Elecktonic Commerce 

atau perdagangan elektronik merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, 

pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan 

jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan Komputer.  

 

Tabel 3. 8 Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Pada Tahun 2016 Menurut Penerapan E-Commerce 

Kabupaten/Kota 
Menerapkan E-Commerce (Jumlah Perusahaan) 

Ya Tidak Total 

(1) (2) (3) (4) 

Mataram 622 1.135 1.757 

Bima 114 538 652 

8 Kabupaten 1.072 1.484 2.556 

NTB 1.808 3.157 4.965 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia  

 

Dari 4.965 buah perusahaan yang memanfaatkan internet dalam 

menjalankan usahanya di Provinsi NTB pada Tahun 2016, terdapat 1.808 

buah perusahaan yang menerapkan E-Commerce atau sekitar 36,41 persen 

dari keseluruhan perusahaan yang menggunakan internet. Adapun bila 

dirinci berdasarkan kabupeten/kota, persentase penerapan E-Commerce 

terbesar terdapat di wilayah kabupaten, yaitu sekitar 41,94 persen dari 



 

Buku Data Ekonomi Kreatif | 47  

 

perusahan yang memanfaatkan internet menerapkan E-Commerce. Kota 

Bima merupakan wilayah dengan persentase penerapan E-Commerce 

terendah, yatu hanya sekitar 17,48 persen dari keseluruhan jumlah 

perusaahan yang memanfaatkan internet yang ada di Kota Bima. 

 

 

Gambar 3. 19 Persentase Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di 

Provinsi NTB Pada Tahun 2016 Menurut Penerapan E-

Commerce  

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (data diolah) 

 

 

3.1.9. Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif Berdasarkan 

Penerapan Sistem Waralaba 

Waralaba dalam bahasa Inggris disebut sebagai Franchising dan 

dalam bahasa Prancis disebut Franchise. Waralaba merupakan hubungan 

bisnis atau usaha yang terjalin di antara pemilik merek, produk maupun 

sistem operasional dengan pihak kedua melalui sebuah pemberian izin dari 

pemakaian merek, produk dan sistem operasional dalam jangka waktu yang 

telah di tentukan sebelumnya. Dalam bisnis waralaba, biasanya akan ada 

pihak yang disebut sebagai franchisor dan juga franchise.  

Franchisor atau pemberi waralaba biasanya berupa badan usaha 

atau perorangan yang mempunyai konsep, merek dan produk. 
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Franchisor dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan 

dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau 

ciri khas usaha yang dimilikinya. Franchise atau penerima waralaba adalah 

badan usaha atau orang yang mendapatkan hak untuk memproduksi 

konsep dari franchisor yang dimana franchise terikat dengan kontrak atau 

perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya. Franchise berkomitmen 

untuk menghormati setiap konsep, spesifikasi dan peraturan yang diberikan 

oleh pihak Franchisor. 

 

Tabel 3. 9 Jumlah Perusahaan Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTB 

Pada Tahun 2016 Menurut Penerapan Sistem Waralaba 

Kabupaten/Kota 

Menerapkan Sistem Waralaba (Jumlah 

Perusahaan) 

Ya Tidak Total 

(1) (2) (3) (4) 

Mataram 47 17.146 17.193 

Bima 1 7.085 7.086 

8 Kabupaten 78 118.806 118.884 

NTB 126 143.037 143.163 

Sumber: Web Badan Ekonomi Kreatif Indonesia  

 

Sangat sedikit sekali perusahaan sektor ekonomi kreatif yang ada di 

Provinsi NTB pada Tahun 2016 yang menerapkan sistem waralaba. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hanya 126 dari 143.163 buah perusahaan yang 

ada di Provinsi NTB yang menerapkan sistem waralaba. Dari 126 buah 

perusahaan yang menerapkan sistem waralaba, 47 buah perusahaan 

berada di wilayah Kota Mataram, satu buah perusahaan berada di wilayah 

Kota Bima, dan 78 buah perusahaan tersebar di delapan kabupaten yang 

ada di Provinsi NTB.  
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3.3 Industri Kecil Menengah di Provinsi NTB 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ekonomi kreatif erat 

kaitannya dengan industri kreatif. Industri kreatif merupakan industri yang 

menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitasm keahlian, dan bakat 

induvidu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan 

peningkatan kualitas hidup.  

Sebagian besar industri yang ada di Provinsi NTB masuk dalam 

kelompok industri kecil menengah (IKM). Berdasarkan jenis produk atau 

jasa yang dihasilkan, IKM di Provinsi NTB dikelo menjadi lima, yaitu: 

a. IKM cabang industri pangan; 

b. IKM cabang industri sandang; 

c. IKM cabang industri kimia dan bahan bangunan; 

d. IKM cabang industri logam dan elektronika; adn 

e. IKM cabang industri kerajinan. 

 

Tabel 3. 10 Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi NTB Tahun 2016 

menurut Cabang Industri 

Cabang Industri 
Sentra 
(Buah) 

Uu 
(Unit) 

Tenaga Kerja 
(Orang) 

(1) (2) (3) (4) 

Pangan 795 18.639 62.641 

Sandang 288 11.878 17.757 

Kimia dan Bahan Bangunan 428 7.026 21.912 

Logam dan Elektronika 281 2.036 7.368 

Kerajinan 421 32.534 57.901 

Total 2213 72113 167579 

Sumber: Dinas Perindustrian Pemprov NTB  
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Gambar 3. 20 Persentase Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di 

Provinsi NTB Tahun 2016 menurut Cabang Industri 

Sumber: Dinas Perindustrian Pemprov NTB (Data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 3.10 dapat diketahui bahwa jenis usaha (cabang) 

IKM yang paling banyak di Provinsi NTB adalah IKM cadang industri Pangan, 

dimana sebanyak 795 dari 2213 sentra yang ada di Provinsi NTB adalah IKM 

cabang pangan atau sekitar 35,92 persen dari jumlah sentra IKM di Provinsi 

NTB merupakan IKM cabang pangan. Untuk IKM cabang kerajinan dan 

bahan bangunan memiliki sentra sebanyak 428 sentra (19,34 persen), cabang 

kerajinan sebanyak 421 sentra (19,02 persen), cabang sandang sebanyak 288 

(13,01 persen) dan yang paling sedikit adalah cabang logam dan elektronika yaitu 

281 sentra (12,70 persen).  
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3.4 Persebaran Industri Kecil Menengah di Provinsi NTB 

 3.4.1. Persebaran IKM Cabang Industri Pangan 

 

Gambar 3. 21     Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Barat Cabang Industri   

Pangan  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat tersebar hampir disemua 

kecamatan kecuali di Kecamatan Lab. Kertasari, Menala, Kel.Kuang, Sampir, 

Seloto, dan Sermong. Data menunjukkan bahwa jumlah sentra IKM cabang 

pangan bangunan pada masing-masing kecamatan yaitu satu sampa lima 

sentra dengan jumlah unit usaha pada masing-masing sentra yaitu di atas 

lima unit usaha. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada 

pada masing-masing unit usaha mampu menyerap rata-rata sejumlah 37 

orang tenaga kerja.  
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Gambar 3. 22     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Utara Cabang Industri    

Pangan 

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan yang ada di Kabupaten Lombok Utara tersebar pada seluruh 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM cabang industri 

pangan di Kabupaten Lombok Utara cukup tinggi dilihat dari jumlah sentra 

dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Pada seluruh kecamatan 

yang ada di Kabupaten Lombok Utara memiliki jumlah sentra IKM cabang 

pangan rata-rata di atas 10 sentra (kecuali di Kecamatan Pemenang yang 

memiliki delapan sentra) dengan jumlah sentra paling banyak Kecamatan 

Tanjung yaitu sebanyak 24 sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit 

usaha yang dimiliki, Kecamatan Pemenang memiliki sentra dengan jumlah 

unit usaha paling tinggi yaitu rata-rata 22 unit usaha pada masing-masing 

sentra. Adapun rata-rata jumlah tenaga kerja yang mampu diserap untuk 

setiap unik IKM cabang pangaan adalah tiga sampai empat orang tenaga 

kerja.  
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Gambar 3. 23     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Barat Cabang Industri    

Pangan Tahun 2016 

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan di Kabupaten Lombok Barat hampir tersebar pada seluruh 

kecamatan kecuali di Kecamatan Sekotong. Jumlah sentra IKM terbanyak 

untuk cabang pangan di Kabupaten Lombok Barat berada di Kecamatan 

Gunung Sari yaitu dengan jumlah sentra industri sebanyak 26 buah dengan 

rata-rata jumlah unit industri untuk masing-masing sentra adalah 36 unit 

dengan rata-rata jumlah tenaga kerja untuk masing-masing unit adalah tiga 

orang. Hal ini di Kecamatan Gunung Sari terdapat jenis usaha atau produksi 

yang tidak monoton atau usaha yang beraneka ragam. Sementara 

kecamatan dengan jumlah sentra cabang pangan paling sedikit terdapat di 

Kecamatan Lembar yang hanya memiliki dua buah sentra IKM cabang 

pangan sengan jumlah unit IKM rata-rata dua unit dan tenaga kerja yang 

bekerja rata-rata empat sampai lima orang untuk setiap unit IKM.  
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Gambar 3. 24     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Tengah Cabang Industri    

Pangan Tahun 2016 

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan di Kabupaten Lombok Tengah tersebar pada seluruh kecamatan. 

Jumlah sentra IKM terbanyak untuk cabang pangan di Kabupaten Lombok 

Tengah berada di Kecamatan Kopang dan Kecamatan Batukliang dengan 

jumlah sentra masing-masing 19 buah sentra. Meskipun jumlah sentra 

dikedua kecamatan tersebut sama, Kecamatan Kopang memiliki jumah unit 

IKM lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah unit IKM di Kecamatan 

Batuklian yaitu 1.221 unit di Kecamatan Kopang dan 443 unit di Kecamatan 

Batukliang. Setiap unit yang ada dikedua kecamatan tersebut rata-rata 

mampu menyerap tenaga kerja sekitar dua sampai tiga orang. Sementara 

kecamatan dengan jumlah sentra cabang pangan paling sedikit terdapat di 

Kecamatan Praya Barat Daya yang hanya memiliki satu buah sentra IKM 

cabang pangan sengan jumlah unit IKM 15 unit dengan rata-rata jumlah 

tenaga kerja yang bekerja di setiap unit adalah dua sampai tiga orang. 
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Gambar 3. 25     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Timur Cabang Industri    

Pangan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan di Kabupaten Lombok Timur tidak tersebar pada seluruh kecamatan 

dengan arti lain ada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Jerowaru, 

Labuhan Haji, Pringgasela, Sembalun, Suela, dan Suralaga tidak memiliki 

sentra IKM cabang Pangan.  Jumlah sentra IKM terbanyak untuk cabang 

pangan di Kabupaten Lombok Timur berada di Kecamatan Aikmel dengan 

jumlah sentra IKM cabang pangan sebanyak lima dengan jumlah unit 422 

unit dan rata-rata jumlah tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing 

unit adalah empat sampa lima orang. Adapun kecamatan dengan jumlah 

unit industry paling sedikit terdapat di Kecamatan Wanasaba yang hanya 

memiliki empau unit IKM cabang pangan dengan empat jumlah sentra IKM. 

Dengan kata lain di Kecamatan Wanasaba, satu sentra IKM cabang pangan 

hanya memiliki datu unit IKM.  
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Gambar 3. 26     Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Cabang Industri    

Pangan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan di Kabupaten Sumbawa tersebar hampir di seluruh kecamatan yang 

ada di Kabupaten Sumbawa kecuali Kecamatan Alas Barat, Buer, Jereweh, 

dan Lenangguar.  Rata-rata jumlah sentra IKM cabang pangan di Kabupaten 

Sumbawa adalah lima sentra atau kurang. Jumlah sentra terbanyak untuk 

cabang pangan di Kabupaten Sumbawa berada di Kecamatan Utan dengan 

jumlah sentra IKM cabang pangan sebanyak lima dengan jumlah unit 68 

unit dan rata-rata jumlah tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing 

unit adalah dua sampai tiga orang. Adapun kecamatan dengan jumlah unit 

industri paling sedikit terdapat di Kecamatan Lopok yang hanya memiliki 

lima unit IKM cabang pangan dengan satu jenis sentra IKM.  
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Gambar 3. 27     Sebaran IKM Kabupaten Dompu Cabang Industri Pangan 

Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan di Kabupaten Dompu tersebar di seluruh kecamatan yang ada di 

Kabupaten Dompu.  Jumlah sentra terbanyak untuk cabang pangan di 

Kabupaten Dompu berada di Kecamatan Pekat dan Kecamatan Dompu yang 

masing-masing memiliki sentra IKM cabang pangan sebanyak 11 buah. 

Jumlah unit industri pangan di Kecamatan Dompu adalah 91 unit dengan 

rata-rata jumlah tenaga kerja per unit industri adalah dua sampai tiga 

orang. Adapun di Kecamatan dengan jumlah sentra IKM cabang pangan 

sebanyak lima dengan jumlah unit 68 unit dan rata-rata jumlah tenaga kerja 

yang bekerja pada masing-masing unit adalah dua sampai tiga orang. 

Adapun di Kecamatan Pekat terdapat 59 unit IKM cabang pangan dengan 

rata-rata orang yang bekerja untuk setiap unit adalah dua sampai tiga 

orang. Sedangkan Kecamatan Pajo merupaka kecamatan dengan jumlah 

sentra IKM cabang pangan paling sedikit, yaitu hanya dua sentra dengan 

14 unit industri dan rata-rata jumlah pekerja yang bekerja untuk setiap unit 

adalah dua orang.  
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Gambar 3. 28     Sebaran IKM Kabupaten Bima Cabang Industri Pangan 

Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan di Kabupaten Bima hampir tersebar di seluruh kecamatan yang ada 

di Kabupaten Bima, kecuali dibeberapa kecamatan yang tidak memiliki 

sentra IKM cabang pangan, seperti di Kecamatan Ambalawi, Donggo, 

Lambitu, dan Suromandi.  Jumlah sentra terbanyak untuk cabang pangan 

di Kabupaten Bima berada di Kecamatan Bolo yaitu sebanyak 11 buah 

sentra IKM cabang pangan dengan jumlah unit IKM sebanyak 238 dan rata-

rata jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk setiap unit sebanyak dua 

sampai tiga orang. Sedangkan Kecamatan Tawali merupakan kecamatan 

dengan jumlah sentra IKM cabang pangan paling sedikit, yaitu hanya ada 

satu sentra dengan 20 unit industri dan rata-rata jumlah pekerja yang 

bekerja untuk setiap unit adalah dua orang.  
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Gambar 3. 29     Sebaran IKM Kota Bima Cabang Industri Pangan Tahun 

2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan di Kota Bima yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah sentra 

terbanyak untuk cabang pangan di Kota Bima berada di Kecamatan Rasanae 

Barat yaitu sebanyak 10 buah sentra IKM cabang pangan dengan jumlah 

unit IKM sebanyak 76 dan rata-rata jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk 

setiap unit sebanyak dua sampai tiga orang. Sedangkan Kecamatan 

Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan jumlah sentra IKM cabang 

pangan paling sedikit, yaitu hanya ada satu sentra dengan lima unit industri 

dan rata-rata jumlah pekerja yang bekerja untuk setiap unit adalah dua 

sampai tiga orang.  
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Gambar 3. 30     Sebaran IKM Kota Mataram Cabang Industri Pangan 

Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan di Kota Mataram yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah sentra 

terbanyak untuk cabang pangan di Kota Mataram berada di Kecamatan 

Ampenan yaitu sebanyak 45 buah sentra IKM cabang pangan dengan 

jumlah unit IKM sebanyak 273 dan rata-rata jumlah tenaga kerja yang 

bekerja untuk setiap unit sebanyak tiga orang. Sedangkan Kecamatan 

Sekarbela merupakan kecamatan dengan jumlah sentra IKM cabang 

pangan paling sedikit, yaitu terdapat 14 sentra IKM cabang pangan. 

Meskipun Kecamatan Sekarbela memiliki sentra paling sedikit, namun 

kecamatan tersebut merupaka kecamatan dengan jumah unit IKM cabang 

pangan terbanyak di Kota Mataram yaitu sebanyak 282 unit industri dan 

rata-rata jumlah pekerja yang bekerja untuk setiap unit adalah dua sampai 

tiga orang. Kecamatan Selaparag merupakan kecamatan dengan jumlah 

unit IKM cabang pangan paling sedikit yang ada di Kota Mataram yaitu 

sebanya 80 unit IKM dengan 18 sentra dan rata-rata jumlah pekerja yang 

bekerja di setia unitnya adalah dua sampai tiga orang.  
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3.4.2. Persebaran IKM Cabang Industri Kimia dan Bahan 

Bangunan 

 

Gambar 3. 31     Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Barat Cabang Industri 

Kimia dan Bahan Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat tersebar 

pada beberapa kecamatan saja yaitu Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang 

Rea, Kecamatan Maluk, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang. 

Data menunjukkan bahwa jumlah sentra IKM cabang industri kimia dan 

bahan bangunan pada masing-masing kecamatan yaitu satu sentra dengan 

rata-rata jumlah unit usaha pada masing-masing sentra yaitu lima unit 

usaha. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada pada 

masing-masing unit usaha mampu menyerap sejumlah lima orang tenaga 

kerja.  
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Gambar 3. 32     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Utara Cabang Industri 

Kimia dan Bahan Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kabupaten Lombok Utara tersebar 

pada seluruh kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM 

industri kimia dan bahan bangunan di Kabupaten Lombok Utara cukup 

tinggi dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing 

kecamatan. Pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat 

memiliki jumlah sentra IKM rata-rata di atas lima sentra dengan jumlah 

sentra paling banyak terdapat di Kecamatan Bayan dan Kecamatan 

Tanjung. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, 

Kecamatan Kayangan memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling 

tinggi yaitu rata-rata 12 unit usaha pada masing-masing sentra dan paling 

kecil terdapat di Kecamatan Bayan sehingga sentra IKM yang ada 
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dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap 

unit usaha yang ada dalam industri kimia dan bahan bangunan agar dapat 

mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berdasarkan data yang 

ada IKM yang terdapat di Kabupaten Lombk Utara mampu menyerap 

sejumlah tiga orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

 

Gambar 3. 33     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Barat Cabang Industri 

Kimia dan Bahan Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kabupaten Lombok Barat tersebar 

pada seluruh kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM 

industri kimia dan bahan bangunan di Kabupaten Lombok Barat tinggi 

dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. 

Pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat memiliki 
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jumlah sentra IKM yang beragam dengan jumlah sentra paling banyak 

terdapat di kecamatan Gunungsari dan Narmada sejumlah 25 sentra dan 

24 sentra. Sementara, jumlah sentra paling kecil terdapat di Kecamatan 

Sekotong sebanyak dua sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha 

yang dimiliki, Kecamatan Lembar memiliki sentra dengan jumlah unit usaha 

paling tinggi yaitu rata-rata 61 unit usaha pada masing-masing sentra dan 

berdasarkan data yang ada dan paling kecil terdapat di Kecamatan Labuapi 

sehingga sentra IKM yang ada dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan 

dan pengenalan lebih terhadap unit usaha yang ada dalam industri kimia 

dan bahan bangunan agar dapat mampu menyerap tenaga kerja lebih 

banyak,  dan berdasarkan data yang ada IKM yang terdapat di Kabupaten 

Lombok Barat mampu menyerap sejumlah tiga sampai empat  orang tenaga 

kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

 

Gambar 3. 34     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Tengah Cabang Industri 

Kimia dan Bahan Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah tersebar 

pada seluruh kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM 

industri kimia dan bahan bangunan di Kabupaten Lombok Tengah cukup 

tinggi dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing 

kecamatan. Pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok 

Tengah memiliki jumlah sentra IKM yang beragam dengan jumlah sentra 

paling banyak terdapat di kecamatan Kopang sejumlah 14 sentra. 

Sementara, jumlah sentra paling kecil terdapat di Kecamatan Praya Timur 

sebanyak satu sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang 

dimiliki, Kecamatan Jonggat memiliki sentra dengan jumlah unit usaha 

paling tinggi yaitu rata-rata 73 unit usaha pada satu sentra kemudian 

disusul Kecamatan Batukliang Utara dengan jumlah unit usaha rata-rata 

sebanyak 62 unit usaha pada satu sentra kemudian Pringgarata sebanyak 

38 unit usaha, Praya Barat Daya sebanyak 32 unit usaha, Kopang sebanyak 

25 unit usaha dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Batukliang rata-rata 

sebanyak 14 unit usaha dalam satu sentra. Berdasarkan data yang ada IKM 

yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah mampu menyerap sejumlah 

dua sampai tiga orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha. IKM  

yang ada di Kabupaten Lombok Tengah memiliki sebaran yang merata dan 

tinggi jika dilihat berdasarkan unit usaha yang terdapat dalam masing-

masing sentra dalam satu kecamatan.  
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Gambar 3. 35     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Timur Cabang Industri 

Kimia dan Bahan Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang 

tersebar pada beberapa yang ada pada kabupaten tersebut diantaranya 

Kecamatan Aikmel, Keruak, Masbagik, Montong Gading, Pringgabaya, 

Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Sikur, Sukamulia, Terara dan 

Wanasaba. Jumlah IKM industri kimia dan bahan bangunan di Kabupaten 

Lombok Timur tidak mengalami perkembangan yang baik dilihat dari jumlah 

sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Di Kabupaten 

Lombok Timur jumlah sentra IKM paling banyak terdapat di Kecamatan 

Aikmel yaitu sebanyak lima sentra dan paling sedikit sebanyak satu sentra 

yang terdapat pada beberapa Kecamatan seperti yang ditunjukkan pada 

gambar di atas. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, 

Kecamatan Terara memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi 
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yaitu rata-rata 145 unit usaha pada satu sentra dimana hanya terdapat dua 

sentra dengan 291 unit usaha kemudian disusul Kecamatan Sakra Barat 

yang hanya terdiri dari satu sentra dengan 90 unit usaha dan Kecamatan 

Aikmel dengan jumlah unit usaha rata-rata sebanyak 84 unit usaha. 

Berdasarkan data yang ada IKM yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur 

mampu menyerap sejumlah tiga sampai empat orang tenaga kerja untuk 

masing-masing unit usaha.  

 

 

Gambar 3. 36     Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Cabang Industri Kimia 

dan Bahan Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kabupaten Sumbawa yang tersebar 

pada hampir seluruh kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut 

diantaranya kecuali Kecamatan Buer, Jereweh, Labuhan Badas, Labangka 

dan Unter Iwes. Jumlah IKM industri kimia dan bahan bangunan di 



 

Buku Data Ekonomi Kreatif | 68  

 

Kabupaten Sumbawa tidak mengalami perkembangan yang baik dilihat dari 

jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Di 

Kabupaten Sumbawa jumlah sentra IKM paling banyak terdapat di 

Kecamatan Lunyuk dan Moyo Hulu masing-masing sebanyak empat sentra 

dan paling sedikit sebanyak satu sentra yang terdapat pada beberapa 

Kecamatan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Jika dilihat 

berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Alas memiliki 

sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu 60 unit usaha pada satu 

sentra kemudian disusul dengan Keacamatan Moyo Utara dengan 30 unit 

usaha dan Kecamatan Lenangguar dengan 28 unit usaha. Kecamatan 

Batulanteh memiliki unit usaha paling sedikit yaitu rata-rata lima unit usaha 

dalam satu sentra  sehingga sentra IKM yang ada dikecamatan ini perlu 

mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap unit usaha yang ada 

dalam industri kimia dan bahan bangunan agar dapat mampu menyerap 

tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan data yang ada IKM yang terdapat 

di Kabupaten Sumbawa mampu menyerap dua orang tenaga kerja untuk 

masing-masing unit usaha.  
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Gambar 3. 37     Sebaran IKM Kabupaten Dompu Cabang Industri Kimia 

dan Bahan Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kabupaten Dompu yang tersebar 

pada seluruh kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut diantaranya 

kecuali Kecamatan Dompu, Hu’u, Kempo, Kilo, Manggalewa, Pajo, Pekat 
dan Woja. Jumlah IKM industri kimia dan bahan bangunan di Kabupaten 

Dompu tidak mengalami perkembangan yang merata dilihat dari jumlah 

sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Jumlah sentra 

paling tinggi terpusat pada Kecamatan Woja yaitu sebanyak 11 sentra dan 

paling sedikit terdapat pada kecamatan Hu’u dan Kempo masing-masing 

sebanyak satu sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang 

dimiliki, Kecamatan Manggalewa memiliki sentra dengan jumlah unit usaha 

paling tinggi yaitu rata-rata 8 unit usaha pada satu sentra kemudian disusul 
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dengan Keacamatan Woja dengan rata-rata 6 unit usaha pada masing-

masing sentra dan paling sedikit yaitu rata-rata tiga unit usaha dalam satu 

sentra  pada Kecamatan Hu’u sehingga sentra IKM yang ada dikecamatan 

ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap unit usaha 

yang ada dalam industri kimia dan bahan bangunan agar dapat mampu 

menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan data yang ada IKM yang 

terdapat di Kabupaten Dompu mampu menyerap dua sampai tiga orang 

tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

 

Gambar 3. 38     Sebaran IKM Kabupaten Bima Cabang Industri Kimia dan 

Bahan Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kabupaten Bima yang tersebar pada 

beberapa kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut diantaranya 

Kecamatan Ambalawi, Belo, Bolo, Donggo, Lambitu, Monta, Palibelo, 
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Parado, Sanggar, Sape, Wawo, Wera dan Woha. Jumlah IKM industri kimia 

dan bahan bangunan di Kabupaten Bima cukup merata dilihat dari jumlah 

sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Jumlah sentra 

paling tinggi terdapat pada Kecamatan Sape dan Woha yaitu sebanyak 6 

sentra dan paling sedikit terdapat pada kecamatan Donggo, Parado dan 

Sanggar masing-masing sebanyak satu sentra. Jika dilihat berdasarkan 

jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Woha memiliki sentra dengan 

jumlah unit usaha paling tinggi yaitu rata-rata 85 unit usaha pada satu 

sentra kemudian disusul dengan Kecamatan Bolo dengan rata-rata 35 unit 

usaha pada satu sentra dan paling sedikit yaitu rata-rata 6 unit usaha dalam 

satu sentra  pada Kecamatan Donggo sehingga sentra IKM yang ada 

dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap 

unit usaha yang ada dalam industri kimia dan bahan bangunan agar dapat 

mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan data yang ada 

IKM yang terdapat di Kabupaten Bima mampu menyerap dua sampai empat 

orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha. 
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Gambar 3. 39     Sebaran IKM Kota Bima Cabang Industri Kimia dan Bahan 

Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kota Bima yang tersebar pada 

hampir seluruh kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut kecuali 

kecamatan Rasanae Barat. Jumlah IKM industri kimia dan bahan bangunan 

di Kota Bima cukup merata dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada 

masing-masing kecamatan. Jumlah sentra paling tinggi terdapat pada 

Kecamatan Asakota dan Mpuda yaitu sebanyak lima sentra dan paling 

sedikit terdapat pada kecamatan Raba sebanyak tiga sentra. Jika dilihat 

berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Asakota memiliki 

sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu rata-rata 29 unit usaha 

pada satu sentra dan paling sedikit yaitu rata-rata 7 unit usaha dalam satu 

sentra  pada Kecamatan Mpuda sehingga sentra IKM yang ada dikecamatan 

ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap unit usaha 

yang ada dalam industri kimia dan bahan bangunan agar dapat mampu 

menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan data yang ada IKM yang 

terdapat di Kota Bima mampu menyerap dua sampai empat orang tenaga 

kerja untuk masing-masing unit usaha. 
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Gambar 3. 40     Sebaran IKM Kota Mataram Cabang Industri Kimia dan 

Bahan Bangunan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

kimia dan bahan bangunan yang ada di Kota Mataram yang tersebar pada 

seluruh kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM industri 

kimia dan bahan bangunan di Kota Mataram cukup merata dilihat dari 

jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Jumlah 

sentra paling tinggi terdapat pada Kecamatan Mataram dan Ampenan yaitu 

sebanyak 15 dan 16 sentra dan paling sedikit terdapat pada kecamatan 

Sekarbela sebanyak 6 sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha 

yang dimiliki, Kecamatan Cakranegara memiliki sentra dengan jumlah unit 

usaha paling tinggi yaitu rata-rata 7 unit usaha pada satu sentra dengan 

jumlah 73 unit usaha pada 10 sentra dan paling sedikit yaitu rata-rata 2 unit 

usaha dalam satu sentra  pada Kecamatan Mataram dan Sandubaya 

sehingga sentra IKM yang ada dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan 

dan pengenalan lebih terhadap unit usaha yang ada dalam industri kimia 
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dan bahan bangunan agar dapat mampu menyerap tenaga kerja lebih 

banyak. Berdasarkan data yang ada IKM yang terdapat di Kota Mataram 

mampu menyerap dua sampai empat orang tenaga kerja untuk masing-

masing unit usaha. 
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3.4.3. Persebaran IKM Cabang Industri Kerajinan 

 

Gambar 3. 41     Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Cabang Industri 

Kerajinan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang kerajinan yang ada 

di Kabupaten Sumbawa yang tersebar pada beberapa kecamatan yang ada 

pada kabupaten tersebut diantaranya Kecamatan Brang Rea, Jereweh, 

Maluk, Sekongkang, Menala, Kuang, Sampir, Seloto dan Sermong. Jumlah 

IKM industri kerajinan di Kabupaten Sumbawa tidak mengalami 

perkembangan yang baik dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada 

masing-masing kecamatan. Di Kabupaten Sumbawa jumlah sentra IKM 

industri kerajinan paling banyak terdapat di Kecamatan Brang Rea sebanyak 

tujuh sentra dan paling sedikit sebanyak satu sentra yang terdapat pada 

beberapa Kecamatan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Jika 

dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Sermong 
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memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu rata-rata 12 

unit usaha pada satu sentra kemudian disusul dengan Kecamatan Brang 

Rea dan Seloto rata-rata 6 unit usaha pada satu sentra dan paling sedikit 

pada Kecamatan Maluk, Sekongkang, Menala, Kuang, dan Samping dengan 

rata-rata 6 unit usaha pada satu sentra  sehingga sentra IKM yang ada 

dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap 

unit usaha yang ada dalam industri kerajinan agar mampu menyerap tenaga 

kerja lebih banyak. Berdasarkan data yang ada IKM yang terdapat di 

Kabupaten Sumbawa mampu menyerap tiga sampai lima orang tenaga 

kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

 

 

Gambar 3. 42     Sebaran IKM Kota Mataran Cabang Industri Kerajinan 

Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 
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Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang industri kerajinan 

yang ada di Kota Mataram yang tersebar pada seluruh kecamatan yang ada 

pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM industri kerajinan di Kota Mataram 

tidak merata akan tetapi mengalami perkembangan yang baik dilihat dari 

jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Jumlah 

sentra paling tinggi terdapat pada Kecamatan Mataram dan Cakranegara 

yaitu sebanyak 12 dan 13 sentra dan paling sedikit terdapat pada 

kecamatan Sekarbela sebanyak satu sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah 

unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Sekarbela memiliki sentra dengan 

jumlah unit usaha paling tinggi yaitu 224 unit usaha pada satu sentra dan 

paling sedikit yaitu rata-rata satu unit usaha dalam satu sentra pada 

Kecamatan Selaparang akan tetapi sentra IKM yang ada dikecamatan ini 

mengalami perkembangan yang baik jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga 

kerja yaitu rata-rata sejumlah 102 orang tenaga kerja pada masing-masing 

unit usaha. Untuk sentra IKM yang ada di kecamatan lainnya mampu 

menyerap tenaga kerja dua sampai empat orang pada masing-masing unit 

usaha.  
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Gambar 3. 43     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Timur Cabang Industri 

Kerajinan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang industri kerajinan 

yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang tersebar pada hampir seluruh 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut kecuali Kecamatan Sambelia 

dan Sembalun. Jumlah IKM industri logam dan elektronika di Kabupaten 

Lombok Timur mengalami perkembangan yang baik dilihat dari jumlah 

sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Di Kabupaten 

Lombok Timur jumlah sentra IKM paling banyak terdapat di Kecamatan 

Sikur yaitu sebanyak 9 sentra dan paling sedikit sebanyak satu sentra yang 

terdapat pada Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Suela. Jika dilihat 

berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Pringgabaya 

memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu rata-rata 332 

unit usaha pada satu sentra kemudian disusul Kecamatan Wanasaba 

dengan rata-rata 296 unit usaha pada satu sentra dan paling sedikit yaitu 
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15 unit usaha dalam satu sentra  pada Kecamatan Suela sehingga sentra 

IKM yang ada dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan 

lebih terhadap unit usaha yang ada dalam industri kerajinan agar dapat 

menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan data yang ada, IKM yang 

terdapat di Kabupaten Lombok Timur mampu menyerap sejumlah dua 

sampai tiga orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

 

Gambar 3. 44     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Tengah Cabang Industri 

Kerajinan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang industri kerajinan  

yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang tersebar pada seluruh 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM kerajinan di 

Kabupaten Lombok Tengah cukup merata dilihat dari jumlah sentra dan unit 

usaha pada masing-masing kecamatan. Pada seluruh kecamatan yang ada 
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di Kabupaten Lombok Tengah jumlah sentra paling banyak terdapat di 

kecamatan Janapria dan Praya Timur yaitu sejumlah 19 dan 14 sentra. 

Sementara, jumlah sentra paling kecil terdapat di Kecamatan Praya Barat 

Daya sebanyak satu sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang 

dimiliki, Kecamatan Janapria memiliki sentra dengan jumlah unit usaha 

paling tinggi yaitu rata-rata 558 unit usaha pada satu sentra kemudian 

disusul Kecamatan Praya Timur dengan jumlah unit usaha rata-rata 321 unit 

usaha pada satu sentra dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya 

Barat Daya rata-rata sebanyak 6 unit usaha dalam satu sentra. Berdasarkan 

data yang ada IKM yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah mampu 

menyerap sejumlah satu sampai dua orang tenaga kerja untuk masing-

masing unit usaha. 

 

 

Gambar 3. 45     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Barat Cabang Industri 

Kerajinan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 
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Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang industri kerajinan 

yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang tersebar pada seluruh 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut kecuali Kecamatan Lembar. 

Jumlah IKM industri kerajinan di Kabupaten Lombok Barat mengalami 

perkembangan yang baik dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada 

masing-masing kecamatan. Jumlah sentra IKM industri logam dan 

elektronika di Lombok Barat paling banyak pada Kecamatan Narmada dan 

Lingsar yaitu sebanyak 22 dan 20 sentra. Sementara, sentra paling sedikit 

terdapat pada Kecamatan Batulayar sebanyak dua sentra. Jika dilihat 

berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamata Kediri memiliki 

sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu rata-rata 327 unit usaha 

pada masing-masing sentra dengan 1.311 unit usaha yang terhimpun dalam 

empat sentra industri dan paling kecil terdapat di Kecamatan Batulayar 

dengan rata-rata 2 sampai 3 unit usaha pada satu sentra industri sehingga 

sentra IKM yang ada dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan 

pengenalan lebih terhadap unit usaha yang ada dalam industri kerajinan 

agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan berdasarkan data 

yang ada IKM yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat mampu menyerap 

sejumlah dua sampai empat  orang tenaga kerja untuk masing-masing unit 

usaha.  
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Gambar 3. 46     Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Barat Cabang Industri 

Kerajinan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang kerajinan yang ada 

di Kabupaten Sumbawa Barat yang tersebar pada beberapa kecamatan 

diantaranya Kecamatan Brang Rea, Jereweh, Maluk, Sekongkang, Menala, 

Kuang, Sampir, Seloto, dan Sermong. Data menunjukkan bahwa jumlah 

sentra IKM cabang industri kerajinan pada beberapa kecamatan tersebut 

paling banyak terdapat di Kecamatan Brang Rea sebanyak 7 sentra dan 

paling sedikit satu sentra yang tersebar pada beberapa kecamatan seperti 

ditunjukkan pada gambar di atas. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha 

yang dimiliki, Kecamatan Sermong memiliki sentra dengan jumlah unit 

usaha paling tinggi yaitu sejumlah 12 unit usaha dalam satu sentra dan 

paling sedikit lima unit usaha pada beberapa kecamatan dan berdasarkan 

data yang ada IKM yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat mampu 
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menyerap sejumlah empat sampai lima orang tenaga kerja untuk masing-

masing unit usaha.  

 

Gambar 3. 47     Sebaran IKM Kota Bima Cabang Industri Kerajinan Tahun 

2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang kerajinan yang ada 

di Kota Bima yang tersebar pada dua kecamatan diantaranya Kecamatan 

Mpuda dan Kecamatan Rasanae Barat. Data menunjukkan bahwa jumlah 

sentra IKM cabang industri kerajinan pada dua kecamatan tersebut masing-

masing sebanyak satu dan dua sentra dengan jumlah unit usaha yaitu 10 

dan 26 unit usaha. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada 

pada masing-masing unit usaha mampu menyerap sejumlah lima orang 

tenaga kerja.  
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Gambar 3. 48     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Utara Cabang Industri 

Kerajinan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang industri kerajinan 

yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang tersebar pada seluruh 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM industri 

kerajianan di Kabupaten Lombok Utara mengalami perkembangan baik 

dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. 

Jumlah sentra IKM industri kerajinan di Kabupaten Lombok Utara paling 

banyak terdapat di Kecamatan Tanjung sebanyak 16 sentra dan paling 

sedikit terdapat pada Kecamatan Kayangan sebanyak empat sentra. Jika 

dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Gangga 

memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu rata-rata 25 

unit usaha pada masing-masing sentra dan paling kecil terdapat di 

Kecamatan Bayan rata-rata sebanyak 3 unit usaha sehingga sentra IKM 

yang ada di kecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan lebih 
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terhadap unit usaha yang ada dalam industri kerajinan agar mampu 

menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berdasarkan data yang ada IKM 

yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara mampu menyerap sejumlah dua 

orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

 

Gambar 3. 49     Sebaran IKM Kabupaten Dompu Cabang Industri 

Kerajinan Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang kerajinan yang ada 

di Kabupaten Dompu yang tersebar pada hampir diseluruh kecamatan pada 

kabupaten tersebut kecuali Kecamatan Pekat. Jumlah IKM industri kerajinan 

di Kabupaten Dompu mengalami perkembangan yang merata dilihat dari 

jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Jumlah 

sentra paling tinggi terdapat pada Kecamatan Dompu dan Woja sebanyak 

8 sentra dan paling sedikit terdapat pada kecamatan Kilo sebanyak satu 
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sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan 

Woja memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu 12 unit 

usaha pada satu sentra kemudian disusul dengan Kecamatan Hu’u dengan 

rata-rata 10 unit usaha pada satu sentra dan paling sedikit yaitu rata-rata 

empat unit usaha dalam satu sentra  pada Kecamatan Kilo sehingga sentra 

IKM yang ada dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan 

lebih terhadap unit usaha yang ada dalam industri kerajinan agar mampu 

menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan data yang ada IKM yang 

terdapat di Kabupaten Dompu mampu menyerap dua sampai tiga orang 

tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

 

Gambar 3. 50     Sebaran IKM Kabupaten Bima Cabang Industri Kerajinan 

Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 
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Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang kerajinan yang 

ada di Kabupaten Bima yang tersebar pada beberapa kecamatan yang ada 

pada kabupaten tersebut diantaranya Kecamatan Belo, Bolo, Donggo, 

Lambitu, Lambu, Parado, Sanggar, Sape, Soromandi, Wawo, Wera dan 

Woha. Jumlah IKM industri kerajinan di Kabupaten Bima mengalami 

perkembangan yang merata dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada 

masing-masing kecamatan. Jumlah sentra paling tinggi terdapat pada 

Kecamatan Sape yaitu sebanyak 178 sentra dan paling sedikit sebanyak 10 

sentra yang terdapat pada Kecamatan Lambitu. Jika dilihat berdasarkan 

jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan di Bima memiliki rata-rata dua 

unit usaha pada satu sentra. Berdasarkan data yang ada, IKM yang terdapat 

di Kabupaten Bima mampu menyerap dua orang tenaga kerja untuk 

masing-masing unit usaha. 
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3.4.4. Persebaran IKM Cabang Industri Sandang 

 

Gambar 3. 51     Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Barat Cabang Industri   

Sandang  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

sandang yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat hanya tersebar di 

beberapa kecamatan seperti Kecamatan Banjar, Brang Rea, Pototano, 

Sekongkang, dan Lab. Kertasari. Data menunjukkan bahwa jumlah sentra 

IKM cabang industri sandang pada masing-masing kecamatan yaitu satu 

sampai dua sentra. Kecamatan Lab. Kertasari merupakan kecamatan 

dengan jumlah unit IKM cabang sandang terbanya yang ada di Kabupaten 

Sumbawa Barat, yaitu sebanyak 40 unit IKM dengan rata-rata tenaga kerja 

yang bekerja di sana adalah satu sampai dua orang untuk setipa unitnya. 

Adapun Kecamatan Banjar merupakan kecamatan dengan jumlah unit IKM 

cabang sandang paling sedikit yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 
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hanya terdapat lima unit IKM dengan rata-rata lima orang tenaga kerja 

untuk setiap unitnya.   

 

 

Gambar 3. 52     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Utara Cabang Industri    

Sandang 

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

sandang yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang tersebar di semua 

kecamatan. Data menunjukkan bahwa jumlah sentra IKM cabang industri 

sandang pada masing-masing kecamatan yaitu satu sampai lima sentra. 

Kecamatan Bayan merupakan kecamatan dengan jumlah sentra IKM 

terbanyak yaitu lima sentra dengan jumlah unit IKM cabang sandang 

sebanyak 28 unit IKM dengan rata-rata tenaga kerja yang bekerja adalah 

dua sampai tiga orang untuk setipa unitnya. Adapun Kecamatan Tanjung 

merupakan kecamatan dengan jumlah unit IKM cabang sandang paling 

sedikit yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu hanya terdapat enam 
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unit IKM dengan rata-rata dua sampai tiga orang tenaga kerja untuk setiap 

unitnya.   

 

Gambar 3. 53     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Barat Cabang Industri    

Sandang Tahun 2016 

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

sandang yang ada di Kabupaten Lombok Barat hanya tersebar di beberapa 

kecamatan seperti Kecamatan Gerung, Kediri, Kuripan, Labuapi, Lembar, 

Lingsar, dan Narmada. Data menunjukkan bahwa jumlah sentra IKM 

cabang industri sandang terbanyak terdapat di Kecamatan Narmada yaitu 

sebanyak tujuh sentra dengan jumlah unit sebanyak 42 unit dan rata-rata 

tenaga kerja yang bekerja untuk setiap unit adalah tiga sampai empat 

orang. Kecamatan Gerung merupakan kecamatan dengan jumlah unit IKM 

cabang sandang terbanyak di Kabupaten Lombok Barat yaitu sebanyak 96 

unik dengan rata-rata tenaga kerja yang bekerja adalah satu sampai dua 

orang untuk setiap unitnya. Adapun Kecamatan Lembar merupakan 
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kecamatan dengan jumlah unit IKM cabang sandang paling sedikit yang ada 

di Kabupaten Lombok Barat yaitu hanya terdapat lima unit IKM dengan rata-

rata tiga sampai empat orang tenaga kerja untuk setiap unitnya.   

 

 

Gambar 3. 54     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Tengah Cabang Industri    

Sandang Tahun 2016 

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

sandang di Kabupaten Lombok Tengah hampir tersebar pada seluruh 

kecamatan kecuali di Kecamatan Batukliang Utara dan Janapria yang tidak 

ada sentra IKM cabang sandang. Jumlah sentra IKM terbanyak untuk 

cabang sandang di Kabupaten Lombok Tengah berada di Kecamatan Pujut 

dengan jumlah sentra IKM cabang sandang sebanyak 15 dengan 1.019 unit 

IKM.  Adapun kecamatan yang memiliki unit IKM terbanyak terdapat di 

Kecamatan Jonggat yaitu sebanyak 3.352 unit dimana hanya terdapat satu 

pekerja untuk setiap unitnya. Sementara kecamatan dengan jumlah unit 
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IKM cabang sandang paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya yang hanya 

memiliki 22 unit IKM.  

 

 

Gambar 3. 55     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Timur Cabang Industri    

Sandang Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

sandang di Kabupaten Lombok Timur hampir tersebar pada seluruh 

kecamatan kecuali di Kecamatan Jerowaru dan Sambelia yang tidak ada 

sentra IKM cabang sandang. Jumlah sentra IKM terbanyak untuk cabang 

sandang di Kabupaten Lombok Timur berada di Kecamatan Aikmel dengan 

jumlah sentra IKM cabang sandang sebanyak tujuh dengan 230 unit IKM 

dengan rata-rata jumlah pekerja adalaha satu sampai dua orang untuk 

setiap unitnya. Adapun kecamatan yang memiliki unit IKM terbanyak 

terdapat di Kecamatan Pringgasela yaitu sebanyak 579 unit dengan rata-

rata jumlah pekerja adalaha satu sampai dua orang untuk setiap unitnya. 
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Sementara kecamatan dengan jumlah unit IKM cabang sandang paling 

sedikit terdapat di Kecamatan Suela yang hanya memiliki 13 unit IKM 

dimana hanya terdapat satu sentra IKM dengan dengan rata-rata jumlah 

pekerja adalaha satu sampai dua orang untuk setiap unitnya.  

 

Gambar 3.56  Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Cabang Industri    

Sandang Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

sandang di Kabupaten Sumbawa yang hanya tersebar dibeberapa 

kecamatan seperti Kecamatan Empang, Lab. Badas, Lape, Moyo Hilir, Moyo 

Utara, Sumbawa, dan Unter Iwes. Jumlah sentra IKM untuk masing-masing 

kecamatan berkisar antara satu sampai tiga buah sentra. Kecamatan Moyo 

Hilir merupakan kecamatan dengan jumlah IKM cabang sandang terbanyak 

di Kabupaten Sumbawa yaitu sebanyak 150 unit dengan rata-rata jumlah 

pekerja adalaha satu sampai dua orang untuk setiap unitnya. Sementara 

kecamatan dengan jumlah unit IKM cabang sandang paling sedikit terdapat 



 

Buku Data Ekonomi Kreatif | 94  

 

di Kecamatan Unter Iwes yang hanya memiliki 10 unit IKM dimana hanya 

terdapat satu sentra IKM dengan dengan rata-rata jumlah pekerja adalah 

dua sampai tiga orang untuk setiap unitnya. 

 

 

Gambar 3. 57     Sebaran IKM Kabupaten Dompu Cabang Industri Pangan 

Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

sandang di Kabupaten Dompu yang hanya tersebar dibeberapa kecamatan 

seperti Kecamatan Dompu, Hu’u, Kilo, Pajo, dan Woja. Jumlah sentra IKM 

terbanyak ada di Kecamatan Dompu dan Woja yang masing-masing 

memiliki tujuh sentra IKM cabang sandang. Kecamatan Woja merupakan 

kecamatan dengan jumlah IKM cabang sandang terbanyak di Kabupaten 

Sumbawa yaitu sebanyak 136 unit dengan rata-rata jumlah pekerja adalah 

satu sampai dua orang untuk setiap unitnya. Sementara kecamatan dengan 

jumlah unit IKM cabang sandang paling sedikit terdapat di Kecamatan Kilo 
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yang hanya memiliki 10 unit IKM dimana hanya terdapat satu sentra IKM 

dengan dengan rata-rata jumlah pekerja adalah satu orang untuk setiap 

unitnya. 

 

Gambar 3. 58     Sebaran IKM Kabupaten Bima Cabang Industri Sandang 

Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

Sandang di Kabupaten Bima hampir tersebar di seluruh kecamatan yang 

ada di Kabupaten Bima, kecuali dibeberapa kecamatan yang tidak memiliki 

sentra IKM cabang sandang, seperti Kecamatan Langguludu, Parado, 

Sanggar, Soromandi, dan Tambora.  Jumlah sentra terbanyak untuk cabang 

sandang di Kabupaten Bima berada di Kecamatan Belo yaitu sebanyak 7 

buah sentra IKM cabang sandang dengan jumlah unit IKM sebanyak 63 dan 

rata-rata jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk setiap unit sebanyak 

sembilan sampai sepuluh orang. Sedangkan Kecamatan Ambalawi 

merupakan kecamatan dengan jumlah sentra IKM cabang pangan paling 
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sedikit, yaitu hanya ada satu sentra dengan 10 unit industri dan rata-rata 

jumlah pekerja yang bekerja untuk setiap unit adalah tiga orang.  

 

 

Gambar 3. 59     Sebaran IKM Kota Bima Cabang Industri Sandang Tahun 

2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

pangan di Kota Bima yang tersebar hampir di seluruh kecamatan kecuali di 

Kecamatan Asakota yang tidak memiliki sentra IKM cabang sandang. 

Jumlah sentra terbanyak untuk cabang pangan di Kota Bima berada di 

Kecamatan Raba yaitu sebanyak delapan buah sentra IKM cabang pangan 

dengan jumlah unit IKM sebanyak 177 dan rata-rata jumlah tenaga kerja 

yang bekerja untuk setiap unit sebanyak enam sampai tujuh orang. 

Sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan dengan 

jumlah sentra IKM cabang pangan paling sedikit, yaitu hanya ada dua sentra 
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dengan 16 unit IKM cabang sandang dan rata-rata jumlah pekerja yang 

bekerja untuk setiap unit adalah dua sampai tiga orang.  

 

 

Gambar 3. 60     Sebaran IKM Kota Mataram Cabang Industri Sandang 

Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebaran IKM cabang industri 

sandang di Kota Mataram yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah 

sentra terbanyak untuk cabang pangan di Kota Mataram berada di 

Kecamatan Cakranegara yaitu sebanyak 10 buah sentra IKM cabang 

sandang dengan jumlah unit IKM sebanyak 65 dan rata-rata jumlah tenaga 

kerja yang bekerja untuk setiap unit sebanyak dua sampai tiga orang. 

Sedangkan Kecamatan Sekarbela merupakan kecamatan dengan jumlah 

sentra IKM cabang sandang paling sedikit, yaitu terdapat tiga sentra IKM 

cabang sandang dengan 24 unit industri dan rata-rata jumlah pekerja yang 

bekerja untuk setiap unit adalah satu sampai dua orang.  
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3.4.5. Persebaran IKM Cabang Industri Logam dan Elektronika 

 

  
Gambar 3. 61     Sebaran IKM Kota Mataram Cabang Industri Logam dan 

Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang logam dan 

elektronika yang ada di Kota Mataram yang tersebar pada seluruh 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM industri logam 

dan elektronika di Kota Mataram cukup merata dan mengalami 

perkembangan yang baik dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada 

masing-masing kecamatan. Jumlah sentra paling tinggi terdapat pada 

Kecamatan Mataram dan Cakranegara yaitu sebanyak 19 dan 20 sentra dan 

paling sedikit terdapat pada kecamatan Sekarbela sebanyak 7 sentra. Jika 

dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan 

Cakranegara memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu 

rata-rata 11 unit usaha pada satu sentra dengan jumlah 229 unit usaha 
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pada 20 sentra dan paling sedikit yaitu rata-rata 3 unit usaha dalam satu 

sentra  pada Kecamatan Selaparang sehingga sentra IKM yang ada 

dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap 

unit usaha yang ada dalam industri logam dan elektronika agar dapat 

mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan data yang ada 

IKM yang terdapat di Kota Mataram mampu menyerap tiga sampai empat 

orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha. 

 

 

Gambar 3. 62     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Timur Cabang Industri 

Logam dan Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang industri logam dan 

elektronika yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang tersebar pada 

beberapa yang ada pada kabupaten tersebut diantaranya Kecamatan 

Masbagik, Pringgabaya, Sambelia, Selong, Sikur, Sukamulia, Terara dan 
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Wanasaba. Jumlah IKM industri logam dan elektronika di Kabupaten 

Lombok Timur tidak mengalami perkembangan yang baik dilihat dari jumlah 

sentra dan unit usaha pada masing-masing kecamatan. Di Kabupaten 

Lombok Timur jumlah sentra IKM paling banyak terdapat di Kecamatan 

Sikur yaitu sebanyak empat sentra dan paling sedikit sebanyak satu sentra 

yang terdapat pada beberapa Kecamatan seperti yang ditunjukkan pada 

gambar di atas. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, 

Kecamatan Sukamulia memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling 

tinggi yaitu 53 unit usaha pada satu sentra kemudian disusul Kecamatan 

Sikur dengan rata-rata 35 unit usaha pada satu sentra dan paling sedikit 

yaitu satu unit usaha dalam satu sentra  pada Kecamatan Sakra Barat dan 

Selong sehingga sentra IKM yang ada dikecamatan ini perlu mendapat 

pembinaan dan pengenalan lebih terhadap unit usaha yang ada dalam 

industri logam dan elektronika agar dapat mampu menyerap tenaga kerja 

lebih banyak.. Berdasarkan data yang ada IKM yang terdapat di Kabupaten 

Lombok Timur mampu menyerap sejumlah empat orang tenaga kerja untuk 

masing-masing unit usaha.  
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Gambar 3. 63     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Tengah Cabang Industri 

Logam dan Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang industri logam dan 

elektronika yang ada di Kabupaten Lombok Tengah tersebar pada seluruh 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut kecuali Kecamatan Praya 

Barat. Jumlah IKM logam dan elektronika di Kabupaten Lombok Tengah 

cukup merata dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing 

kecamatan. Pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok 

Tengah jumlah sentra paling banyak terdapat di kecamatan Jonggat dan 

Pringgarata yaitu sejumlah 16 dan 13 sentra. Sementara, jumlah sentra 

paling kecil terdapat di Kecamatan Batukliang Utara sebanyak tiga sentra. 

Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Kopang 

memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu rata-rata 37 

unit usaha pada satu sentra kemudian disusul Kecamatan Batukliang 

dengan jumlah unit usaha rata-rata 10 unit usaha pada satu sentra dan 
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paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Timur dan Pujut rata-rata 

sebanyak 4 unit usaha dalam satu sentra. Berdasarkan data yang ada IKM 

yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah mampu menyerap sejumlah 

dua orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

Gambar 3. 64     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Barat Cabang Industri 

Logam dan Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang logam dan 

elektronika yang ada di Kabupaten Lombok Barat tersebar pada beberapa 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut diantaranya Kecamatan 

Guningsari, Kediri, Kuripan, Labuapi, Lingsar dan Narmada. Jumlah IKM 

industri logam dan elektronika di Kabupaten Lombok Barat mengalami 

perkembangan yang tidak baik dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha 

pada masing-masing kecamatan. Jumlah sentra IKM industri logam dan 

elektronika di Lombok Barat terpusat pada Kecamatan Labuapi yaitu 

sebanyak 12 sentra dan paling sedikit terdapat pada Kecamatan Kuripan 



 

Buku Data Ekonomi Kreatif | 103  

 

sebanyak dua sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang 

dimiliki, Kecamata Kuripan memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling 

tinggi yaitu rata-rata 8 unit usaha pada masing-masing sentra dengan 16 

unit usaha yang terhimpun dalam dua sentra industri dan paling kecil 

terdapat di Kecamatan Narmada dengan rata-rata 3 unit usaha pada satu 

sentra industri sehingga sentra IKM yang ada dikecamatan ini perlu 

mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap unit usaha yang ada 

dalam industri logam dan elektronika agar dapat mampu menyerap tenaga 

kerja lebih banyak,  dan berdasarkan data yang ada IKM yang terdapat di 

Kabupaten Lombok Barat mampu menyerap sejumlah dua sampai empat  

orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

Gambar 3. 65     Sebaran IKM Kabupaten Lombok Utara Cabang Industri 

Logam dan Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang industri logam dan 

elektronika yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang tersebar pada 
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seluruh kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM industri 

logam dan elektronika di Kabupaten Lombok Utara tidak mengalami 

perkembangan yang merata dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada 

masing-masing kecamatan. Jumlah sentra IKM industri logam dan 

elektronika di Kabupaten Lombok Utara terpusat pada Kecamatan 

Kayangan dan Tanjung sebanyak 12 dan 9 sentra dan paling sedikit 

terdapat pada Kecamatana Pemenang sebanyak dua sentra. Jika dilihat 

berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Pemenang 

memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu rata-rata 7 unit 

usaha pada masing-masing sentra dan paling kecil terdapat di Kecamatan 

Kayangan rata-rata sebanyak 3 unit usaha sehingga sentra IKM yang ada 

dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap 

unit usaha yang ada dalam industri logam dan elektronika agar mampu 

menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berdasarkan data yang ada IKM 

yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara mampu menyerap sejumlah tiga 

orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha.  
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Gambar 3. 66     Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Barat Cabang Industri 

Logam dan Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang logam dan 

elektronika yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang tersebar pada dua 

kecamatan diantaranya Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Menula. Data 

menunjukkan bahwa jumlah sentra IKM cabang industri logam dan 

elektronika pada dua kecamatan tersebut masing-masing sebanyak satu 

sentra dengan jumlah unit usaha yaitu tujuh dan lima unit usaha. Jika 

dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada pada masing-masing 

unit usaha mampu menyerap sejumlah tiga orang tenaga kerja. 

Perkembangan industri logam dan elektronika justru tidak membaik pada 

Kabupaten Sumbawa Barat, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi 

wilayah yang ada dikabupaten tersebut yang memiliki kandungan mineral 

dan logam yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan untuk 

industri logam dan elektronika pada kabupaten ini agar nilai ekspor 

terhadap bahan logam semakin meningkat.  
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Gambar 3. 67   Sebaran IKM Kabupaten Sumbawa Cabang Industri   

Logam dan Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang industri logam dan 

elektronika yang ada di Kabupaten Sumbawa yang tersebar pada beberapa 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut diantaranya Kecamatan Alas, 

Empang, Lopok, Lunyuk, Moyo Hulu dan Tarano. Jumlah IKM industri logam 

dan elektronika di Kabupaten Sumbawa tidak mengalami perkembangan 

yang baik dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing 

kecamatan. Di Kabupaten Sumbawa jumlah sentra IKM industri logam dan 

elektonika paling banyak terdapat di Kecamatan Moyo Hulu sebanyak tiga 

sentra dan paling sedikit sebanyak satu sentra yang terdapat pada beberapa 

Kecamatan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Jika dilihat 

berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Tarano memiliki 

sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu 20 unit usaha pada satu 

sentra kemudian disusul dengan Keacamatan Alas dengan rata-rata 12 unit 
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usaha pada satu sentra. Kecamatan Lunyuk dan Empang memiliki unit 

usaha paling sedikit yaitu rata-rata dua unit usaha dalam satu sentra  

sehingga sentra IKM yang ada dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan 

dan pengenalan lebih terhadap unit usaha yang ada dalam industri logam 

dan elektronika agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. 

Berdasarkan data yang ada IKM yang terdapat di Kabupaten Sumbawa 

mampu menyerap dua sampai lima orang tenaga kerja untuk masing-

masing unit usaha.  

 

Gambar 3. 68   Sebaran IKM Kabupaten Dompu Cabang Industri   Logam 

dan Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang logam dan 

elektronika yang ada di Kabupaten Dompu yang tersebar Hu’u, Kilo dan 
Pekat. Jumlah IKM industri logam dan elektronika di Kabupaten Dompu 

mengalami perkembangan yang merata dilihat dari jumlah sentra dan unit 

usaha pada masing-masing kecamatan. Jumlah sentra paling tinggi 
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terdapat pada Kecamatan Dompu sebanyak lima sentra dan paling sedikit 

terdapat pada kecamatan Pajo dan Kempo masing-masing sebanyak satu 

sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang dimiliki, Kecamatan 

Kempo memiliki sentra dengan jumlah unit usaha paling tinggi yaitu 20 unit 

usaha pada satu sentra kemudian disusul dengan Kecamatan Manggalewa 

dengan rata-rata 13 unit usaha pada satu sentra dan paling sedikit yaitu 

rata-rata dua unit usaha dalam satu sentra  pada Kecamatan Pajo sehingga 

sentra IKM yang ada dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan 

pengenalan lebih terhadap unit usaha yang ada dalam industri logam dan 

elektronika agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan 

data yang ada IKM yang terdapat di Kabupaten Dompu mampu menyerap 

dua sampai lima orang tenaga kerja untuk masing-masing unit usaha.  

 

 

Gambar 3. 69   Sebaran IKM Kabupaten Bima Cabang Industri   Logam 

dan Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 
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Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang logam dan 

elektronika yang ada di Kabupaten Bima yang tersebar pada beberapa 

kecamatan yang ada pada kabupaten tersebut diantaranya Kecamatan 

Bolo, Madapangga, Sanggar, Sape, dan Woha. Jumlah IKM industri kimia 

dan bahan bangunan di Kabupaten Bima tidak mengalami perkembangan 

yang baik dilihat dari jumlah sentra dan unit usaha pada masing-masing 

kecamatan. Jumlah sentra paling tinggi terdapat pada Kecamatan Sape 

yaitu sebanyak 2 sentra dan paling sedikit sebanyak satu sentra yang 

terdapat pada beberapa kecamatan lainnya. Jika dilihat berdasarkan jumlah 

unit usaha yang dimiliki, Kecamatan Woha memiliki sentra dengan jumlah 

unit usaha paling tinggi yaitu 10 unit usaha pada satu sentra kemudian 

disusul dengan Kecamatan Sanggar sebanyak 7 unit usaha pada satu sentra 

dan paling sedikit yaitu rata-rata 5 unit usaha dalam satu sentra  pada 

beberapa kecamatan lainnya sehingga sentra IKM yang ada dikecamatan 

ini perlu mendapat pembinaan dan pengenalan lebih terhadap unit usaha 

yang ada dalam industri logam dan elektronika agar mampu menyerap 

tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan data yang ada IKM yang terdapat 

di Kabupaten Bima mampu menyerap dua orang tenaga kerja untuk 

masing-masing unit usaha. 
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Gambar 3. 70   Sebaran IKM Kota Bima Cabang Industri   Logam dan 

Elektronika Tahun 2016  

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

 

Gambar di atas menunjukkan sebaran IKM cabang logam dan 

elektronika yang ada di Kota Bima yang tersebar pada seluruh kecamatan 

yang ada pada kabupaten tersebut. Jumlah IKM industri logam dan 

elektronika di Kota Bima cukup merata dilihat dari jumlah sentra dan unit 

usaha pada masing-masing kecamatan. Jumlah sentra paling tinggi 

terdapat pada Kecamatan Rasanae Barat yaitu sebanyak empat sentra dan 

paling sedikit terdapat pada kecamatan Mpuda dan Rasanae Timur 

sebanyak satu sentra. Jika dilihat berdasarkan jumlah unit usaha yang 

dimiliki, Kecamatan Rasanae Timur memiliki sentra dengan jumlah unit 

usaha paling tinggi yaitu 15 unit usaha pada satu sentra dan paling sedikit 

yaitu 5 unit usaha dalam satu sentra pada Kecamatan Mpuda sehingga 

sentra IKM yang ada dikecamatan ini perlu mendapat pembinaan dan 

pengenalan lebih terhadap unit usaha yang ada dalam industri logam dan 
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elektronika agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan 

data yang ada IKM yang terdapat di Kota Bima mampu menyerap tenaga 

kerja yang tinggi mencapai 13 orang tenaga kerja untuk masing-masing 

unit usaha. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penjabaran tentang data statistik ekonomi kreatif 

di Provinsi NTB Tahun 2016, dapat dirangkum beberapa gambaran, antara 

lain: 

1. Jumlah pengusaha ekonomi kreatif di Provinsi NTB pada Tahun 2016 

adalah 143.163 orang yang terdiri dari 102.054 orang pengusaha 

perempuan dan 41.209 pengusaha laki-laki; 

2. Pengusaha sektor ekonomi kreatif yang ada di Provinsi NTB Tahun 

2016 lebih didominasi oleh pengusaha pada subsektor kuliner yaitu 

sekitar 47,76 persen; 

3. Sebagian besar perusahaan sektor ekonomi kreatif di Provinsi NTB 

Tahun 2016 merupakan usaha yang tidak memiliki badan usaha yaitu 

tercatat sebesar 136.107 buah atau sekitar 95,07 persen dari jumlah 

usaha ekonomi kreatif yang ada di Provinsi NTB Tahun 2016; 

4. Berdasarkan jenis jaringan usaha, perusahaan ekonomi kreatif di 

Provinsi NTB didominasi oleh perusahaan jaringan tunggal yaitu 

sejumlah 142.364 buah perusahaan atau sekitar 99,76 persen dari 

jumlah perusahaan ekonomi kreatif di Provinsi NTB Tahun 2016; 

5. Pada Tahun 2016, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor 

ekonomi kreatif mencapai 210.120 orang atau sekitar 8,88 persen dari 

jumlah tenaga kerja di Provinsi NTB pada Tahun 2016 dengan laju 

pertumbuhan 6,07 persen; 

6. Berdasarkan pemanfaatan internet dalam menjalankan usahanya, 

pada Tahun 2016 hanya 4.965 perusahaan atau sekitar 3,47 persen 
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dari seluruh perusahaan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi NTB 

yang memanfaatkan keberadaan internet; 

7. Hanya 1.808 buah perusahaan yang menerapkan E-Commerce atau 

sekitar 36,41 persen dari keseluruhan perusahaan yang menggunakan 

internet; dan 

8. Berdasarkan jenis usaha (cabang) IKM, IKM cadang industri Pangan 

merupakan IKM dengan jumlah sentra terbanyak yaitu sekitar 35,92 

persen dari jumlah sentra IKM di Provinsi NTB. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penjabaran tentang data statistik ekonomi kreatif 

di Provinsi NTB Tahun 2016, maka dapat disarankan beberapa hal yaitu: 

1. Perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai data ekonomi kreatif, 

karena pada buku ini hanya terbatas pada data ekonomi kreatif Tahun 

2016 dan hanya beberapa veariabel; 

2. Perlu adanya pengumpulan data terkait kontribusi ekonomi kreatif 

terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi 

NTB; 

3. Untuk dinas terkait, perlu adanya pengelompokan IKM sesuai dengan 

indikator ekonomi kreatif; dan 

4. Perlu adanya pengembangan IKM yang ada di Provinsi NTB baik dari 

jenis usaha maupun kualitas usahanya. 
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