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Abstrak 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

strategi Dinas Perindustrian dalam Meningkatkan Pengembangan Industri di 

Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh 

dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan 

secara mendalam mengenai strategi Dinas Perindustrian dalam Meningkatkan 

Pengembangan Industri di Kota Samarinda. Analisis data model interaktif dari B. 

Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan redukasi data, penyajian data, 

kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Dinas Perindustrian Kota Samarinda telah melaksanakan 

upaya dengan pembinaan teknis, meningkatkan bran lokal, memperbaiki 

kemasan, memtusi regulasi ijin dan halal. Hal tersebut dapat dilihat untuk 

memberikan motivasi serta peningkatan skill bagi personil Industri Kecil 

Menengah (IKM). 

 

Kata Kunci : Strategi, Pengembangan, Industri 

 

Pendahuluan 

 Pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah (IKM) di Samarinda 

terus mengalami peningkatan yang positif. Dari data Dinas Perindustrian Kota 

Samarinda, tercatat dalam tiga tahun terakhir, jumlah IKM terus bertambah. Pada 

tahun 2012, geliat industri kreatif di Indonesia semakin menunjukkan 

perkembangan yang signifikan. Bahkan sekarang ini sebagian orang mulai 

memprediksikan pertumbuhan industri kreatif bisa melonjak cukup tinggi yakni 

hingga mencapai tiga kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi 

ini dapat kita lihat dari pertumbuhan industri kreatif yang semakin hari semakin 

aktif, sehingga penyerapan tenaga kerja serta kapasitas daya cipta di negara kita 
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mulai merangkak naik dan memberikan dampak yang cukup positif bagi 

perkembangan ekonomi di Indonesia.  

Tercatat sektor jenis usaha yang terbagi menjadi empat, yaitu pertama 

jenis usaha di bidang logam, mesin, perekayasaan, ekektronik dan alat 

transportasi. Kedua jenis usaha aneka. Ketiga jenis usaha dalam bidang hasil 

hutan, kimia, dan bahan bangunan. Dan terakhir, jenis usaha dalam bidang agro 

atau kuliner. Empat sektor usaha ini pada tahun 2017 di Samarinda sebanyak 

1.406 jenis usaha, pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.430 jenis usaha, dan 

tahun 2019 meningkat lagi hingga 1.713 jenis usaha.  

Namun di luar sana, masih banyak jenis usaha non formal yang tidak 

berizin. Meningkatnya sektor industri juga berdampak pada jumlah serapan 

tenaga kerja. Dalam dua tahun terakhir, sektor IKM menyerap kurang lebih 900 

orang tenaga kerja baru. Dari sini juga dapat dilihat banyaknya sektor industri 

yang tidak memiliki izin ini seharusnya memiliki izin karna dari izin itu dapat 

berdampak baik bagi pemilik sektor industri seperti industrinya dapat berkembang 

dengan bantuan oleh Dinas Perindustrian. Dari masalah ini pula Dinas 

Perindustrian ingin meningkatkan pengembangan industri tetapi terhalang masih 

banyaknya industri yang tidak memiliki izin.  

Potensi pengembangan IKM di Samarinda masih sangat besar. Karena 

selama ini, kota tepian ini masih banyak memasok bahan kebutuhan masyarakat 

baik pangan, dan pakaian dari luar daerah. Untuk membangun industri baru di 

Samarinda, harus mengubah mindset warga yang cenderung manja dan 

konsumtif. Serta menumbuhkan rasa bangga terhadap produk khas dari Kota 

Samarinda khususnya amplang. Daerah Karang Asam Ulu Samarinda telah 

diusulkan menjadi kawasan sentra industri (klaster) kerupuk Amplang oleh Dinas 

Perindustrian Kota Samarinda berdasarkan kesamaan produk jadi, bahan baku dan 

proses produksi dalam suatu kawasan tanpa didukung dengan analisis kelayakan 

klaster. Makanan ringan ini telah menjadi makanan ciri khas Kalimantan Timur, 

dan toko yang menjual amplang sebagai oleh-oleh pun sudah menjamur di kota-

kota besar di Kaltim, termasuk Kota Samarinda. Amplang merupakan sejenis 

kerupuk berbahan dasar ikan yang dicampur dengan tepung tapioka serta rempah-

rempah.Bahan dasar ikan yang digunakan biasanya adalah ikan belida (ikan 

pipih), atau ikan tenggiri khas sungai Mahakam atau sungai Karang Mumus. 

Pengolahan bahan mentah hingga produk jadi dan berlanjut kepada 

pendistribusian produk untuk sampai ke konsumen, ditemukan bahwa terdapat 30 

IKM kerupuk Amplang dengan lokasi yang berdekatan di daerah Karang Asam 

Ulu, tepatnyadisepanjang Jalan Slamet Riyadi. Dimana, sekitar 83,33% IKM 

mendapatkan pasokan bahan baku utama dari pasar ikan Ijabah yang berada di 

daerah yang sama, 96,67% IKM berperan sebagai produsen, 13,33% berperan 

sebagai distributor dan 100% IKM berperan sebagai retailer. Hal ini menunjukkan 

daerah Karang Asam Ulu memiliki potensi besar diklasifikasikan sebagai klaster 

kerupuk Amplang.  
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Jiwa wirausaha dan etos kerja masyarakat Samarinda bisa terus 

ditingkatkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Karena meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. 
 

Kerangka Dasar Teori  

Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” yang 

berarti tentara, sedangkan kata “agein” dapat diartikan sebagai pemimpin. Dengan 

kata lain dapat disederhanakan, strategi adalah sebagai memimpin tentara. 

Kemudian muncul kata strategos yang artinya memimpin tentara pada level atas. 

Jadi strategi adalah konsep seni perang para jendral militer (the art of general), 

atau dalam arti lain suatu rancangan terbaik dalam rangka memenangkan 

peperangan.  

Marthin dan Aderson (dalam Hafied Cangara, 2011:236) mengatakan 

“strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk 

membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan 

memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien”. Sementara menurut 

Firmanszah (2008:259), strategi juga dapat diartikan sebagai rencana cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam 

waktu dan ukuran. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa strategi ialah suatu konsep atau rencana jangka pendek 

maupun jangka panjang yang mempunyai pola-pola dengan maksud dan tujuan 

tertentu untuk mencapai suatu keberhasilan dengan hasil yang maksimal dan 

efisien. 

 

Industri 

 Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi 

dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan 

perindustrian.  

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah 

jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.  

Bidang industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri barang dan industri 

jasa. 

1. Industri Barang 

Industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri ini menghasilkan berbagai jenis 

barang, seperti pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, pupuk, dan obatobatan. 
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2. Industri Jasa  

Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan 

pelayanan jasa. Contohnya, jasa transportasi seperti angkutan bus, kereta api, 

penerbangan, dan pelayaran. Perusahaan jasa ada juga yang membantu proses 

produksi. Contohnya, jasa bank dan pergudangan. Pelayanan jasa ada yang 

langsung ditujukan kepada para konsumen. Contohnya asuransi, kesehatan, 

penjahit, pengacara, salon kecantikan, dan tukang cukur 

 

Strategi Dinas Perindustrian Kota Samarinda 

Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang 

memiliki posisi dan kedudukan strategis, maka pembangunan Kota Samarinda 

difokuskan untuk menjadi kota metropolis. Dimana Kota Samarinda akan 

bertransformasi sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa yang berwawasan 

lingkungan. Dengan hal tersebut, diharapkan akan ada peningkatan di sektor 

industri yang pesat pertumbuhannya, terutama kelompok industri kecil dan 

industri menengah (IKIM). Kebijakan pembangunan secara sektoral yang paling 

strategis adalah pembangunan sektor industri.  

Strategi Dinas Perindustrian adalah rencana yang telah dibuat Dinas 

Perindustrian yang mengolah bahan mentah, bahan baku yang menghasilkan 

barang yang mampu memberikan keuntungan dan berdampak bagi 

masyarakat. Dengan demikian, peningkatan sektor industri merupakan salah satu 

komponen dan kunci utama dalam pencapaian target pembangunan di Kota 

Samarinda. Melalui penguatan kompetensi inti di masing-masing daerah maka 

peningkatan sektor industri harus diarahkan pada penciptaan produk yang 

memiliki daya saing global dengan tetap menjangkau dan berfungsi sebagai 

penggerak ekonomi masyarakat. Dengan keunggulan sektor industri sebagai 

sektor yang memiliki tingkat produktivitas tinggi diharapkan dapat mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Metode Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti maka dapat diketahui 

bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang 

oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah 

sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya - upaya 

penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, 

mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara 

induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan 

makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka 

yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus 

menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap 

makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. 
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Model pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu suatu metode 

penelitian deskriptif, yang mengarahkan penelitian kepada tujuan untuk 

memaparkan dan menggambarkan tentang Strategi Dinas Perindustrian dalam 

Meningkatan Pengembangan Industri di Kota Samarinda.  

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian yang menjadi obyek penelitian penulis adalah salah 

satu Dinas Di Kota Samarinda yang mengurus tentang perindustrian Di Kota 

Samarinda. Adapun waktu yang penulis tentukan dalam pelaksanaan proses 

penelitian ini adalah pada bulan Maret 2020 dan selesai pada bulan Agustus 2020. 

 

Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek penelitian dimana data 

dapat diperoleh untuk mempermudah dalam pengklasifikasian data. Sumber data 

merupakan teknik yang digunakan dalam pemilihan narasumber disertai dengan 

penjelasan tentang proses pengambilannya. Sumber data biasanya berupa orang, 

tempat atau simbol, yang memberikan jawaban baik dalam bentuk tulisan, lisan, 

tampilan, maupun tanda. 

 Dalam penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek peneltian 

disebut sebagai informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang 

diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan 

informan dilakukan dengan menggunakan metode Teknik  Purposive Sampling. 

Berbeda dengan cara-cara penentuan sampel yang lain, penentuan sumber 

informasi secara purvosive dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih 

dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan 

pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis 

menetapkan 3 (tiga) orang sebagai Informan yang antara lain adalah :  

1. Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda. 

2. Kepala Sub bagian Perindustrian Di Dinas Perindustrian Kota Samarinda. 

3. Pemilik Perindustrian kecil menengah Kota Samarinda. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pelaksanaann pengumpulan data-data yang diperlukan, maka penulis 

menentukan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian 

penulis, antara lain : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu teknik mengumpulkan data-data dari literatur 

buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah 

penulisan. 

2. Penelitian Lapangan (Field Work Research)  

Penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung kelaparan dan 

mengumpulkan data secara langsung kelapangan dengan mempergunakan teknik 

pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumen. 
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3. Pengamatan (Observasi)  

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2013:145) mengemukakan berdasarkan 

pandangannya bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

4. Wawancara  

Esterberg (dalam Sugiyono 2013:231) memaparkan bahwasannya wawancara  

adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat di kontribusikan makna dalam topik tertentu. 

5. Dokumen 

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni berupa gambar, 

patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

 

Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari 

Milles dan Huberman yaitu analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaaan yaitu: Pengumpulan Data, Kondensasi Data, 

Penyajian data, Penarikkan Kesimpulan/Verifikatif. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Faktor Pendukung Strategi Dinas Perindustrian Dalam Meningkatkan 

Perkembangan Industri Di Kota Samarinda 

 Faktor Pendukung adalah  hal hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan 

dapat memperlancar sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Berdasarkan hasil 

penelitian, ada beberapa faktor yang mendukung Strategi Dinas Perindustrian 

dalam Meningkatkan Pengembangan Industri Di Kota Samarinda.  

1) Program Dinas Perindustrian Kota Samarinda yang mendukung 

pengembangan usaha industri. 

2) Pembinaan kepada perajin khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

3) Kesadaran dari pelaku usaha industri untuk melegalkan usahanya. 

4) Iklim usaha industri yang kondusif. 

5) Pengembangan wilayah peruntukan industri. 

 

Faktor Penghambat Strategi Dinas Perindustrian Dalam Meningkatkan 

Perkembangan Industri Di Kota Samarinda 

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan 

dapat menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Berdasarkan hasil 
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penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menghambat Strategi Dinas 

Perindustrian yaitu sebagai berikut: 

1. Anggaran 

Terkait dengan anggaran Dinas Perindustriaan Kota Samarinda masih 

menjadi kendalaseperti yang dikatakan Teguh Sulistono, SE selaku Kepala 

Bidang Industri Agro, Hasil Hutan, Kimia Bangunan mengatakan bahwa : 

“dinas Perindustriaan dalam mengembangkan samarinda menjadi 

kawasan industri, mengalami kendala yang sangat berpengaruh yaitu terkait 

dengan anggaran yang sampai saat ini masih menjadi persoalan, terutama saat 

dinas perindustriaan akan melakukan bimtek yang masih sangat terbatas, hal ini 

perlu peran serta dari berbagai pihak karena saya sendiri sadar jika hanya 

mengharapkan dinas perindustriaan saja itu masih sangat jauh dari kata efektif”  

(Wawancara 03 Agustus 2020). 

Kemudian yang dikatakan Jasmin, SH, M.Si Kepala Seksi Agro 

mengatakan bahwa : 

“bahwa benar didalam meningkatkansamarinda menjadi kawasan industry 

perlu peran dari berbagai pihak bukan hanya dinas perindustriaan saja, karena 

keterbatasan yang dimiliki dinas terutama terkatit permasalahan anggaran” 

(Wawancara03 Agustus 2020). 

 

2. Bahan Baku 

Terkait permasalah bahan baku juga menjadi kendala seperti yang 

diungkapkan oleh Taufik selaku Pengusaha Amplang yang menjadi binaan Dinas 

Perindustriaan sebagai berikut.  

“bahan baku juga menjadi persoalaan karena tidak sembarang bahan 

baku yang bisa digunakan dalam pengolahan amplang, pengusaha sendiri pun 

harus berusaha mencari sendiri karena dari dinas tidak mensubsidikan, tidak 

jarang kualitas amplang sering mendapatkan penilaiaan yang jelek 

dimasyarakat” (Wawancara 03 Agustus 2020). 
Kemudian yang dikatakan Jasmin, SH, M.Si Kepala Seksi Agro 

mengatakan bahwa: 

“terkait bahan baku ini juga menjadi kendala karena biasa pegusaha 

meggunakan ikan pipih sebagai bahan baku pengolahan amplang, dinas 

perindustriaan juga belum bisa secara sepenuhnya membantu, untuk saat ini dinas 

hanya bisa melakukan bimbingan teknis untuk menyiapkan kwalitassumber daya 

manusianya terlebih dahulu” (Wawancara 03 Agustus 2020). 

Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam produksi amplang 

menjadi penghambat industri di Kota Samarinda. Harga bahan yang tidak 

menentu  menjadi kendala dan terutama terkait dengan dinas belum bisa 

menyiapkan bahan baku yang cocok untuk bahan pembuatan amplang. Dalam hal 

ini Pemerintah perlu berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kwalitas 

produksi yang baik agar pemasaran amplang menjadi lebih baik. Industi amplang 

juga merupakan ciri khas Kota Samarinda, maka dari itu Dinas Perindustrin 
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membantu  pemasaran secara online maupun offline untuk perkembangan industri 

di Kota Samarinda. 

 

3. Jaringan Pemasaran  

Terkait dengan Jaringan Pemasaran Dinas Perindustriaan Kota Samarinda 

masih menjadi kendala seperti yang dikatakan Teguh Sulistono, SE selaku Kepala 

Bidang Industri Agro, Hasil Hutan, Kimia Bangunan mengatakan bahwa: 

“Untuk saat ini daerah sudah berusaha memperluas jaringan pemasaran 

terutama kedaearah diluar kota samarinda tetapi banyak daerah yang belum bisa 

menerima karena beberapa daerah tidak ingin jika ada amplang masuk otomatis 

brand lokal yang dimiliki di daerah tersebut akan kalah bersaing” (Wawancara 03 

Agustus 2020). 

Kemudian yang dikatakan Jasmin, SH, M.Si Kepala Seksi Agro 

membenarkan bahwa: 

 “Memang benar dinas saat ini dinas perindustriaan masih berusaha 

memasarkan dan meluaskan jaringan pemasaran agar segala upaya yang 

dilakukan dinas terutama dalam meningkatkan Kota Samarinda menjadi kawasan 

industri bisa berjalan secara efektif dan efisien” (Wawancara 03 Agustus 2020). 

 

4. Kualitas Produksi 

Terkait dengan Kualitas Produksi memang benar masih sangat jauh dari 

kata baik dan sempurna hal ini diungkapkan oleh Taufik selaku pengusaha 

amplang binaan Dinas Perindustriaan Kota Samarinda: 

 “kualitas Produksi yang masih sangat rendah hal ini disadari para 

pengusaha Amplang, karena dari segi bahan baku kami masih sangat terkendala 

hal ini perlu perhatian dari segala pihak pemerintah bagaimana bisa menyiapkan 

bahan baku yang berkualitas agar hasil produksi dapat meningkat dan terutama 

kualitas produksi juga semakin membaik” (Wawancara 03 Agustus 2020). 

 Kemudian yang dikatakan Jasmin, SH, M.Si Kepala Seksi Agro 

membenarkan bahwa: 

 “keterbatasan yang dimiliki dinas memang masih sangat banyak, hal ini 

kedepannya juga perlu perhatian dari berbagai pihak untuk ikut serta membantu 

mengembangkan kota samarinda menjadi kawasan industri” (Wawancara 03 

Agustus 2020). 

 Dari hasil observasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini 

Pemerintah perlu berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kwalitas produksi 

yang baik agar pemasaran amplang menjadi lebih baik. Industri amplang juga 

merupakan ciri khas Kota Samarinda, maka dari itu Dinas Perindustrian perlu 

membantu memperluas jaringan pemasaran secara online maupun offline untuk 

perkembangan industri di Kota Samarinda. 
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5. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Terkait dengan Kualitas Sumber daya manusia Dinas Perindustriaan Kota 

Samarinda masih menjadi kendala yang uatma seperti yang dikatakan Teguh 

Sulistono, SE selaku Kepala Bidang Industri Agro, Hasil Hutan, Kimia Bangunan 

mengatakan bahwa: 

“saya sendiri merasa meskipun Dinas Perindustriaan telah 

melaksanakan bimbingan teknis kepada para pengusaha amplang hal itu dirasa 

masih belum efektif dan efisien karena kualitas sumber daya manusia masih 

kurang memadai, kedepannya dinas akan berusaha agar kualitas sumber daya 

manusia nya bisa baik agar hasil produksi bisa meningkat” (Wawancara 03 

Agustus 2020).  
Terkait dengan Kualitas Sumber Daya Manusia memang benar masih 

sangat kurang hal ini diungkapkan oleh Taufik selaku pengusaha amplang binaan 

Dinas Perindustriaan Kota Samarinda: 

“semoga dinas Perindustriaan cepat bisa meralisasikan apa yang menjadi 

keluhan para pengusaha agar semuanya dapat berjalan dengan efektif dan dalam 

pengembangan samarinda menjadi kawasan industry bisa cepat terealisasi” 

(Wawancara 03 Agustus 2020). 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan penelitian ini adalah Strategi dari Dinas Perindustrian Dalam 

Meningkatkan Pengembangan Industri di Kota Samarinda ada 3 yaitu : 

Pengembangan industri kecil menengah (IKM) dimana Dinas Perindustrin 

sebagai Sentra Industri, melakukan berbagai Inovasi salah satunya adalah dengan 

meningkatkan Kualitas Industri amplang yang ada dan memperluas pemasaran 

amplang. 

Merencanakan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri 

amplang di Kota Samarinda. Dinas Perindustrian  melakukan  pemasaran secara 

lokal disekitar  Kota Samarinda untuk perkembangan industri.  

3. Merencanakan, membangun dan mengembangkan sentra industri 

(Pembentukan sentra industri) amplang Di Kota Samarinda melakukan 

berbagai upaya diantaranya pembinaan teknis, meningkatkan brand lokal, 

memperbaiki kemasan, mematuhi regulasi ijin dan halal. 

Adapun beberapa faktor pendukung dalam strategi penelitian ini 

diantaranya program  Dinas Perindustrian Kota Samarinda yang mendukung 

pengembangan usaha industri, pembinaan kepada perajin khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, kesadaran dari pelaku usaha industri untuk 

melegalkan usahanya, iklim usaha industri yang kondusif dan pengembangan 

wilayah peruntukan industri.Strategi Dinas Perindustrian juga memiliki beberapa 

faktor penghambat diantaranya anggaran dimana perlunya dana yang lebih tetapi 

untuk donatur tidak mencapai perencanaan anggaran. Kedua  bahan baku yang 

ketersediannya tidak selalu sesuai dengan target yang direncanakan. Terakhir 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8, Nomor 2, 2020: 831-841 

 

840 
 

jaringan pemasaran, dimana produk amplang sendiri susah untuk dipasarkan 

karena masyarakat berfikir bahwa produk amplang tidak memiliki daya saing. 

 

Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 

Harus ada peran serta bukan hanya terkait dengan bimtek tetapi harus 

adanya bantuan kepada IKM di Kota Samarinda agara didalam pengolahannya 

dan pembuatannya dapat diterima oleh masyarakat, agara pemasaran hasil 

amplang yang ada di Kota Samarinda dapat dipasarkan diluar Kota Samarinda 

dan diterima baik oleh masyarakat. Dan Dinas Perindustrian bukan hanya 

melaksankan Bimtek tetapi memberi bantuan kepada pengusaha dan dapat peran 

serta didalamnya. 

Harus ada peran aktif dari Dinas Perindustrian Kota Samarinda bukan 

hanya yang sifat meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetapi juga bisa 

memberikan bentuan sosial kepada para pengusaha agar didalam mengolah dan 

memasarkan dapat disukai dengan masyarakat. 

Produk hasil olahan para pengusaha bukan hanya dipasarkan didaerah 

Kota Samarinda saja tetapi juga bisa sampai kemacam negara, karena potensi 

yang dimiliki para pengusaha di Kota Samarinda bisa terbilang sangat baik karena 

tanpa diadakan bimtek mereka pun sudah bisa memberikan hasil olahan makanan 

untuk diperjual belikan dengan sangat baik apalagi jika ditambah dengan adanya 

bantuan selain dari bimtek bisa berupa bahan2 dalam membuat olahan makanan 

bis juga dalam bentuk fasilitas dan tentu pemasaran juga harus terus diperluas. 

Terkait dengan kesejahteraan dan kehidupan para pekerja dan pengusaha, 

harus lebih diperhatikan karena tidak jarang para pengusaha dan pada saat situasi 

seperti ini mengalami penurunan ekonomi yg sangat drastis, perlu peran serta 

dinas terkait didalamnya karena selama ini banyak pengusaha yg mengeluh 

karena kesejahteraan mereka tidak diperhatikan dan juga agar para pengusaha dan 

pekerja juga didalam membuat produk untuk diperjual belikan tidak mengalami 

hambatan karena terkait dengan masalah kesejahteraan kehidupan. 

Seharusnya pengusaha amplang harus memperhatikan kualitas yang akan 

dipasarkan. Kualitas produksi amplang yang akan dipasar lebih diperhatikan 

kelayakannya. 

Pengusaha produk amplang lebih kreatif dalam kemasan untuk menarik 

perhatian pelanggan agar bisa bersaing dengan produk lain. Dimana daya saing 

pemasaran produk sekarang dilihat masyarakat dari kemasan yang telah 

disediakan oleh pengusaha amplang. Dan dalam pembuatan pemotretan produk 

lebih estetik sehingga menarik masyarakat. 
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