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MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT 

Malang merupakan salah satu daerah yang cocok dan kondusif untuk dijadikan daerah industri. 

Hal ini dikarenakan letak geografis Kota Malang yang berada pada posisi stategis serta sarana 

angkutan yang mendukung. Namun demikian keberadaanya tidak mengganggu kelestarian 

lingkungan dan daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. 

Perkembangan sentra-sentra industri kecil dan kerajinan di Kota Malang menurut jenis usahanya 

berjumlah 1308 unit usaha kecil. Dalam satu desa terdapat kurang lebih 50 unit usaha yang 

tersebar diwilayah Kota Malang. Termasuk diantaranya adalah industri kecil kerajinan keramik 

yang terdapat di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Industri kerajinan 

keramik ini membawa pengaruh bagi masyarakat pengrajin terutama dibidang ekonomi. Keramik 

Malang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas yang hanya bermula dari industri rumah 

tangga (home industri) yang dikelola secara sederhana oleh pengrajin. Karena banyak 

tersedianya bahan baku yang berkualitas baik seperti kaolin, felspard, kuarsa, ballclay, dan 

didukung oleh peningkatan keterampilan yang dimiliki para pengrajin, maka kini industri kecil 

keramik Malang dapat berkembang dengan pesat dan lebih dikenal dengan “Keramik Dinoyo”. 

Berangkat dari hal diatas, keberadaan industri kecil kerajinan keramik mempunyai peran yang 

besar dalam meningkatkan hasil pendapatan masyarakat, terutama yang memilki usaha kecil 

ataupun para pengrajinnya yang berada di kelurahan Dinoyo terebut. Selain itu keberadaannya 

mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik 

fisik (sandang, pangan, papan), kesehatan dan juga pendidikan. 

Jenis atau tipe penelitian menggunakan deskriptif dengan penyajian data melalui pendekatan 

kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan 

dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang Jawa Timur dan lebih difokuskan pada masyarakat sekitar dan pemilik industri kecil 

kerajinan keramik. Kemudian yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha 

keramik dan pekerja, masyarakat sekitar, dan aparat Kelurahan Dinoyo. 

Sehubungan dengan keberadaan usaha industri kecil kerajinan keramik yang dapat memberi 

manfaat bagi masyarakat dalam hal kebutuhan maupun tingkat kesejahteraan, tidak lepas dari 

Peran pemerintah Kota Malang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang juga mendukung 

dalam pengembangan usaha industri kecil terutama kerajinan keramik. Adapun upaya untuk 

melakukan pengembangan yaitu dengan pemberian bimbingan, penyuluhan serta pembinaan, 

pemberian bantuan sarana dan prasarana, pengembangan pemasaran, serta pengembangan pola 

kemitraan. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan dilakukan melalui pendidikan 

dan pelatihan bagi para pengrajin. Pemerintah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) juga 

mengikutsertakan pengrajin untuk ikut dalam pameran di tingkat lokal, luar Kota Malang, dan 

ada juga di luar negeri. Ini bertujuan untuk memperluas daerah pemasaran.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Usaha kecil kerajinan keramik 



dalam menembus pangsa pasar serta mempertahankan eksistensinya dalam persaingan pasar 

terkaiterat dengan peran pamerintah Kota Malang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) 

sehingga antara masyarakat dan pemerintah mempunyai peran yang sama dalam meningkatkan 

usaha industri kecil kerajinan keramik tersebut.  

 


