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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam 

perekonomian Indonesia apabila dilihat dari jumlah unit usaha maupun serapan tenaga 

kerja. Untuk dapat meningkatkan daya saing UMKM, salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah adalah melalui pendekatan klaster. Melalui klaster, sekelompok UMKM yang 

beroperasi pada sektor atau subsektor yang serupa saling bekerja sama atau 

mengintegrasikan diri sedemikian rupa sehingga hubungan dari hulu ke hilir dapat 

terkoordinasi dalam satu kesatuan. 

Umumnya definisi klaster menekankan pada kedekatan geografis beberapa 

perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Porter (1990) mendefinisikan 

klaster sebagai pemusatan geografi yang bergabung dan memiliki kesamaan perusahaan 

dan institusi dalam bidang tertentu (geographic concentratlOFlS Of interconnected companies 

and IFlStitutiOFlS IFI a particular field. Lokasi geoprafis suatu klaster dapat meliputi satu 

kota, kabupaten, negara, atau berupa jaringan yanp melibatkan beberapa nepara. 

Bergman dan Feser (2000) menyatakan bahwa klaster menunjukkan hubungan sangat 

erat yang mengikat perusahaan- perusahaan tertentu dan industri secara bersama-sama 

dalam beberapa aspek umum seperti lokasi peografis, sumber-sumber inovasi, pemasok, 

faktor produksi, dan lain-lain. Klaster juga dapat merepresentasikan seluruh nilai tambah 

mulai dari pemasok ke produk akhir termasuk jasa pendukung dan infrastruktur. 

Sejak tahun 2009, hampir seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
(KPWBI) telah melaksanakan program klaster dengan mengembangkan 
komoditas ungpulan/potensial di masing-masing wilayah KPWBI. Seiring 
dengan perkembangan arah kebijakan Bank Indonesia, sejak tahun 2014 



pengembangan klaster lebih difokuskan pada komoditas yanp mendukung 
ketahanan panpan, komoditas berorientasi ekspor, dan komoditas sumber 
tekanan inflasi/vo/all/e foods. Selanjutnya, pada tahun 2016, program 
pengembangan klaster mulai menjadi bagian dari program pengendalian 
inflasi BI. 

Pada Tahun 2019 ini Gapoktan Cahaya Tani Desa Asembagus 
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo terpilih untuk mewakili Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) Malang untuk Lomba Klaster Komoditas 
Padi Tingkat Nasional. Sebagai Referensi Gapoktan Cahaya Tani telah menjadi 
Juara III Gapoktan Berprestasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Visi misi yang 
dibawa oleh Gapoktan Cahaya selaras dengan konsep Bank Indonesia yaitu 
mendukung swasembada pangan dan stabilitas harga pangan. 

 
 
Konsep Gapoktan yang dikembangkan oleh Gapoktan Cahaya Tani juga 

sangat sederhana, yaitu menyediakan sarana produksi dan infrastruktur untuk 

mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan. Kegiatan seperti 

simpan pinjam melalui LKM Cahaya Tani juga telah berjalan dengan baik, 

pengadaan Rice Milling Unit (RMU) melalui Program Sentra Pelayanan Pertanian 

Padi Terpadu (SP3T)  yang bekerja sama dengan BUMDes juga mampu 

menyediakan beras murah bagi masyarakat. Sehingga syarat yang ditentukan 

oleh Bank Indonesia sebagai usaha dari hulu ke hilir dapat dipenuhi dengan baik 

oleh Gapoktan Cahaya Tani. 

 

 



   


