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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Berbagai usaha dan persiapan telah dilakukan oleh UMKM, pemerintah maupun
pemerhati UMKM dalam kerangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan di pasar
masyarakat ASEAN tersebut melalui berbagai program pemberdayaan. Upaya-upaya tersebut
pada dasarnya merupakan usaha mewujudkan “UMKM Naik Kelas”. Upaya kita
mewujudkan “UMKM Naik Kelas” yang telah dilakukan menunjukkan keberagaman hasil,
sehingga baik keberhasilan, kendala dan pendorong dirasa perlu untuk didiseminasikan ke
berbagai pelaku pemberdaya maupun pelaku UMKM dengan harapan mampu menjadi
motivasi untuk terus berusaha mengembangkan diri agar tetap eksis dalam pasar yang terus
berkembang.
Selaras dengan kondisi tersebut maka pada tahun 2016 kegiatan 5th UNS SME’s
SUMMIT & AWARDS kembali digelar sebagai event tahunan untuk memberikan
penghargaan kepada pemerhati UMKM baik lembaga maupun perorangan atas perannya
memberdayakan UMKM. Sebagai rangkaian kegiatan 5th UNS SME’s SUMMIT &
AWARDS kami selenggarakan Seminar Nasional bertema “Peningkatan Kapabilitas
UMKM Dalam Mewujudkan “UMKM NAIK KELAS””.
Kegiatan Seminar Nasional ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendesiminasikan
hasil kajian, pengetahuan maupun pengalaman pemberdayaan UMKM baik dalam aspek
sosial ekonomi maupun teknologi dari pemangku kebijakan, peneliti dan pengabdi maupun
praktisi untuk direkomendasikan sebagai arahan dan strategi pemberdayaan UMKM, dan
membangun kerjasama para pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, Perguruan Tinggi,
dunia usaha, dan LSM) dalam pemberdayaan UMKM.
Adapun artikel-artikel yang sudah dipresentasikan pada Seminar Nasional tersebut,
diterbitkan dalam Prosiding Seminar Nasional. Semoga Prosiding Seminar Nasional yang
telah disusun ini dapat bermanfaat sebagai bahan rekomendasi dalam pengembangan
KUMKM kepada pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, BUMN/Swasta maupun
pihak-pihak terkait lain. Terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada para peserta Seminar Nasional “Peningkatan Kapabilitas UMKM Dalam
Mewujudkan UMKM NAIK KELAS”, yang telah memberikan kontribusi dalam Seminar
Nasional tersebut. Kami berharap Prosiding Seminar Nasional ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak, terutama pihak-pihak yang selama ini berperan aktif dalam pengembangan
UMKM. Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Surakarta, Juni 2016
Panitia
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SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Seminar Nasional dalam Rangka 5th UNS SME‟s SUMMIT & AWARDS 2016
Peningkatan Kapabilitas UMKM Dalam Mewujudkan “UMKM NAIK KELAS”
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera……
Pertama-tama kami ucapkan Selamat Datang kepada Deputi Bidang Restrukturisasi
Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Ibu Ir. Yuana Setyowati, MM, Ketua dan
Sekretaris LPPM UNS, Para Narasumber (PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan BDS
Peac Bromo) serta para tamu Undangan (Kepala Bappeda Surakarta, Dinas Koperasi dan
UKM Subosukawonosraten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Subosukawonosraten),
BDS, praktisi/pelaku usaha (KUMKM), dan para peserta Seminar Nasional UMKM dalam
rangka 5th UNS SME’SUMMIT & AWARDS tahun 2016.
UMKM Naik Kelas merupakan salah satu akselerasi yang dilakukan kementerian
Koperasi dan UKM. Program ini dirumuskan dalam rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tujuan dari program ini adalah agar pelaku
UMKM di Indonesia lebih siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asea (MEA).
Dimana, pada era ini memungkinkan baik arus barang, tenaga kerja maupun investasi
memasuki pasar besar negara-negara ASEAN. Kesiapan UMKM dalam menghadapi MEA
dapat dilihat dari bentuk usaha yang formal, penjualan dan asset meningkat, jumlah konsumen
meningkat, manajemen usaha semakin baik serta jumlah dan kualitas SDM yang meningkat.
Berbagai perbaikan ini merupakan indikator nyata dari UMKM Naik Kelas. Berbagai usaha
dan persiapan telah dilakukan oleh UMKM, pemerintah maupun pemerhati UMKM dalam
kerangka meningkatkan daya saing UMKM melalui berbagai program pemberdayaan.
Kegiatan Seminar Nasional ini mengangkat tema “Peningkatan Kapabilitas UMKM
dalam Mewujudkan UMKM NAIK KELAS”, dan terselenggara atas kerjasama Pusat Studi
Pendampingan Koperasi dan UMKM (PSP-KUMKM) LPPM UNS Solo dengan Kementerian
Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kegiatan Seminar Nasional ini merupakan rangkaian
kegiatan dalam rangka lustrum UNS ke 8 dan kegiatan UNS SME SUMMIT & AWARDS
yang telah memasuki tahun ke-5. Dalam kegiatan 5th UNS SME SUMMIT & AWARDS ini
selain kegiatan seminar nasional juga diselenggarakan Pameran Produk UMKM dan
Penganugerahan awards sebagai puncak acara kepada beberapa kategori Pemerintah Daerah
(Provinsi dan Kabupaten), Perusahaan (BUMN dan Swasta), Inkubator Bisnis, BDS, dan
Pengelola Layanan Usaha Terpadu (PLUT) pengembang UMKM terbaik dan Perorangan
peduli pemberdayaan UMKM.
Adapun maksud dan tujuan dari Seminar Nasional dan Sarasehan UMKM ini adalah
untuk mendiseminasikan hasil kajian, pengetahuan maupun pengalaman dalam pemberdayaan
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UMKM baik dari aspek sosial ekonomi maupun teknologi dari pemangku kebijakan, peneliti
dan pengabdi maupun praktisi untuk direkomendasikan, sebagai arahan dan strategi
pemberdayaan UMKM. Adapun pemateri pada Seminar Nasional dan Sarasehan UMKM ini
adalah keynote speaker Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Ibu
Ir. Yuana Setyowati, MM. Adapun untuk pemateri makalah utama dari unsur pelaku
pemberdayaan UMKM Program CSR/PKBL yaitu BDS Peac Bromo dan PT Riau Andalan
Pulp and Paper (RAPP)
Semoga Seminar Nasional ini dapat menjadi media knowledge sharing yang efektif
dalam memberikan alternatif solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM dan
menjadi referensi untuk inovasi pengembangan UMKM Indonesia saat ini dan dimasa
mendatang.
Terakhir, selamat mengikuti Seminar Nasional..
Terima kasih..
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Surakarta, 17 Mei 2016
Rektor Universitas Sebelas Maret,

Prof. Dr. Ir. Ravik Karsidi, MS
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Keynote Speaker
Deputi Bidang
Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
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Pada Acara:
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PENINGKATAN KAPABILITAS UMKM DALAM MEWUJUDKAN
UMKM NAIK KELAS1
Oleh: Ir. Yuana Sutyowati Barnas, MM2

Kondisi perekonomian global saat ini sudah mulai bangkit setelah mengalami krisis yang
berdampak pada perekonomian Nasional, ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan
daya beli masyarakat. Sebagaimana krisis ekonomi 1998, saat ini UMKM kembali diharapkan
dapat menjadi pondasi perekonomian Nasional karena selama ini UMKM mampu
berkontribusi cukup besar terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
UMKM harus bersatu dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional terlebih lagi
dalam menghadapi persaingan ekonomi global termasuk MEA yang sudah diluncurkan awal
tahun ini.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berlaku mulai akhir tahun 2015
merupakan harapan, peluang, sekaligus tantangan yang cukup besar bagi UKM. Kawasan
ASEAN dengan jumlah penduduk sebanyak 590.634 juta jiwa merupakan potensi yang besar
bagi produk UKM dikawasan ASEAN. Para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk
mewujudkan MEA dengan 4 pilar, yaitu (1) pasar tunggal dan basis produksi, (2) kawasan
ekonomi berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan pengbangunan ekonomi yang setara, dan
(4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Untuk mewujudkan keempat
pilar tersebut, tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga stakeholder yang lainnya termasuk
dunia usaha juga harus berperan aktif. Khusus dalam rangka mewujudkan pilar ketiga, yaitu
kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, maka pemberdayaan UMKM adalah
suatu hal yang sangat penting, disamping mengatasi masalah kesenjangan dan konektivitas.
Dalam rangka memperkuat UMKM Indonesia dalam era MEA, maka dapat dilakukan
beberapa hal, diantaranya: (1) meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMKM yang
setara dikawasan ASEAN; (2) memperluas dan meningkatkan akses pembiayaan bagi
UMKM; (3) meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM; (4) memperkuat
dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UMKM untuk pengembangan UMKM
inovatif; serta (5) fasilitasi UMKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri.
Untuk itu, para pelaku UMKM harus meningkatkan kualitas produk, pemasaran dan jaringan
dalam pengembangan usaha.
Persoalan yang dihadapi UMKM secara umum dan nasional adalah masih seputar
mengenai rendahnya kualitas dan standarisasi produk UMKM, rendahnya kapabilitas dan
1
2
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Disampaikan dalam SEMINAR NASIONAL 5 UNS SME SUMMIT & AWARDS 2016 tanggal 17 Mei 2016
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM
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kualitas sumber daya manusia, rendahnya kemampuan dalam meningkatkan akses pada
sumber pembiayaan, rendahnya kemampuan inovasi produk dan pemanfaatan teknologi tepat
guna. Berkenaan dengan hal tersebut maka peran serta dari berbagai pihak seperti dinas yang
membidangi Koperasi dan UMKM ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dan dinas terkait
lainnya serta peran lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, lembaga
penjaminan/asuransi, lembaga pendamping dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan.
Saat ini jumlah UMKM di Indonesia pada saat ini adalah sebanyak 57.895.721 unit
dengan total kontribusi terhadap PDB sebesar 60,34% dan menyerap tenaga kerja sebesar
114.144.082 orang (96.99%)3. Jumlah UMKM tersebut didominasi oleh usaha mikro dengan
jumlah 57.189.393 unit (98,77%). Menghadapi persaingan yang semakin ketat dan
menangkap peluang yang ada, jumlah ini perlu didorong agar naik kelas menjadi usaha kecil,
demikian pula usaha kecil menjadi usaha menengah dan selanjutnya usaha menengah menjadi
usaha besar.
UMKM naik kelas merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM.
Beberapa penciri dari UMKM Naik Kelas adalah (a) indikator usahanya menjadi formal, (b)
jumlah pelanggan meningkat, (c) jumlah karyawan meningkat, (d) sistem administrasi
keuangan makin maju (modern), (e) bertambah luasnya akses pasar, dan (f) akses pembiayaan
pada perbankan dan lembaga keuangan lainnya meningkat serta peningkatan penyerapan
tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.
Dalam rangka itu, Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program strategis
diantarannya:
1.

Penguatan kelembagaan usaha

2.

Pengembangan kewirausahaan

3.

Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan

4.

Pendampingan bagi Koperasi dan UMKM

5.

Kemitraan dan perluasan akses pasar
Agar program tersebut berjalan dengan efektif, maka dilakukan beberapa hal:

1.

Mengintegrasikan pemberdayaan secara berkelanjutan,

2.

Mendorong UMK menjadi subjek pemberdayaan melalui forum, komunitas, asosiasi dan
lain-lain,

3.

Mengkoordinasikan peran pemangku kepentingan,

4.

Memanfaatkan ICT untuk membangun konektivitas antar UMKM dan Pembina dan,

5.

Membangun data base UMKM secara online yang traceable dan updateable.

3

Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014
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UMKM Naik Kelas akan berjalan dengan efektif apabila dapat meyakinkan para
pemangku kepentingan bahwa kita butuh mesin penggerak ekonomi masyarakat. Kita butuh
penghela yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menekan jumlah pengangguran serta
mengurangi jumlah kemiskinan dengan mengisi ruang-ruang kreatif, mengoptimalkan sumber
daya lokal yang produktif dan mampu bersaing dengan produk global.
Untuk itu, dibutuhkan langkah aksi Bela dan Beli produk UMKM. Sebuah upaya
menjadikan gerakan aksi konkrit dilapangan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh
UMKM. Dengan Bela, produk UMKM kita perkuat akses UMKM kesumber daya produktif
seperti pasar efektif, inovasi dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, perbaikan
manajemen usaha, permodalan/pembiayaan dan pendampingan bisnis. Dengan Beli produk
UMKM kita tunjukkan aksi keberpihakan terhadap produk bangsa sendiri. Kita beli produk
UMKM bukan karena murah, namun karena kita cinta bangsa ini.
Disamping itu, Tenaga pendamping UMKM diharapkan dapat memberikan konsultasi
bisnis, seperti pendampingan UMKM dapat mempromosikan produk-produk unggulan di
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, dapat membantu mengakses pembiayaan
kepada lembaga perbankan contohnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), modal ventura, dana
PKBL BUMN dan lembaga keuangan lainnya, peningkatan kualitas UMKM melalui
pelatihan bisnis, skill manajerial dan peningkatan jaringan pemasaran UMKM.
Untuk mewujudkan UMKM Naik Kelas ini, tentunya tidak dapat tercapai jika dilakukan
hanya oleh satu instansi saja, melainkan harus bersinergi dengan semua unsur terkait,
instansi/lembaga pemerintah, stakeholder, tenaga pendamping, lembaga keuangan, asosiasi
dan pihak terkait lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah UMKM sebagai pelaku
usaha harus memiliki komitmen, untuk belajar mengatasi kendala yang dihadapi serta UMKM
mampu berinovasi dalam menjalankan usahanya.

Solo, 17 Mei 2016

Deputi Menteri
Bidang Restrukturisasi Usaha

Ir. Yuana Sutyowati Barnas, MM
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Melalui Program CSR

Oleh:
Rudi Fajar – Direktur RAPP
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A. Kebijakan Tata Kelola Hutan Berkelanjutan
1. Memastikan penghentian deforestasi dari seluruh rantai pemasok bahan baku.
2. Menambahkan High Carbon Stock (HCS) pada proses kajian High Conservation
Value (HCV) yang dilakukan saat ini.
 memastikan setiap pengembangan ke depan hanya pada areal tidak berhutan
3. Menerapkan moratorium penebangan hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman
sejak 15 Mei 2015.
4. Memperkuat komitmen konservasi dengan pendekatan bentang alam (landscape)
untuk memenuhi komitmen 1:1.
5. Membentuk Satuan Kerja Ahli Gambut /Peat Expert Working Group (PEWG).
6. Menelusuri dan melaporkan jejak karbon (carbon footprint).
7. Meningkatkan program untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja,
akses pendidikan; dan Free, Prior, Informed Consent (FPIC) .
8. Dukungan pro-aktif bagi masyarakat lokal.
9. Memperkuat kerja sama dengan LSM.
B. Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran
1. Mengembangkan Tim Respon Cepat Terintegrasi untuk mencegah dan menekan
kebakaran hutan (700 tim respon cepat).
2 Menerapkan Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (no-burn policy) sejak 1994
3 Membentuk komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA) beranggotakan sekitar 700
personil.
4 Investasi lebih dari US$ 6 juta untuk peralatan pengendalian kebakaran (termasuk 2
helicopter, 2 airboats, pompa, dll). Perusahaan juga menginvestasikan US$ 2juta
setiap tahunnya untuk pelatihan dan biaya operasonal lainnya.
5 Memperansertakan masyarakat di 20 desa sebagai percontohan dalam program ―Desa
Bebas Api‖
6 Kerja sama (MoU) dengan Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk
program pencegahan kebakaran lahan termasuk pembentukan 52 kelompok MPA.
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C. 4C philosophy (as the ultimate goal)
A Good Business must be:
1. Good for the Community
2. Good for the Country
3. Good For the Climate
4. Good for the Company
Without those Four, we can not sustain (Sukanto Tanoto)
D. Program Pemberdayaan Masyarakat
Program

Sasaran program

Sistem Pertanian Petani
Terpadu

UMKM

Pengusaha lokal

Pelatihan
Kejuruan

Pemuda

Pendidikan

Pendidikan
Menengah Atas
dan PT

Kesehatan

Masyarakat
umum, anakanak dan
posyandu

Infrastruktur

Keagamaan,
pendidikan, jalan
desa, air bersih

Keagamaan

Tokoh agama

Kesukarelawan Karyawan dan
Sosial
masyarakat

Gambaran umum program
Pemberdayaan masyarakat melalui sektor
pertanian; sayuran, perkebunan, perikanan, dan
pengembangan tanaman pangan. Bantuan yang
diberikan adalah peningkatan kapasitas petani
melalui pelatihan dan pendampingan, dan bantuan
sarana produksi pertanian.
Memberikan peluang kerja/kontrak kepada
pengusaha lokal serta pengembangan
kewirausahaan
Memberikan pelatihan kejuruan seperti mekanik
sepeda motor, dan membantu pengadaan perlatan
untuk pengembangan usaha.
Pemberian beasiswa mulai dari tingkat SMA-PT,
serta pelatihan guru dan beasiswa khusus
(Akademi Teknologi Pulp and Paper Bandung)
dan Instiper (InstitutTeknologi Pertanian
Yogyakarta).
Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat melalui
pemberian paket makanan tambahan, sunatan
masal, penyuluhan kesehatan dan pelatihan kader
posyandu. Juga membantu fasilitas kesehatan
masyarakat.
Bantuan infrastruktur sosial dibidang keagamaan
(Masjid), pendidikan (sekolah), kantor desa,
peralatan/meubel desa, jalan desa serta bangunan
sosial lainnya.
Peningkatan kapasitas Imam dan Khatib melalui
pelatihan
Melakukan kegiatan gotong-royong bersama
masyarakat

E. Sistem Pertanian Terpadu
Pemberdayaan masyarakat dengan mengintegrasikan pertanian, peternakan & perikanan.
Bantuan yang diberikan adalah peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan,
pendampingan, dan bantuan sarana produksi pertanian.
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F. Mitrabina Pertanian 2014

G. Berbagai Kegiatan Pertanian
Pelatihan sebanyak 556 Petani dilatih sejak tahun 1999, Beberapa jenis pelatihan yang
dilakukan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pelatihan Sistem Pertanian Terpadu
Pelatihan Perkebunan Kelapa Sawit
Pelatihan Budidaya Padi, Semangka, Cabai, Nenas, dll
Pelatihan Peternakan Sapi dan Kambing
Pelatihan Perikanan
Pelatihan Kelembagaan Kelompok
Pelatihan Pembukuan Sederhana

H. Berbagai Kegiatan Pertanian
1. Pertemuan Dan Monitoring Kelompok

Monitoring Kelompok
Ternak Kambing

Monitoring Kelompok
Tani Nenas

Pertemuan Kelompok
Perikanan

5

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

Monitoring Kesehatan
Hewan

Pertemuan Kelompok
Tani

Monitoring Kelompok
Ternak Sapi

2. Dukungan Modal Usaha
a. Sebanyak 1,668 ekor Sapi didistribusikan ke Petani Sejak Tahun 1999
b. Sebanyak 1,618 KK Menerima Bantuan Saprodi Pertanian
c. Berbagai Jenis Saprodi yang didukung :
Benih, Pestisida, Pupuk, Mulsa, Hand Tractor, Pakan, Jaring Ikan, Sprayer,
Polybag, Mesin Perontok Jagung, dan sebagainya.
I. UMKM dan Kejuruan
1. langkah strategis dalam proses pembangunan Nasional yang berbasiskan ekonomi
kerakyatan
2. Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan
untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai usaha masyarakat melalui pengembangan
lapangan usaha baik berupa kemitraan maupun kewirausahaan
3. Vocational Training atau Pelatihan Kejuruan dilakukan untuk generasi muda dan ibuibu
J. Jenis Program UMKM
1. In-Line
Peluang usaha bersifat kemitraan mencakup bidang usaha yang berhubungan
langsung dengan operasional perusahaan.
• Penebangan (Harvesting Chipwood)
• Pengangkutan (Hauling)
• Penanaman (Planting)
• Pembibitan (Nursery)
• Produksi Pallet
• Jasa Kebersihan
• Konstruksi
• Bus Karyawan/Sekolah
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• Barging Pontoon
• Water truck
• Fire Truck protection
• Man Power Supply
2. Off-Line
Peluang usaha bersifat Kewirausahaan, tidak berkaitan langsung dengan
operasional perusahaan
a. Perbengkelan
b. Batik
c. Anyaman
d. Produk Olahan Makanan
e. Salon Kecantikan
K. Berbagai Kegiatan Pendampingan
1. PELATIHAN

Pelatihan ―Industrial Relation‖

Pelatihan Mengelas

Pelatihan Membatik

Pelatihan Kewirausahaan

2. PENDAMPINGAN USAHA
a. Monitoring Mitrabina Pallet
b. Usaha Water Truck Mitrabina
c. Monitoring Mitrabina Bengkel Sepeda Motor
d. Monitoring Mitrabina Nursery
e. Monitoring Mitrabina Cocopeat
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Gerakan Satu Juta UMKM Naik Kelas

Oleh :
Samsul Hadi

Seminar Nasional
Universitas Sebelas Maret Solo
17 Mei 2016
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A. Posisi Strategis UMKM
Berkontribusi 56.92% terhadap PDB Indonesia. Setara dengan Rp. 1.213,25
TriliunMenyerap 97,3% dari total angkatan kerja
Tangguh terhadap hantaman krisis
Fleksibel, mudah beradaptasi

B. Peluang dan Tantangan
Bonus Demografi
Globalisasi: APEC, ASEAN, AFTA
MEA 2015, bebas pergerakan
Barang
Jasa
Modal
SDM
Hari ini indonesia sedang berubah dengan sangat cepat, 297 juta pengguna HP, 74,6 juta
pengguna internet dan rangking 4 pengguna media sosial.

C. Paradigma Baru dalam pemberdayaan UMKM Gerakan Satu Juta
UMKM Naik Kelas
1. Visi dan Misi
Visi :
Mewujudkan satu juta UMKM Naik Kelas melalui Akselerasi Peningkatan Produktivitas
dan
 Daya Saing
Misi :
d. Mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan UMKM agar efektif dan berkelanjutan
e. Mendorong UMKM menjadi subyek pemberdayaan melalui forum, komunitas,
asosiasi, dll
f. Mengoptimalkan peran pendampingan terhadap UMKM
g. Mengkoordinasikan peran stakeholders dalam memberdayakan UMKM
h. Memanfaatkan ICT untuk membangun konektivitas UMKM
2. Devinisi Gerakan Satu Juta UMKM Naik Kelas
UMKM disebut naik kelas apabila usahanya semakin berkembang, produktivitas
bertambah, dan daya saingnya meningkat.
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3. Indikator
a. Total penjualan meningkat
b. Aset meningkat
c. Jumlah Pelanggan yang dilayani meningkat
d. Pajak yang dibayarkannya meningkat
e. Jumlah karyawan meningkat
f. Produktivitas SDM meningkat
g. Sistem Administrasi dan keuangan meningkat
h. Item dan atau Barang yang diproduksi meningkat
i. Dana yang diakses dari bank/non bank meningkat
j. Dst …
4. Sasaran UMKM Naik Kelas

UMKM Naik Kelas
1 juta
UMKM Potensial
12 juta

UMKM
57 juta
5. Target
2015
Target
Total
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20.000
20.000

2016

2017

2018

2019

100.000
120.000

180.000
300.000

300.000
600.000

400.000
1.000.000
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D. Integratif Partisipatif Akseleratif
Kemenkop,
Bappenas,
dll

Komunitas

Private
Sektor
(Bank,
Telkom,
PNM, dll)

Gerakan Satu
Juta UMKM
Naik kelas

UMKM
(KADIN,
HIPMI,
Hipmikindo
FOKUS,dll)

Pendampingan
(BDSP, KKMB,
P3UKM, PT,dll)

E. Road Map

2014: Pematangan konsep; siapkan perangkat

2015: Program Rintisan; Modeling
2016; Implementasi; SOP; Monev

2017: Replikasi; Improvement SOP dan Monev

2018: Replikasi; Penguatan; Pengembangan
2019: Penguatan; Pengembangan; Exit Strategy
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F. Perangkat Naik Kelas

Mind Set

Monev
Set

Skills
Set

Gerakan
Satu Juta
UMKM
Naik kelas

Action
Set

Tools
Set

G. Peran Stakeholders
1. UMKM
Meningkatkan daya saing, produktivitas, nilai tambah
2. Pemerintah & Stakeholdes
Dukungan kebijakan
Memfasilitasi
Dukungan sumberdaya produktif
3. Pendamping
Pendampingan profesional dan berkelanjutan

H. Gandeng Stakeholders
1. Klinik KUMKM Propinsi / Kab / Kota
2. Klinik Mutu
3. Klinik Restrukturisasi
4. Rumah Kemasan
5. Rumah Desain
6. Klinik Konsultasi Bisnis
7. Klinik UMKM Naik Kelas
8. Inkubator Bisnis
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PENGUATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS TENANT
INKUBATOR MENYONGSONG MEA: STUDI KASUS
INKUBATOR TEKNOLOGI LIPI
Adi Setiya Dwi Grahito dan Syahrizal Maulana
Pusat Inovasi LIPI, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 47 Cibinong 16912, Bogor, Jawa Barat
email: adis009@lipi.go.id
ABSTRAK
Persaingan tenaga kerja semakin ketat ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau
Pasar Bebas ASEAN telah diberlakukan di tahun 2016. MEA akan membuat negara-negara
di wilayah Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan ekonomi terintegrasi. Terdapat
kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat tersedia banyak
lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Persaingan
pun akan menjadi semakin kompetitif. Inkubator Teknologi LIPI merupakan lembaga
intermediasi yang melakukan proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan terhadap
peserta inkubasi / tenant yang berfokus pada teknologi yang akan dikembangkan. Tenant /
perusahaan pemula berbasis teknologi perlu meningkatkan kapasitas dirinya agar dapat
menghasilkan produk yang berdaya saing dan unggul serta memiliki manajemen yang baik.
Penguatan kapabilitas tenant dalam memanfaatkan apa yang dimiliki menjadi salah satu
tugas Inkubator Teknologi. Inkubator Teknologi LIPI menciptakan iklim yang mendukung
bagi tenant untuk bertumbuh dan mengembangkan usahanya. Inkubator ini telah
memfasilitasi tenant dengan berbagai macam bidang teknologi selama 3 tahun. Pada tahun
2016 akan ada tenant yang lulus dari inkubator dan siap untuk bersaing di dunia industri.
Berbagai fasilitas seperti ruang kantor dan workshop serta pendampingan kepada tenant
diharapkan dapat menguatkan kapasitas dan kapabilitas tenant untuk menghadapi
persaingan di era MEA.
Kata kunci: Kapasitas, Kapabilitas, MEA, Inkubator Teknologi.

PENDAHULUAN
ASEAN sebagai organisasi negara di Asia Tenggara, pada awalnya ditujukan untuk
meningkatkan kerjasama berorientasi politik guna menciptakan perdamaian dan keamanan di
wilayah Asia Tenggara. Kerjasama regional ini kemudian diperkuat dengan semangat
peningkatan stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya dengan tetap memperhatikan kesetara-
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an dan kemitraan sehingga menjadi landasan bagi tercapainya masyarakat yang sejahtera
dan damai. Rencana pengembangan kerjasama lanjutan muncul dalam Hanoi Plan of
Action (HPA) yang dikeluarkan pada tahun 1998 (R. Winantyo, 2008) dengan memunculkan
tiga pilar yaitu ASEAN Economic Community (AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN –
MEA), ASEAN Security Community (ASC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC).
Dalam perkembangan realisasi konsep MEA selanjutnya dirumuskan tujuan akhir
integrasi ekonomi yakni mewujudkan ASEAN Vision 2020 pada Declaration of ASEAN
Concord II (Bali Concord II), Oktober 2003. Pencapaian dilakukan melalui lima pilar yaitu
aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
Berbagai kerjasama ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan investasi mulai dilakukan
dari Preferential Trade Arrangement (PTA, 1977), ASEAN Free Trade Area (AFTA, 1992),
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS, 1995), dan ASEAN Investment Area
(AIA, 1998) yang selanjutnya dilengkapi dengan perumusan sektor prioritas integrasi dan
kerjasama di bidang moneter lain. Semua hal tesebut merupakan perwujudan dari usaha
mencapai MEA.
Langkah untuk memperkuat MEA kembali bergulir di tahun 2006 antara lain formulasi
blueprint atau cetak biru yang berisi target dan waktu penyampaian MEA dengan jelas.
Mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan ASEAN untuk menghadapi tantangan daya
saing global, diputuskan untuk mempercepat pembentukan MEA dari 2020 menjadi 2015,
yaitu pada 12th ASEAN Summit, Januari 2007. Keputusan ini juga menjadi political will para
pimpinan ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN Charter (Piagam ASEAN).


Gambar 1. MEA dalam Piagam ASEAN
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Adapun tujuan penciptaan MEA ini adalah: .. to create a stable, prosperous and highly
competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services,
investment, skilled labor, and a freer flow of capital, equitable economic development and
reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.
Penciptaan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif yang mana
tersusun aliran barang, layanan, investasi, tenaga kerja terampil, dan pendanaan yang bebas
sebanding dengan perkembangan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan
sosial dan ekonomi pada tahun 2020.
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang jumlahnya
cukup besar dalam perekonominan Indonesia. Pada tahun 2011 peran UMKM terhadap
penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 4.303,6 triliun atau
57,94 persen dari total PDB nasional, mengalami perkembangan sebesar Rp. 837,2 triliun
atau 24,15 persen dibanding tahun 2010. Kontribusi Usaha Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp.
2.579,4 triliun atau 34,73 persen dan Usaha Kecil (UK) sebesar Rp. 722,0 triliun atau 9,72
persen. Sedangkan Usaha Menengah (UM) tercatat sebesar Rp. 1.002,2 triliun atau 13,49
persen, selebihnya sebesar Rp. 3.123,5 triliun atau 42,06 persen merupakan kontribusi Usaha
Besar (UB). Sedangkan menurut data BPS tahun 2012 jumlah UMKM 56.534.592 unit
dengan pertumbuhan sebesar 2,41%. Jika dilihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB tahun
2012 sebesar 1.504.928,20 milyar dengan harga konstan atau pertumbuhan dari tahun 2011
sebesar 9,90% (Badan Pusat Statistik, 2012).

Sumber: Sekretariat ASEAN (diolah)
Gambar 2. Perdagangan Negara di ASEAN (periode 2012-2013)
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Di Indonesia, Inkubator mulai dikembangkan sejak tahun 1992 atas inisiatif pemerintah
cq Departemen Koperasi bekerjasama dengan perguruan tinggi. Upaya itu berlanjut ketika
pada tahun 1997 diselenggarakan program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di
Perguruan Tinggi, yang salah satu kegiatannya adalah Inkubator Wirausaha Baru (INWUB)
sehingga pada tahun 1999 jumlah Inkubator telah mencapai 29 Inkubator, dimana sebagian
besar merupakan program perguruan tinggi. Menurut Kemenkop dan UKM dari ratusan
Inkubator yang pernah berdiri, pada tahun 2004 hanya 56 unit inkubator di seluruh Indonesia
yang kebanyakan dilakukan oleh Perguruan Tinggi, dan diantaranya hanya beberapa yang
aktif (Tim Penelitian dan Pengembangan Biro Kredit BI, 2006).
Perkembangan inkubasi teknologi telah menjadi salah satu strategi sangat penting untuk
menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi. Strategi ini juga dapat
mengakselerasi tingkat adopsi inovasi teknologi melalui mekanisme alih teknologi secara
korporat khususnya produk-produk hasil penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, LIPI
membangun gedung inkubator teknologi di Cibinong Science Center dan mulai beroperasi di
tahun 2013. Inkubator ini mempunyai peran penting menjadi lokasi pertemuan akademisi,
pebisnis, dan pemerintahan serta memperpendek kesenjangan interaksi antara institusi
penelitian dengan pihak industri (Pusat Inovasi LIPI, 2015).
Program Inkubator Teknologi LIPI dimaksudkan untuk memberikan layanan bagi
inventor dan/atau inovator dengan sumber teknologi dapat berasal dari internal dan ekternal
LIPI terutama generasi muda warga negara Indonesia. Melalui program ini, berbagai kegiatan
penguatan kapasitas pengelolaan teknologi dan inovasi dilakukan sehingga menciptakan iklim
yang mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi.
(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013, 2013).
Layanan yang diberikan Inkubator Bisnis kepada para tenant menurut Kementerian
KUKM meliputi lingkup 7S, yaitu: 1) Space, yaitu penyediaan ruang untuk kegiatan usaha
tenant; 2) Shared office fasilities, yaitu penyediaan sarana perkantoran yang bisa dipakai
bersama misalnya sarana fax, telepon, foto copy, ruang rapat, komputer, dan sekertaris; 3)
Service, yaitu melakukan bimbingan dan konsultasi; 4) support; 5) skill; 6) Seed capital; dan
7) Synergy. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012).
Persentase jenis bisnis tenant yang berada di Inkubator Teknologi LIPI seperti pada
Gambar 3. Saat ini agro industri menjadi kategori yang masih menduduki tingkat tertinggi
sebagai kategori perusahaan yang ada di dalam Inkubator Teknologi LIPI, dengan peringkat
kedua adalah kategori material/manufaktur dan disusul oleh bidang energi dan bidang kimia.
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Gambar 3. Kategori Jenis Bisnis Tenant di Inkubator Teknologi LIPI

METODE PENELITIAN
Paper ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data secara
deskriptif. Pertama data diperoleh dengan pendekatan studi meja, wawancara dan diskusi
dengan tenant, serta observasi partisipatif. Referensi diperoleh dari sumber tertulis seperti
buku, jurnal, artikel, dan website. Wawancara mendalam dan diskusi dilakukan kepada staf
pengelola Inkubator Teknologi LIPI dan tenant dengan pertanyaan semiterstruktur. Penentuan
parameter yang akan diukur dibatasi hanya pada tingkat kesiapan SDM dan dukungan
pendanaan dalam menghadapi MEA dengan mengidentifikasi sasaran dan membandingkan
(komparatif) antara target harapan dengan hasil yang telah diperoleh. Observasi dilakukan
untuk mendapatkan pemahaman dari kondisi yang sedang dihadapi. Tahap kedua adalah
melakukan ekstraksi atas data dan informasi yang diperoleh dari masing-masing pendekatan.
Selanjutnya adalah melakukan analisis akhir atas data dan informasi yang diperoleh dan
dijelaskan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemetaan parameter sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu dibatasi pada
parameter peningkatan SDM dan dukungan pendanaan. Dua hal ini dirasa sangat krusial
dalam menyiapkan perusahaan pemula / tenant dalam menyongsong MEA. Metode kuisioner
dan wawancara mendalam diambil dari beberapa Indeks Kunci Aktivitas atau
Key Performance Index (KPI) seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Key Performance Index untuk Parameter SDM dan Dukungan Pendanaan
No
Dukungan Pendanaan
Peningkatan Kapasitas SDM
1
Bantuan akses ke pembiayaan Penyediaan mentoring bisnis
(pemerintah, bank, non bank)
2
Pengenalan ke investor
Penyediaan penghubung dengan sumber daya perguruan
tinggi
3
Bantuan manajemen keuangan Kerjasama penguatan teknologi melalui lembaga penelitian
dan pengembangan
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Pada aspek pemetaan pendanaan, komponen bantuan akses ke lembaga pembiayaan lain
(donor) menjadi sangat krusial. Mayoritas tenant di Inkubator Teknologi LIPI belum memiliki
kekuatan pendanaan yang cukup stabil. Dengan adanya bantuan akses ini dirasa akan sangat
membantu dalam menyokong target dan operasional dari tenant itu sendiri. Pengenalan ke
investor merupakan satu sisi lain dari bantuan akses ke pembiayaan. Jika bantuan akses ini
secara teknis hanya digunakan untuk operasional dan pembuatan produk contoh dari produk
tenant itu sendiri, untuk pengenalan ke investor ini lebih diarahkan untuk menyokong
milestones dari tenant dalam rangka menjalankan bisnis secara layak dan menguntungkan.
Untuk aspek KPI dukungan pendanaan selanjutnya adalah bantuan manajemen keuangan.
Dengan kondisi tim yang belum stabil dan belum siap dalam menjalankan bisnis, tenant tentu
memerlukan bantuan dalam mengatur keuangan. Beberapa kasus gagalnya sebuah tenant
dalam menjalankan usahanya dikarenakan ketidaksesuaian manajemen keuangan internal
perusahaan.
Pada hasil pengumpulan data sebagaimana yang disajikan pada Gambar 4, diperoleh
hasil kinerja yang kurang baik oleh Inkubator Teknologi LIPI yang bisa dilihat dari tingginya
perbandingan antara ekspektasi atau harapan dari tenant dan realitas yang telah diterima oleh
tenant itu sendiri. Tenant merasakan bahwa bantuan pendanaan belum begitu signifikan
dirasakan langsung. Memang ada pendanaan yang sudah didapat seperti dari Kementerian
Riset dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2013 maupun dana dari internal Pusat Inovasi LIPI,
namun dengan kesulitan-kesulitan dan kekurangfleksibilitas dari dana tersebut mungkin
dirasakan kurang bagi tenant. Selain itu juga akses ke investor dan bantuan manajemen
keuangan sampai akhir tahun 2015 belum begitu dirasakan oleh tenant.
Selain itu faktor ekspektasi yang tinggi terhadap inkubator belum bisa diimbangi dengan
dibukanya regulasi-regulasi yang mendukung adanya akses pembiayaan yang variatif. Faktor
lain, LIPI sebagai lembaga penelitian belum memiliki jejaring investor yang sesuai dengan
kebutuhan tenant. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan perbedaan antara capaian dan
harapan yang diinginkan.

Gambar 4. Hasil pengumpulan data parameter pendanaan
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Pada aspek parameter Peningkatan Kapasitas SDM, telah dipetakan KPI yang menjadi
aspek utama dalam parameter tersebut yaitu penyediaan mentoring bisnis. Penyediaan
mentoring bisnis merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam penentuan teknologi yang
dikembangkan oleh tenant yang bisa diterima oleh pasar atau gagal karena proses bisnis.
Salah satu aspek lain adalah penyediaan fasilitas penghubung dengan sumber daya perguruan
tinggi yang menjadi kunci pokok invensi tersebut menjadi produk yang berbasis riset. Dalam
hal ini peran perguruan tinggi dijalankan oleh LIPI sebagai institusi sumber hasil penelitian.
Selain dua aspek pengembangan SDM tersebut, aspek terakhir adalah kerjasama
penguatan teknologi melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini kerjasama
yang dimaksud adalah proses pertukaran teknologi (technology transfer) dan lisensi teknologi
(licensing of technology). Hasil pengumpulan data parameter SDM tenant Inkubator
Teknologi LIPI seperti pada Gambar 5.

Gambar 5. Hasil pengumpulan data parameter SDM
Pada hasil pengumpulan data pada parameter Peningkatan Kapasitas SDM, telah didapat
hasil yang cukup berimbang antara harapan mengenai pengembangan dan peningkatan SDM
yang diinginkan oleh tenant dengan hasil yang telah diterima hingga saat ini. Satu-satunya
nilai yang negatif antara harapan dan hasil yang telah diterima oleh tenant adalah penyediaan
mentoring bisnis yang pada kenyataannya tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2015 dan tahun
sebelumnya. Inkubator Teknologi LIPI baru melaksanakan proses pendampingan bisnis pada
awal tahun 2016.
Kemudahan untuk mendapatkan akses hasil penelitian LIPI baik hasil output dari
penelitian, SDM dari peneliti LIPI, serta infrastruktur di LIPI telah dapat dirasakan oleh
tenant di Inkubator Teknologi LIPI. Hal ini ditunjukkan pada parameter Kerjasama Penguatan
Teknologi melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Memang beberapa perusahaan
pemula di awal proses seleksi sebelum masuk ke Inkubator Teknologi LIPI menghendaki
adanya bantuan teknologi dari LIPI untuk mendukung hasil pengembangan produk teknologi
tenant.

19

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

KESIMPULAN
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan penguatan kapasitas dan
kapabilitas tenant Inkubator Teknologi LIPI menyongsong MEA adalah sebagai berikut:
1. Perlunya peningkatan akses pembiayaan melalui pemerintah, bank dan non-bank lain
dengan membuka akses seluas-luasnya.
2. Peningkatan jejaring investor perlu dilaksanakan sejalan dengan makin meningkatnya
kebutuhan tenant akan kepastian berusaha dan menjalankan bisnis. Di satu sisi, perlu
dikelola metode promosi yang efektif untuk menjaring pemodal potensial untuk bisa
mengakses teknologi dari tenant.
3. Perlu adanya tenaga ahli dalam bidang manajemen keuangan dalam mendampingi tenant
sehingga mampu menjalankan usaha secara benar dan akuntabel.
4. Jadwal pendampingan yang sudah ada perlu diklarifikasi lagi kemanfaatannya.
Pengembangan diri dari pengelola Inkubator Teknologi LIPI dalam bidang manajemen
bisnis juga diharapkan mampu mendampingi usaha tenant selain sisi teknis juga dari sisi
bisnis.
5. Perlu dipertahankan kapasitas Inkubator Teknologi LIPI dalam menghubungkan sumber
daya pengetahuan baik dari eksternal maupun dari internal LIPI. Dengan demikian, tenant
dalam menjalankan usahanya memiliki kelayakan teknologi dan validitas yang bisa
dipertanggungjawabkan.
6. Perlu adanya peningkatan yang signifikan dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas
tenant di Inkubator Teknologi LIPI dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.
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PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM
DI INDONESIA
Aris Yaman dan Syahrizal Maulana
Pusat Inovasi LIPI, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 47 Cibinong 16912, Bogor, Jawa Barat
email: aris.yaman@lipi.go.id

ABSTRAK
UMKM berperan besar bagi perekonomian nasional, terutama dalam menyokong
pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Data terakhir menunjukkan UMKM memberi sumbangan 61,9% dari total PDB
Indonesia. Namun, hal ini tidak ditopang oleh daya saing yang baik. Ukuran daya saing
UMKM di Indonesia masih rendah dengan nilai di bawah 4 (dari total maksimum 10). Tujuan
makalah ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara penerapan ISO 9001:2008 dan
daya saing UMKM. Makalah ini juga membahas adanya variabel mediasi di dalam hubungan
antara penerapan ISO 9001:2008 dan daya saing UMKM, yaitu variabel daya saing produk.
Makalah konseptual ini menganalisis literatur-literatur yang relevan yang membahas
mengenai ISO 9001:2008, daya saing produk UMKM dan daya saing UMKM. Makalah ini
juga mengantispasi adanya kemungkinan ISO 9001:2008 mempengaruhi daya saing produk
maupun daya saing UMKM. Tahapan berikutnya akan dilakukan analisis empirik untuk
memvalidasi hipotesis dalam makalah ini.
Kata kunci: ISO 9001:2008, Daya Saing Produk, Daya Saing UMKM, Variabel Mediasi

PENDAHULUAN
UMKM telah terbukti mampu bertahan dalam terjangan krisis global. Hal ini terbukti di
tahun 1998, UKM mampu bertahan di saat banyak usaha besar (UB) mengalami
kebangkrutan akibat krisis global yang melanda. Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil
besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9% pemasukan produk domestik
bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut: sektor usaha mikro
menyumbang 36,28% PDB, sektor usaha kecil 10,9%, dan sektor usaha menengah 14,7%
melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar (UB) hanya menyumbang
38,1% PDB melalui pembayaran pajak (Badan Pusat Statistik, 2011). Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian yang menyatakan bahwa kesuksesan suatu UMKM akan berdampak secara
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langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, baik di negara
maju maupun berkembang (Demirbag, Koh, Tatoglu, & Zaim, 2006) dan hampir sebagian
perkembangan ekonomi di berbagai negara di dunia dipengaruhi oleh kinerja UMKM
(Aharoni, 1994). Karenanya pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus bagi
UMKM ini, diantaranya dibuktikan dengan mengeluarkan PP dan UU dengan persetujuan
DPR sebagai payung hukum sekaligus landasan yang kuat tentang pemberdayaan usaha kecil
menengah. Payung hukum dituangkan dalam UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan
Inpres N0. 10 tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah, merupakan amanat
kebijaksanaan ekonomi nasional agar tercipta struktur ekonomi yang lebih kecil berimbang
dan kuat antar pelaku ekonomi.
Meskipun demikian perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada
berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor.
Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses
pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan
segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun
UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya
permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan
selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi
persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh,
ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi, dan lain-lain (Sudaryanto, Ragimun, &
Wijayanti, 2013).
Adapun permasalahan lain yang dihadapi UMKM yaitu adanya liberalisasi perdagangan,
seperti pemberlakuan ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah
berlaku tahun 2010. Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA
ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan
UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang
bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga positioning
persaingan kurang jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat
diberlakukannya ASEAN Community (Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, 2013). Melihat
berbagai permasalahan yang terkait daya saing produk, perlu kiranya produk UMKM
dipastikan kualitasnya, karenanya diperlukan suatu suatu sistem manajemen yang mampu
menjaga kualitas tersebut. Salah satu sistem manajemen yang dapat mengendalikan kualitas
produk UMKM yaitu dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.
Tahun 2015 merupakan momen penting di antara negara-negara ASEAN saat
diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu kesepakatan integrasi ekonomi di
antara negara-negara ASEAN. Pada masa MEA, perdagangan barang dan jasa di antara
negara-negara anggota ASEAN berlangsung secara bebas, tanpa hambatan. Dalam konteks
pemberlakuan MEA, daya saing adalah satu-satunya kekuatan yang akan membuka peluang
UMKM untuk meraih potensi pasar di kawasan ASEAN (Badan Standarisasi Nasional, 2013).
Dalam hal peningkatan daya saing, produk UMKM harus memiliki standar mutu yang sesuai
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dengan keinginan pelanggan. Hal ini mau tidak mau UMKM harus memiliki sistem standar
manajemen mutu untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan
pelanggan agar mampu bersaing ditengah era MEA. Oleh sebab itu, penerapan sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008 dapat menjadi salah satu solusi usaha untuk menjamin mutu
produk yang berdaya saing.

METORE KEGIATAN
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu /
kualitas. ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan - persyaratan dan rekomendasi untuk desain
dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. ISO 9001:2008 bukan merupakan standar
produk, karena tidak menyatakan persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah
produk (barang atau jasa). ISO 9001:2008 hanya merupakan standar sistem manajemen
kualitas. Namun, bagaimanapun juga diharapkan bahwa produk yang dihasilkan dari suatu
sistem manajemen kualitas internasional akan berkualitas baik (standar), sehingga dapat
disimpulkan bahwa Quality Management Systems ISO 9001:2008 merupakan prosedur
terdokumentasi dan praktek - praktek standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan
menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau
persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau
dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi (ISO 9001:2008).
Pada dasarnya manfaat penerapan ISO 9001:2008 adalah meningkatkan kepercayaan
pelanggan, jaminan kualitas produk dan proses, meningkatkan produktivitas perusahaan &
market gain, meningkatkan motivasi, moral dan kinerja karyawan, sebagai alat analisis
kompetitor perusahaan, meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok,
meningkatkan cost efficiency & keamanan produk, meningkatkan komunikasi internal,
meningkatkan citra positif perusahaan, sistem terdokumentasi, dan media untuk pelatihan dan
pendidikan (STIE Banten, 2011).
ISO 9001:2008 berisi standard / elemen yang memungkinkan organisasi / industri dalam
melakukan perbaikan yang berkesinambungan (Continual Improvement ) pada:
1. Proses yang terkait dengan pelangan
2. Sistem kepemimpinan / leadership
3. Manajemen sumber daya
4. Perbaikan dan peningkatan proses
5. Sistem manajemen
6. Sistem perbaikan yang berkesinambungan
7. Pengambilan keputusan yang faktual
8. Hubungan saling menguntungkan dengan pemasok
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Daya Saing
Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau
antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi
dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional (Walsh, 1994). Oleh
karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan
pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri / UMKM secara
utuh sebagai dasar pengukurannya.
Daya saing perusahaan dicerminkan dari daya saing produk yang dihasilkan. Daya saing
perusahaan di antaranya ditentukan oleh tujuh faktor, yaitu: keahlian atau tingkat pendidikan
pekerja, keahlian pengusaha, ketersediaan modal, sistem organisasi dan manajemen (sesuai
kebutuhan bisnis), ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan inputinput lainnya seperti energi, bahan baku, dan sebagainya (Man, Lau, & Chan, 2002). Secara
ringkas faktor penentu daya saing perusahaan di gambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Faktor Penentu Daya Saing Perusahaan
Sumber: (Badan Standarisasi Nasional, 2013)
Pada era MEA saat ini isu daya saing menjadi sesuatu yang menjadi fokus perhatian
negara, karena penelitian yang diterbitkan APEC SME Innovation Center, daya saing UMKM
Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara anggota Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC). Bahkan, daya saing UMKM Indonesia memiliki nilai di bawah 4, lebih
rendah dibanding dengan negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan
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Filipina seperti yang terlihat pada Gambar 2 (APEC, 2006). Fakta ini menjadi tantangan
sekaligus pekerjaan rumah yang mendesak dalam membenahi daya saing UMKM. Jika
langkah pembenahan diabaikan, UMKM di Indonesia hanya akan kalah bersaing dan
bangkrut. Menurut laporan World Economic Forum, faktor-faktor yang menghambat daya
saing Indonesia (berurut menurut penyebab tertinggi) disebabkan oleh beberapa hal,
diantaranya: korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak
memadai, ketidakstabilan politik, akses pada pembiayaan, tenaga kerja terdidik yang
memadai, etika kerja yang buruk, ketidakstabilan pemerintah, inflasi, peraturan pajak,
peraturan buruh yang membatasi, kriminalitas dan pencurian, kesehatan umum yang buruk,
dan peraturan mata uang asing (World Economic Forum, 2011).
Pemberlakuan MEA akan mengubah kondisi dan perilaku pasar ASEAN yang akan
ditandai: (1) karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, dan bentuk organisasi yang
cenderung membentuk jejaring (network), dan (2) tingkat industri yang pengorganisasian
produksinya fleksibel dengan pertumbuhan yang didorong oleh inovasi atau pengetahuan dan
mengandalkan teknologi digital, (3) sumber kompetisi berpusat pada inovasi, kualitas, waktu,
dan biaya, (4) mengutamakan research and development, dan (5) mengembangkan kemitraan
(aliansi) dan kerjasama (kolaborasi) intensif di antara pelaku bisnis. Beberapa upaya yang
dapat dilakukan guna memperkuat daya saing UMKM diantaranya: meningkatkan kualitas
dan standar produk, meningkatkan akses finansial, meningkatkan kualitas SDM dan jiwa
kewirausahaan UMKM, memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi
UMKM untuk pengembangan UMKM inovatif, memfasilitasi UMKM berkaitan akses
informasi dan promosi di luar negeri (Ahmedova, 2015).

Gambar 2. Daya Saing UMKM di Sejumlah Negara APEC
Sumber: (APEC, 2006)
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Untuk mengukur tingkat daya saing UMKM / perusahaan digunakan beberapa indikator,
diantara seperti tertera pada Tabel 1.
Tabel 1. Indikator-indikator Utama Daya saing UMKM / perusahaan
No

Indikator

1

Pertumbuhan nilai / volume output

2

Pangsa PDB (%)

3

Pangsa pasar

4

Nilai omset

5

Profit

6

Tingkat pendidikan rata-rata pekerja dan pengusaha

7

Pengeluaran R&D

8

Jumlah sertifikat standarisasi yang dimiliki dan jumlah paten yang dibeli

9

Produk terstandarisasi

10

Jenis teknologi yang digunakan (dalam produk maupun proses produksi)

11

Produktivitas / efisiensi

12

Nilai mesin dan peralatan produksi

13

Jumlah pengeluaran promosi

Sumber: (Tambunan, 2008)

Teori dan Hipotesis yang Dikembangkan
ISO 9001:2008 dan Daya Saing UMKM
Studi terkait ISO 9001:2008 telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu berdampak pada
peningkatan pangsa pasar UMKM, efisiensi dalam penggunaan material dan sumber daya,
dan meningkatkan daya saing bisnis UMKM (Ahire & Golhar, 1996). Sebuah penelitian
konsep menemukan kemungkian akan terjadi peningkatan daya saing pada UMKM di
malaysia ketika menerapkan Total Quality Management system (Mahmud & Hilmi, 2014).
Berdasarkan paparan di atas dapat diduga bahwa:
H1 : ISO 9001:2008 berpengaruh positif terhadap Daya Saing UMKM

ISO 9001:2008 dan Daya Saing Produk
UMKM / industri memiliki dua motivasi dalam penerapan sistem manajemen mutu.
Motivasi pertama bisa saja karena faktor eksternal, sebagai contoh industri mendapatkan
sertifikasi sistem manajemen mutu karena desakan konsumen, pasar ataupun kebijakan
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pemerintah, dan bisa saja motivasi dalam mendapatkan sertifikasi manajemen mutu karena
motivasi internal perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitaas dan efisiensi (MartínezCosta, Martínez-Lorente, & Choi, 2008). Penelitian konsep lanjutan menunjukkan bahwa
adanya hubungan antara penerapan ISO 9001:2008 dan inovasi produk, dan bisa jadi tidak
berhubungan langsung, akan tetapi di mediasi oleh variabel lain, misalnya motivasi (Manders,
Vries, & Blind, 2016). Terkait hubungan antara sistem manajemen mutu dengan daya saing
produk, terdapat hasil yang menunjukkan peningkatan mutu produk diyakini akan
meningkatkan kepuasan pelanggan, dan lebih dari itu, akan meningkatkan daya saing produk
tersebut (Badan Standarisasi Nasional, 2013).
Indikator-indikator yang umum digunakan untuk mengukur daya saing sebuah produk
dijabarkan di Tabel 2. Tabel tersebut adalah indikator-indikator dasar, dan selanjutnya dari
sini bisa dihitung sejumlah rasio yang umum digunakan di dalam penelitian-penelitian
empiris mengenai daya saing di dalam perdagangan internasional, seperti misalnya revealed
comparative advantage (RCA), constant market share, similarity index, complementarity
index, export product dynamics, dan banyak lagi. Selain itu daya saing produk dalam era
pasar global juga dipengaruhi oleh kemampuan UMKM dalam melakukan ekspor produk
(Tambunan, 2008).
Berdasarkan pernyataan tersebut, kiranya dapat diambil hipotesis:
H2 : ISO 9001:2008 berpengaruh positif terhadap daya saing produk UMKM

Tabel2. Indikator Utama Daya Saing Sebuah Produk
No.

Indikator

Sifat Data
Sekunder

1.

Pangsa ekspor per tahun, % dari jumlah ekspor

X

2.

Pangsa pasar luar negeri per tahun (%)

X

3.

Volume / laju pertumbuhan ekspor per tahun (%)

X

4.

Pangsa pasar dalam negeri per tahun (%)

X

5.

Volume / laju pertumbuhan produksi per tahun (%)

X

6.

Nilai / harga produk

X

7.

Diversifikasi pasar luar negeri (satu versus banyak negara)

X

8.

Diversifikasi pasar domestik (local versus nasional)

X

9.

Kepuasan konsumen

Primer

X

Sumber: (Tambunan, 2008)
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Daya Saing Produk dan Daya Saing UMKM
Pada dasarnya daya saing UMKM / perusahaan dicerminkan dari daya saing produk yang
dihasilkan (Man, Lau, & Chan, 2002). Karenanya bisa diambil hipotesis:
H3 : Daya Saing Produk berpengaruh positif terhadap Daya Saing UMKM
H4 : Daya Saing Produk UMKM dapat menjadi mediasi variabel antara ISO 9001:2008 dan
Daya Saing UMKM
Kerangka Berpikir:

Gambar 3. Kerangka Berpikir

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN
Seperti yang tertera dalam studi literatur beberapa manfaat yang didapat dengan adanya
implementasi ISO 9001:2008 pada UMKM / perusahaan, beririsan dengan indikator-indikator
daya saing produk UMKM. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa implementasi ISO 9001:2008
memiliki pengaruh positif terhadap daya saing produk UMKM. Begitu pula beberapa manfaat
penerapan ISO 9001:2008 pada UMKM beririsan dengan beberapa indikator daya saing
UMKM, hal ini pun bisa mengindikasi bahwa adanya hubungan positif antara Implementasi
ISO 9001:2008 dengan daya saing UMKM.
Disisi lain sejalan dengan penelitian (Man, Lau, & Chan, 2002) bahwa daya saing
UMKM tercermin dari daya saing produk UMKM itu sendiri. Dan hal ini juga dapat berarti
daya saing produk UMKM berpengaruh positif terhadap daya saing UMKM itu sendiri.
Terkait tingkat pengaruh varibel mediasi daya saing produk UMKM, akan dianalisis lebih
lanjut dengan metode Causal Step ketika dilakukan analisis empiris.
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ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PERTUMBUHAN
START UP DI KOTA SURAKARTA
I Gusti Putu Diva Awatara dan Anwar Hamdani
STIE AUB Surakarta
email: gruppe_cemara@yahoo.co.id; anwar_aub@yahoo.co.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menghambat pertumbuhan
start up di Kota Surakarta meliputi hambatan internal terdiri dari motivasi, kapasitas
manajemen, pendanaan, pemasaran serta hambatan eksternal yang terdiri dari kebijakan
pemerintah dan pasar tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan wirausaha baru
(start up) di kota Surakarta.
Penelitian ini dilakukan pada usaha UMKM di Kota Surakarta dengan menggunakan
sampel sebanyak 60 wirausaha baru (start up) dengan menggunakan teknik pengambilan
sampel purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi dan
wawancara. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan internal terdiri dari motivasi,
kapasitas manajemen, pendanaan dan pemasaran serta hambatan eksternal terdiri dari
kebijakan pemerintah dan pasar tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan wira
usaha baru (start up) di kota Surakarta.
Kata kunci: hambatan internal, hambatan eksternal, start up, UMKM

PENDAHULUAN
Kekuatan pendorong dalam ekonomi modern selama sepuluh tahun terakhir dan di masa
yang akan dating adalah kewirausahaan. Banyak yang dapat diketahui mengenai ciri-ciri
pengusaha dan motif awal untuk mendirikan sebuah usaha. Penelitian sebelumnya menunjukkan arti penting variabel demografi seperti kepribadian, sumber daya manusia, asal etnik,
status perkawinan, tingkat pendidikan yang rendah, jumlah anggota keluarga, status pekerjaan
dan pengalaman, usia, jenis kelamin, status social ekonomi dan agama. Hampir semua
penelitian sebelumnya difokuskan pada pengusaha yang melakukan aktivitas bisnis di usaha
baru, dan masih jarang yang meneliti pada orang yang masih dalam proses memulai sebuah
usaha baru, oleh karena itu dalam rangka untuk mendapatkan gambaran komprehensif

30

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

entrepreneurship dan hambatan serta pendorong yang mempengaruhi pertumbuhan start-up
maka diperlukan penelitian lebih mendalam.
Mengingat saat ini tantangan ekonomi yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia
semakin besar, maka gagasan melahirkan lebih banyak pengusaha baru merupakan tuntutan
yang harus dipenuhi di banyak negara saat ini. Banyak peneliti telah menyimpulkan
pentingnya kewirausahaan di suatu negara. Penelitian Davidsson et al (2006) menunjukkan
bahwa pendidikan dan pelatihan memainkan peran utama dalam menciptakan pengusaha yang
handal dan mengembangkan kemampuan yang ada dengan lebih mendorong kreativitas,
inovasi dan self employment.
Menurut Bruyat & Julien (2001) peranan UMKM menjadi sangat penting dalam
perekonomian nasional, sehingga diperlukan pertumbuhan, inovasi dan daya saing agar dapat
memberikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Scase (2000) dalam
perekonomian global, banyak negara yang mengakui pentingnya menciptakan usaha baru
(start up) dalam memberikan kontribusi positif pada perekonomian suatu negara melalui
penciptaan lapangan kerja, membuka pasar baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Usaha pemerintah dan para pelaku usaha dalam mendukung usaha baru UMKM sering
menghadapi hambatan. Hambatan pertumbuhan usaha baru UMKM yang terjadi
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.
Hambatan internal yang terjadi antara lain kurangnya permodalan, sumber daya manusia yang
terbatas, lemahnya jaringan usaha, dan kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan hambatan
eksternal yang terjadi adalah iklim usaha yang belum kondusif, terbatasnya sarana dan
prasarana usaha, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, sifat produk dengan
lifetime pendek, dan terbatasnya akses pasar (Hafsah, 2004).
Winarni (2006) mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah
kurang permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan
baku, kurang teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/
perundangan).
Munizu (2010) juga menyampaikan bahwa pertumbuhan usaha Mikro dan Kecil
dipengaruhi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek
SDM (pemilik, manajer, dan karyawan); aspek keuangan, aspek teknis produksi; dan aspek
pemasaran. Sedangkan Faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya
dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta,
dan LSM.
Ketersediaan keuangan untuk bisnis start up telah menarik banyak perhatian selama
beberapa tahun, dan merangsang pengembangan dari sejumlah kebijakan inisiatif. Mazanai &
Olawale (2012) mengemukakan bahwa jika pemerintah ingin mempertahankan pertumbuhan
ekonomi yang akan menghasilkan kemakmuran untuk semua, diupayakan untuk meningkat-
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kan start-ups bisnis baru. Masalah akses untuk mendapatkan modal dan anggunan menjadi
masalah klasik yang dialami usaha baru.
Untuk meningkatkan pertumbuhan usaha baru diperlukan tidak saja kondisi pasar kerja,
struktur pasar, kebijakan pemerintah, iklim ekonomi, peraturan dan akses pasar yang mampu
mendukung pertumbuhan usaha baru secara baik (faktor eksternal), tetapi juga dibutuhkan
faktor internal perusahaan berupa faktor motivasi, kapabilitas manajemen, keuangan,
kemampuan pemasaran dan produk atau layanan. Belum optimal salah satu faktor dapat
menghambat pertumbuhan usaha baru di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor penghambat pertumbuhan start up di Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan menggunakan survei pada usaha baru yang memiliki usia usaha
kurang dari 3 tahun di Kota Surakarta menggunakan sampel sebanyak 60 responden. Teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data
menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode analisis data menggunakan regresi linier
berganda dengan persamaan model regresi adalah sebagai berikut:
Y = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e
Keterangan:
X1 = Kebijakan pemerintah
X2 = Peraturan
X3 = Akses pasar
X4 = Motivasi
X5 = Keuangan
X6 = Pemasaran
Y

= Start up

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengujian Instrumen Penelitian dan Kelayakan Model
Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan uji
kelayakan model menggunakan uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas
dan uji multikolinieritas. Adapun hasil uji istrumen penelitian dan kelayakan model dapat
dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:
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Tabel 1. Pengujian Instrumen Penelitian & Kelayakan Model
Pengujian

Uji

Validitas

Instrumen
Penelitian

Kelayakan
Model

Reliabilitas

Alat
Product moment
Product moment
Product moment
Product moment
Product moment
Product moment
Product moment
Cronbach alpha
Cronbach alpha
Cronbach alpha
Cronbach alpha
Cronbach alpha
Cronbach alpha

Normalitas

Kolmogorov
smirnov test

Multikolinieritas

Nilai VIF dan
Tolerance

Heteroskedastisitas

Autokorelasi

Glejser

Run Test

Variabel
Kebijakan Pemerintah
Peraturan
Akses pasar
Motivasi
Keuangan
Pemasaran
Start up
Kebijakan Pemerintah
Peraturan
Motivasi
Keuangan
Pemasaran
Start up
Kebijakan pemerintah,
peraturan, akses pasar,
motivasi, keuangan,
pemasaran, start up.
Kebijakan pemerintah,
peraturan, akses pasar,
motivasi, keuangan,
pemasaran, start up.
Kebijakan pemerintah,
peraturan, akses pasar,
motivasi, keuangan,
pemasaran, start up.
Kebijakan pemerintah,
peraturan, akses pasar,
motivasi, keuangan,
pemasaran, start up.

Status
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Normal
Tidak terjadi
gangguan
multikolinieritas
Tidak terjadi
gangguan
heteroskedastisitas
Tidak terjadi
gangguan
autokorelasi

Sumber: hasil olah data, 2015

Hasil pengujian instrumen penelitian dengan menggunakan uji validitas menunjukkan
bahwa seluruh variabel penelitian dalam status valid dan reliabel, sedangkan pengujian
kelayakan model menunjukkan bahwa data penelitian dalam status normal dan tidak terjadi
gangguan normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
2. Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:
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Tabel 2. Hasil pengujian hipotesis
Koefisien
t hitung
Start up
0,577
6,096
Start up
0,213
2,019
Start up
0,245
2,673
Start up
0,542
5,564
Start up
0,250
2,892
Start up
0,140
1,571

Variabel
Kebijakan Pemerintah
Peraturan
Akses pasar
Motivasi
Keuangan
Pemasaran
F hitung = 18,834
2
R
= 0,549
Catatan: **p < 0,05; ***p < 0,01

Sig
0,000
0,046
0,009
0,000
0,005
0,017

Keterangan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan

Sumber: hasil olah data, 2015
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, peraturan, akses
pasar, motivasi, keuangan dan pemasaran dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan
usaha baru (start up) di Kota Surakarta.
3. Pembahasan
Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah, peraturan, akses pasar, motivasi
wirausaha, keuangan dan pemasaran dapat menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan
start up di Kota Surakarta.
Kebijakan Pemerintah diharapkan jangan sampai merugikan pertumbuhan usaha baru,
terutama jika terjadi kecenderungan inovasi bisnis yang melampaui aturan jangan sampai
dimatikan tetapi harus dicarikan solusi. Pemerintah harus bisa lebih lebih sensitif menciptakan regulasi yang pro bisnis dan memberikan kemudahan dalam investasi sehingga semakin
banyak jumlah pengusaha tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,
mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu memberi jawaban atas tingginya angka
pengangguran.
Peraturan diharapkan tidak merugikan pertumbuhan usaha baru. Dalam peraturan
perdagangan online perlu memperhatikan segmen industry e-commerce karena e-commerce
memiliki segmen yang spesifik dan perilakunya tidak sama diantara segmen, misalnya
industri e-commerce terdiri dari beberapa tipe, seperti ritel, iklan baris, dan marketplace,
sehingga lingkup tanggung jawabnya pun perlu dibedakan berdasarkan tipe yang dipakai.
Perlu adanya penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang berkedudukan di dalam negeri
dan luar negeri. Jika pemerintah tidak dapat melakukan penegakan hukum (enforcement) yang
seimbang kepada pelaku usaha asing, konsumen tentu dapat menggunakan solusi lain yang
tidak diatur oleh hukum Indonesia. Perlu adanya peraturan pelaksana terkait masing-masing
perijinan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan yang tidak kondusif bagi pelaku bisnis
terutama dalam mengantisipasi perijinan berlapis yang dapat menghambat pertumbuhan usaha
baru.
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Akses pasar berkaitan dengan usaha baru menjual produk atau jasa. Jaringan distribusi
yang sudah ada telah dikuasai oleh perusahaan lama. Untuk itu tantangan wirausah baru untuk
memasuki pasar agar produk atau jasa harus mampu diterima konsumen dengan baik dengan
berbagai kegiatan pemasaran seperti memberikan potongan harga, kerjasama periklanan dan
kegiatan pameran dengan mitra bisnis lainnya. Barrier to entry dari sisi jaringan distribusi
semakin besar jika perusahaan lama memiliki hubungan erat dengan jaringan distribusinya.
Seringkali hambatan ini memaksa usaha-usaha baru yang akan masuk dalam industri harus
membuat jaringan distribusi baru.
Motivasi berkaitan dengan pengalaman serta keunggulan manajemen yang rendah,
setelah pembukaan bisnis baru, wirausaha kurang motivasi atau lalai sehingga gagal
memfokuskan diri pada bisnisnya. Membuka usaha kecil membutuhkan waktu, pengorbanan
dan motivasi yang tinggi untuk bekerja secara serius dalam waktu yang lebih lama. Hal ini
juga terkait dengan sistim kontrol yang lemah. Kontrol sistem akan membantu wirausaha
untuk memonitor biaya, memonitor kapasitas produksi dan sebagainya. Bila sistim kontrol
lemah maka sistim tidak memberikan sinyal masalah yang akan segera terjadi, dan
manajemen akan sulit untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada.
Keuangan berkaitan dengan masih banyak usaha baru yang belum siap dengan modal
usaha yang ada. Kurangnya modal menjadi permasalahan bagi usaha baru untuk lebih
berkembang, sedangkan disisi yang lain jika wirausaha baru mengandalkan kredit dari
perbankan maka umumnya pihak perbankan dituntut menerapkan prinsip prudential banking
dan profit oriented untuk mempertahankan kualitas asset agar tetap dapat hidup dan
berkembang secara berkesinambungan. Secara umum perbankan akan memberikan kredit
sepanjang wirausaha baru (start up) telah memenuhi ketentuan bank teknis dan dapat diterima
oleh perbankan (bankable). Untuk itu agar wirausaha baru dapat memiliki akses keuangan
harus menyiapkan terlebih dahulu persyaratan kredit yang ditentukan pihak bank atau
lembanga keuangan. Penerapan prinsip kehati-hatian bukan untuk kepentingan perbankan
semata tetapi juga untuk kepentingan debitur agar wirausaha baru dapat memanfaatkan
permodalan tersebut sesuai dengan tujuannya. Faktor lain yang menjadi kendala bagi
wirausaha adalah masalah ketersediaan jaminan ke bank bila hendak mengajukan kredit
kepada bank. Biasanya kebutuhan modal wirausaha baru jauh lebih besar dari nilai jaminan
yang dimilikinya.
Pemasaran berkaitan dengan kegiatan belum optimalnya jaringan pemasaran, belum
fokus pada pengembangan pasar sasaran dan belum adanya track record yang cukup panjang
untuk meyakinkan konsumen. Untuk mengatasi ini maka perlu adanya kerjasama dengan
seluruh stakholders yang ada.
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KESIMPULAN
Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan usaha baru (start up) di Kota
Surakarta adalah faktor kebijakan pemerintah, peraturan, akses pasar, motivasi wirausaha,
keuangan dan pemasaran.
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ABSTRAK
Persaingan bebas telah diterapkan baik bagi industri besar sampai pada Usaha Mikro
Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak dari penerapan persaingan bebas tersebut dapat
dirasakan khususnya bagi pelaku usaha UMKM. UMKM harus memiliki kesiapan dan
berbagai kekuatan untuk dapat survive dan mampu bersaing di era persaingan bebas.
UMKM tidak hanya membutuhkan modal, pemasaran, SDM yang kuat tetapi juga UMKM
membutuhkan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset. Kepemilikan kekayaan intelektual
bagi UMKM merupakan hal penting dan kebutuhan untuk melakukan penguatan bagi
UMKM. UMKM memiliki pilihan untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan kekayaan
intelektual dari produk atau usahanya. Kedua hal tersebut masing-masing memiliki
knsekuensi tersendiri. Permasalahan kepemilikan kekayaan intelektual bagi UMKM tidak
hanya berhenti pada tataran teoritis tersebut tetapi juga dalam tataran praktis.
Permasalahan-permasalahan tersebut sebaiknya dapat diatasi oleh UMKM agar mampu
bersaing di era perdagangan bebas. Asumsi dari tulisan ini adalah penguatan UMKM
melalui kekayaan intelektual agar UMKM mampu bersaing dan memiliki keunggulan dengan
UMKM lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Persaingan Bebas, UMKM.

PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi sektor yang dinamis dalam
perekonomian di Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
bahwa tahun 2012-2013, Diperkirakan ada sekitar Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
(UMKM) sebanyak 1.361.129, sedangkan jumlah Usaha besar 98. UMKM mencatat
jumlah yang lebih tinggi dari sektor industri besar. Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
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(UMKM) telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Peranan
yang penting yang telah dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)
tidak perlu diragukan lagi. UMKM terus bergerak maju sering dengan perkembangan zaman,
dengan tujuan utama meningkatkan perekonomian yang lebih baik. Pemberlakuan persaingan
bebas merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan perekonomian yang maju.
Negara Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaian dengan negara-negara lain,
dan Indonesia tidak akan mampu mengisolasikan diri dari dunia luar. Arus globalisasi yang
melanda dunia telah menggiring Indonesia ke arah keterbukaan, termasuk keterbukaan dalam
bidang perdagangan.dilakukannya perdagangan internasional dengan negara-negara lain
dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan dari sebuah
1

negara kesejahteraan 1. Pemerintah Indonesia sangat menyadari tantangan persaiangan bebas
dan telah mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan UMKM untuk memenuhi
tantangan persaingan bebas. Pemerintah telah mencoba menempatkan beberapa langkah untuk
membantu UMKM menjadi kompetitif di era persaingan bebas. Langkah tersebut seperti
penciptaan iklim usaha bagi UMKM, bantuan penguatan modal, peinjaman kredit bagi
UMKM, penyelenggaraan pameran hasil produksi UMKM, bantuan pengurusan HKI,
pemberdayaan usaha, dll.
Persaingan bebas memberi kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi
UMKM dan juga memberikan tantangan serius bagi UMKM. Persaingan bebas memberikan
banyak kemudahan dan tantangan bagi UMKM. Akses persaingan bebas telah menawarkan
sejumlah peluang bisnis dalam bentuk target pasar baru, pengembangan teknologi, inovasi,
peningkatan kualitas, dll. Tantangan di era persaingan bebas bagi UMKM tidak kalah tinggi
dengan kemudahan yang telah diberikan oleh era persaingan bebas. Tidak seluruh UKM dapat
memanfatkan situasi pasar yang demikian untuk menembus pasar yang lebih luas atau
bersaing dalam pasar yang semakin global. Sebagian besar UMKM adalah usaha kecil dan
perumahan termasuk kegiatan memasarkan produknya. Sebagian lagi UMKM mampu
memasarkan produknya ke tingkat yang lebih luar, tidak hanya lokal tetapi sudah dapat
melakukan ekspor ke negara lain. Disinilah pentingnya peran pemerintah maupun institusi
penopang untuk mendongkrak kinerja UMKM agar mampu bersaing secara global.
Pada intinya bahwa persaingan bebas memiliki dua sisi yang berbeda bagi UMKM, yaitu
sisi dimana dengan adanya persaingan bebas maka UMKM memiliki peluang untuk
memasarkan produknya melintasi batas-batas negara. Sisi yang lain, persaingan bebas
memberikan tekanan bagi UMKM dan dapat menghancurkan eksistensinya. Persaingan bebas
yang terjadi dapat menjadi stimulus bagi UMKM untuk melakukan upaya peningkatan daya
saing. Salah satu upaya peningkatan daya saing adalah dngan memanfaatkan HKI dalam
pengembangan usaha.

1

Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Bandung, 2010, Alumni, halaman 154-155.
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UMKM sangat penting untuk memanfaatkan HKI dalam pengembangan usahanya.
UMKM perlu untuk menyadari bahwa perlindungan HKI membawa nilai ekonomi yang
tinggi dalam persaingan bebas. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia
banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk
dalam pasar luar negeri. Ini menjadi aset yang patut untuk diberikan perlindungan untuk
kelanjutan dan pengembangan UMKM ke depan.

METODE PENELITIAN
Artikel ini didasarkan pada observasi dan wawancara penulis dengan beberapa Usaha
Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Kota Semarang. Hasil dari observasi
dan wawancara tersarikan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran pentingnya masalah kekayaan intelektual
bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) karena UMKM pada umumnya bergerak
dalam industri kreatif. Peningkatan kesadaran akan arti penting HKI bagi UMKM dilakukan
untuk melindungi UMKM agar dapat berkembang lebih baik. HKI merupakan hak yang
berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki
manfaat serta berguna dalam menunjang perkembangan kegiatan UMKM dan mempunyai
nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta yang telah dihasilkan oleh
UMKM tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.
Secara umum manfaat perlindungan kekayaan intelektual adalah :
1. Dapat dijadikan sebagai aset perusahaan. HKI dapat dijadikan sebagai aset bagi
perusahaan karena HKI memiliki nilai ekonomis yang dapat berguna bagi perusahaan.
HKI sebagai suatu kekayaan intelektual sebenarnya memberikan kesempatan kepada
UMKM untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas kepemilikan HKI tersebut.
2. Pendukung pengembangan usaha dan kegiatan R&D.
3. Pencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat (fair compatition) dan peningkat daya saing;
4. Pemacu inovasi/kreativitas.
5. Mendorong dan menghargai setiap inovasi dan penciptaan secara makro. HKI bagi
UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia.
6. Pembentuk Image. UMKM yang memiliki produk dan telah didaftarkan HKI akan
terbentuk image tersendiri pada konsumen. Image ini lah yang dipertahankan menjadi
goodwill bagi pemilik HKI tersebut (UMKM).
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7. Melindungi Reputasi. UMKM yang memiliki produk yang bereputasi akan mendapat nilai
yang sangat besar, konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan
membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. HKI
melindungi produk UMKM yang telah memiliki reputasi yang baik dari pembajakan atau
penciplakan.
8. Mencegah adanya duplikasi. HKI yang telah didaftarkan akan mencegah pihak lain
mengambil keuntungan dari produk yang UMKM telah miliki sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat adanya pemboncengan reputasi (passing off)2, pemalsuan,
penjiplakan, pembajakan dan aktifitas-aktifitas yang merugikan lainnya.
9. Keuntungan ekonomi dan Investasi. Perlindungan HKI merupakan aspek penting bagi
hasil karya kreatifitas dan inovasi. Hasil karya kreatifitas dapat dijadikan sebagai aset
kekayaan intelektual yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik/ penemunya. Perlindungan HKI bagi UMKM akan memberikan keuntungan bagi UMKM melalui
royalty, lisensi, dsb.
10. Perlindungan Konsumen.

Secara khusus manfaat HKI bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu :
1. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia mempunyai : (a) nilai ekonomi
tinggi; (b) memiliki keunikan; (c) memiliki potensi untuk berkembang pesat; (d) memiliki
harga yang bersaing.
2. Lebih dari 90% perusahaan di semua ekonomi adalah UMKM yang membuat sumbangan
yang berarti dalam penyerapan renaga kerja, perdagangan, investasi dan pertumbuhan
ekonomi.
3. UMKM telah terbukti sebagai alat pendorong inovasi dan dibelakang sejumlah besar
terobosan-terobosan teknologi.
4. Dalam pengelolaan ekonomi yang terkait dengan pengetahuan baru, aset-aset intangible,
yang mencakup ide-ide inovatif, know-how dan informasi telah menjadi sentral dari asetaset usaha atau bisnis.
Bagi UMKM yang tdak concern terhadap perlindungan HKI produknya maka harus siap
akan terjadi ―pencurian‖ terhadap HKI produknya. Suatu produk yang dilindungi HKI hanya
dapat diproduksi oleh si Pemilik atau Pemegang Hak atas produk tersebut dan tanpa seizin
2

Passing off adalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah
kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual. Passing off
berbeda dengan infringement. Passing off merupakan suatu upaya/tindakan/perbuatan yang mengarah kepada adanya
suatu pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut
pelanggaran tersebut belumlah terjadi, baru merupakan usaha-usaha yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran.
Infringement: merupakan suatu tindakan yang termasuk pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual,
dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut, pelanggaran itu telah terjadi.
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pemilik dilarang untuk memproduksinya. Pihak lain yang ingin memproduksi barang yang
sama berkewajiban mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari si Pemegang Hak dan membayar
royalti atas penggunaan tersebut. Tindakan produksi atas suatu produk yang telah dilindungi
HKI tanpa seijin Pemegang Hak merupakan pelanggaran dan pembajakan yang dapat
membawa akibat hukum. Hambatan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
(UMKM) dalam penegakan HKI :
1. Dilema pasar yang dihadapi oleh UMKM karena konsumen lebih terjangkau membeli
barang yang murah yang biasanya bukan produk asli, sebaliknya UMKM mengalami
kesulitan menjual produk asli dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.
2. Jumlah UMKM sangat besar, sementara koordinasi antara aparat penegak hukum masih
lemah dan kekurangan SDM yang paham tentang HKI.
3. Jangan meniru merek orang lain, hindari passing off, berupaya mandiri, jangan terjebak
pada kelatahan.

Kebutuhan UMKM akan Kekayaan Intelektual
Kepemilikan HKI bagi UMKM merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. HKI
merupakan aset bagi UMKM untuk melakukan pengembangan usaha dan memberikan nilai
ekonomis yang tinggi. Selan itu, merupakan suatu kebutuhan bagi UMKM memiliki HKI
karena dengan memiliki HKI maka produk atau jasanya akan mendapatkan perlindungan
sehingga mecegah terjadinya persaingan tidak sehat dengan sesama UMKM atau perusahaan
besar lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepemilikan HKI bagi UMKM
dapat meningkatkan nilai tambah, produktivitas, kualitas kerja, dan memberikan daya saing
bagi UMKM itu sendiri.
HKI lebih concern kepada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan didasari
alasan, yaitu :
1. Lebih dari 90 % perusahaan di semua aktivitas ekonomi adalah UMKM yang membuat
sumbangan yang berarti dalam penyerapan tenaga kerja, perdagangan, investasi, dan
pertumbuhan ekonomi. Kelebihan inilah yang menjadi perhatian lebih bagi HKI untuk
memberikan perlindungan bagi UMKM.
2. UMKM telah terbukti sebagai alat pendorong inovasi. UMKM menciptakan ide-ide baru
yang dapat diakomodir oleh HKI.
3. Dalam pengelolaan ekonomi yang terkait dengan pengetahuan baru, aset-aset intangible,
yang mencakup ide-ide inovatif dan informasi yang telah menjadi sentral dari aset-aset
usaha atau bisnis. HKI merupakan aset yang bernilai ekonomi tinggi bagi UMKM.
Pemerintah dalam tataran kebijakan atau regulasi telah memberikan kemudahan bagi
UMKM dalam kepengurusan HKI. Biaya untuk memperoleh HKI bagi UMK lebih rendah
dibandingkan dengan usaha non UMKM. Pemerintah telah berupaya untuk memudahkan
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pendaftaran HKI yaitu dengan jalan pendaftaran secara online. Meskipun demikian masih ada
UMKM yang memiliki kesulitan dalam kepemilikan HKI. Permasalahan UMKM berkaitan
dengan Perlindungan HKI, yaitu :
1. Pendanaan/Biaya pendaftaran KI. UMKM akan dibebankan biaya pendaftaran HKI
sampai dengan sertifikat HKI tersebut keluar. Selain itu setelah masa berlakunya HKI
berakhir, bagi hak merek (10 tahun), UMKM akan dikenakan biaya pengurusan untuk
memperpanjang sertifikat hak merek. Bagi hak paten tidak ada masa perpanjangan, karena
setelah 20 tahun (paten biasa) maka hak paten berakhir dan paten menjadi public domain.
2. Minimnya akses teknologi. Teknologi yang rendah menjadi permasalahan UMKM yang
cukup pelik terkait hak paten. UMKM akan kesulitan mendapatkan hak paten jika tidak
ditunjang oleh R&D. Hak paten yang akan didaftarakan oleh UMKM biasanya akan
terbentur pada syarat novelty dan inventif step.
3. Minimnya akses pasar. Akses pasar yang sempit menjadi permasalahan akan arti penting
kepemilikan HKI bagi UMKM. Bagi UMKM yang memproduksi produknya dan
dipasarkan hanya lokal saja menjadi tidak butuh akan perlindungan HKI. Berbeda jika
produk yang dihasilkan akan dipasarkan secara global, maka perlindungan HKI akan
sangat dibutuhkan.
4. Kualitas SDM. Kualitas SDM yang baik menjadi permasalahan serius bagi UMKM. SDM
yang berkualitas akan menyadari betapa pentingnya kepemilikan HKI bagi UMKM itu
sendiri.
5. Perhatian Pemerintah. Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya untuk
menyadarkan UMKM akan arti penting HKI bagi UMKM itu sendiri, namun menjadi
suatu pertanyaan mendasar apakah perhatian pemerintah sudah cukup serius. Hanya
UMKM yang dapat menjawab pertanaan mendasar ini. Artinya perlu perhatian serius
pemerintah dan upaya yang terus menerus untuk membantu UMKM dalam kepemilikan
HKI dan perlindungan HKI.
6. Pendampingan yang tidak continue. Pendampingan yang hanya stimuant dan selintas serta
tidak terorganisasi dengan baik menjadi hambatan bagi UMKM. Pendampingan yang
secara berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi UMKM merupakan
hal penting untuk dilakukan.

Efisiensi kepemilikan Kekayaan Intelektual bagi UMKM
Efisiensi adalah buah upaya pengembangan terus menerus. Upaya pengembangan terus
menerus bagi usaha besar tidak menjadi masalah karena ada divisi penelitian dan
pengembangan (litbang) yang terus menerus melakukan riset untuk pengembangan yang terus
menerus. Bagi usaha kecil, pengembangan terus menerus harus dipahami dari perspektif yang
berbeda. Pengembangan terus menerus bagi usaha kecil tidak harus membentuk divisi litbang,
bisa melakukan pengembangan dengan format yang lebih sederhana. Intinya apa yang
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dilakukan hari ini harus lebih baik dari kemarin3 Efisiensi juga tidak dapat dihindarkan bagi
UMKM dalam kepemilikan Kekayaan Intelektual. Efisiensi akan berimbas pada penundaan
pendaftaran hak kekayaan intelektual produk atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM.
Pendaftaran hak kekayaan intelektual merupakan suatu pilihan bagi UMKM, dalam hal
ini, negara tidak memaksakan (suatu keharusan) UMKM untuk memiliki hak kekayaan
intelektual pada produk atau jasa pada UMKM. Penundaan pendaftaran hak kekayaan
intelektual dapat dikatakan ―atas nama efisiensi‖. Ada konsekuensi logis yang akan dihadapi
oleh UMKM dengan melakukan efisiensi dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual.
Konsekuensi logis yang didapat yaitu tidak adanya perlindungan bagi negara bagi hak
kekayaan intelektual yang tidak didaftarkan (kecuali hak rahasia dagang). Bagi usaha-usaha
tertentu dapat melakukan perlindungan dengan menggunakan rahasia dagang, tapi bagi usahausaha lain belum tentu dapat dilakukan perlindungan dengan rahasia dagang.
UMKM yang sangat membutuhkan perlindungan dari negara atas kekayaan
intelektualnya, harus membuang jauh efisiensi kepemilikan hak kekayaan intelektual pada
produk atau usahanya. Negara Indonsia dengan sistem konstitutif nya hanya akan
memberikan perlindungan bagi UMKM yang telah mendaftarkan produk atau jasanya dengan
hak kekayaan intelektual. Hal ini tidak akan menjamin produk UMKM tidak akan
ditiru/dibajak oleh pihak lain, tetapi dengan adanya sertifikat HKI maka negara memiliki
kewajiban untuk melindungi UMK terhadap peniruan, pembajakan, penggunaan tanpa izin
dari pemilik HKI.
Efisiensi kepemilikan HKI bagi UMKM dapat pula dilakukan dengan menentukan jenis
perlindungan yang sesuai, apakah dengan hak merek, hak cipta, rahasia dagang, hak paten,
dll. Ketepatan dalam penentuan kepemilikan HKI bagi UMKM akan memberikan keuntungan
tersendiri bukan justru membebankan. Sesuaikan kebutuhan akan kepemilikan HKI bagi
UMKM itu sangat penting sehingga keuntungan akan dapat segera dirasakan oleh UMKM itu
sendiri.
Ada tiga tingkatan dalam melakukan pengembangan sistem HKI pada Usaha Mikro
Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu :
1. Membangun kepedulian pada UMKM. Kepedulian pada UMKM dapat dilakukan dengan
melakukan sosialisasi dan menciptakan persepsi pada UMKM akan pentingnya HKI.
2. Meningkatnya pemahaman pada UMKM. Pemahaman ini ditanamkan pada UMKM agar
kekayaan intelektualnya dapat digunakan dan dieksploitasi untuk dimanfaatkan bagi
UMKM.
3. Penggunaan efektif. Pengelolaan penggunaan yang efektif HKI pada produk dan jasa
UMKM. HKI dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing bagi UMKM dalam
pesaingan bebas.
3

Lihat Indra Ismawan, 2001, Sukses di era Ekonomi Liberal bagi Koperasi & Perusahaan Kecil-Menengah, Jakarta, PT.
Gramedia, halaman 40-42.
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KESIMPULAN
Arti penting kepemilikan HKI bagi UMKM menjadi persoalan besar manakala dikaitkan
dengan penguatan UMKM agar memiliki daya sang di era persaingan bebas. Hal ini akan
berimbas pada suatu kebutuhan UMKM akan kepemilikan HKI. HKI memiliki manfaat bagi
UMKM. Kebutuhan akan kepemilikan HKI bagi UMKM demi melindungi produk pelaku
usaha UMKM secara hokum, meningkatkan akses pemasaran (pasar), meningkatkan nilai
tambah produk, dan HKI dapat digunakan sebagai aset oleh UMKM.

DAFTAR PUSTAKA
Ismawan, Indra, 2001. Sukses di era Ekonomi Liberal bagi Koperasi & Perusahaan KecilMenengah, PT. Gramedia, Jakarta
Sihombing, Jonker, 2010. Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Alumni,
Bandung.
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PEMANFAATAN TEKNOLOGI BERBASIS INFORMASI
PATEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING
PRODUK BATIK TRADISIONAL
Ferianto1, Syukri Yusuf Nasution1
1
Pusat Inovasi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jl. Raya Jakarta – Bogor Km. 47, Cibinong, Bogor 16912
e-mail: feriantolipi@gmail.com
ABSTRAK
Lemahnya daya saing batik tradisional baik yang disebabkan oleh teknologi produksi
yang masih manual, keterbatasan bahan baku, dan lemahnya inovasi pemasaran serta
kendala teknologi pengolahan limbah sisa produksi batik mengakibatkan batik tradisional
kalah bersaing dengan batik modern yang sudah banyak beredar di pasar. Salah satu upaya
untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pemanfaatan teknologi pada sentra batik
tradisional agar menghasilkan batik yang mempunyai standar nilai tinggi baik nilai estetika,
ekonomis maupun lingkungan. Teknologi pengolahan batik maupun pasca produksi dapat
diperoleh melalui informasi paten yang menyediakan informasi terkini dari seluruh dunia
misalnya teknik pelapisan, teknik pewarnaan, teknologi alat printing, komposisi warna, teknik
pewarnaan sampai teknologi pengolahan limbah hasil samping dari produksi batik. Tujuan
penelitian ini adalah menyediakan informasi teknologi terkait pengolahan batik maupun
pasca produksi batik berbasis informasi paten. Penelitian dilakukan dengan metode
kualitiatif dengan analisis data secara deskriptif melalui pendekatan studi literatur dan
penelusuran dokumen paten. Hasil analisis data informasi teknologi dari penelitian ini dapat
menjadi sumber informasi untuk diterapkan secara baik oleh produsen batik di Indonesia
dalam upaya menghasilkan batik yang layak bersaing di pasar domestik maupun
internasional.
Kata Kunci : Batik, Teknologi, Informasi Paten, Daya Saing

PENDAHULUAN
Batik merupakan warisan budaya nusantara yang mempunyai nilai dan perpaduan seni
yang tinggi, penuh dengan makna filosofis dan simbol bermakna yang memperlihatkan cara
berpikir masyarakat pembuatnya. Membatik tidak terlepas dari teknik atau teknologi
membatik. Secara umum, teknik atau teknologi membatik berlangsung secara turun temurun
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dan mengakar sesuai perkembangan sosial masyarakat yang bersangkutan. Membatik
merupakan sebuah teknologi dasar mencetak desain motif pada kain menggunakan bahan
malam atau lilin (wax). Canting, alat menggambar berbentuk seperti pulpen yang diisi lilin
panas, yang digunakan untuk menggambar motif pada kain. Selain kedua hal itu, seluruh
teknologi membatik adalah hasil inovasi orang di Jawa. Sebut saja teknologi mencuci kain
dan menggodok dengan minyak, menggambar desain motif dengan canting dan bahan lilin
panas (ngrengreng), dan nembok; memberi warna biru (medel atau celep); membuang malam
dari kain (nglorod atau ngerok); menutupi lagi bagian kain yang dipertahankan berwarna biru
dengan canting (mbironi); memberi warna coklat (nyoga); kembali proses nglorod;
membersihkan sisa bahan lilin dan melipat kain (Puspita, 2008).
Pada kira-kira tahun 1850, revolusi teknologi batik terjadi. Kala itu, orang di Jawa
menginvensi stempel cap (printing) yang terbuat dari perunggu. Membatik semula bukanlah
industri. Ia adalah bentuk kerajinan tangan rumah tangga yang biasa dilakukan perempuan di
perkotaan. Pada masa lampau, membatik biasanya dikerjakan di rumah pembesar Jawa, kaum
ningrat. Dalam kisah pengalamannya mengunjungi Istana Sultan Agung pada 1606, Rijckloff
van Goens menyebut bahwa ia melihat 4.000 perempuan yang sedang membatik di sana. Pada
awal abad ke-19, membatik berkembang menjadi industri kerajinan rakyat. Ini terjadi di
Kerajaan Jawa, yang semula adalah kerajinan rumah tangga (Anindito, 2010).
Di Jawa, industri batik bisa ditemukan di Cirebon, Indramayu, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis, Pekalongan, Semarang, Juwana, dan Lasem. Tentu saja, Yogyakarta dan Surakarta
menjadi pusat batik konservatif, yaitu motif klasik dengan warna biru dan coklat soga. Selain
di Yogyakarta dan Surakarta, industri biasanya dimiliki oleh kaum Tionghoa, sementara para
pekerja adalah pribumi. Industri batik mengalami surut pada masa PD II karena kesulitan
mendapatkan bahan. Di Batavia, tercatat bahwa tokoh Tionghoa berperan di Indonesia
(Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia) yaitu Lim Hiong Tjheng. Awalnya, Lim Hiong
Tjheng hanyalah pekerja di pabrik batik di Palmerah pada sekitar 1924, namun kemudian
memiliki pabrik batik sendiri bernama Hajadi dan hingga kini masih beroperasi Khusus untuk
Pekalongan merupakan sentra batik modern yang saat ini hampir memasok pasaran batik
domestik. Dilihat dari sejarahnya, batik pekalongan memiliki kekhasan dan keragaman motif
yang merupakan akulturasi budaya zaman kolonial Belanda, China, Arab maupun etnis dari
berbagai wilayah di Indonesia (www.kompas.com/2009/10/14).
Berdasarkan teknik pembuatannya dikenal ada 4 jenis batik yaitu Batik Tulis, Batik Cap,
Batik Sablon (Printing), dan Batik Sablon Malam. Batik Tulis dilakukan sepenuhnya oleh
keterampilan seorang pembatik, proses pembuatannya diawali dari pembuatan pola atau
motif, mengisi pola, hingga pewarnaan. Pembuatan batik memakan waktu kurang lebih 2-3
bulan. Batik tulis memiliki ciri-ciri yaitu : warna batik terlihat sama terang pada kedua sisi,
karena proses pengerjaan dilakukan di kedua sisi kain, Batik memiliki aroma khas yang
terbentuk dari hasil penggunaan malam (lilin) dan proses pewarnaan. Berikutnya adalah Batik
Cap yang dibuat dengan menggunakan bantuan motif batik yang dibuat dalam bentuk
stempel atau cap tembaga. Proses pengerjaan batik cap ini dengan memberikan malam panas
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pada stempel atau cap tembaga, kemudian distempelkan di atas kain polos, selanjutnya
dilakukan secara terus menerus hingga membentuk motif atau pola yang teratur.Pembuatan
batik memakan waktu kurang lebih 2-3 hari. Batik cap memiliki ciri-ciri yaitu: batik terlihat
terang pada satu sisi, hanya pada bagian dalam nyaris sama dan cenderung lebih buram, Pola
atau motif batik senantiasa simetris dan teratur (Santosa Doellah, 2002).
Batik Sablon atau Printing adalah batik yang dibuat dengan menggunakan motif
pabrikan atau motif sablon yang dicetak secara otomatis. Batik printing atau sablon ini dibuat
tanpa menggunakan metode dasar batik, karena dalam pengerjaannya tidak lagi menggunakan
proses pencegahan serap warna pada malam. Batik printing memiliki ciri-ciri yaitu : pola atau
motif tampak rapi dan simetris baik letak maupun ukurannya, warna batik hanya tampak
nyata pada satu sisi kain saja, hal ini dikarenakan proses pewarnaan saat pencekatan dengan
mesin hanya terjadi di satu sisi kain (Santosa Doellah, 2002).
Batik Sablon Malam yang dibuat dengan cara menyablonkan malam atau lilin secara
langsung seperti pada pembuatan batik printing. Batik sablon malam dibuat dengan
perpaduan kombinasi batik sablon dengan batik cap. Pembuatan batik sablon ini pun tidak
melewati tatanan pembuatan batik sebagaimana pembuatan batik tradisional, walaupun dalam
pembuatannya masih menggunakan bahan malam atau lilin. Batik sablon malam memiliki
ciri-ciri sebagai berikut : pola atau motif tidak berulang, desain lebih detail, warna pada kain
sama di kedua sisi, Warna lebih tahan lama dan mengkilap (Santosa Doellah, 2002).
Namun, menghadapi pasar bebas saat ini batik Indonesia masih mengalami berbagai
kendala dalam bersaing dengan batik khususnya dari China. Lemahnya daya saing batik
tradisional baik yang disebabkan oleh teknologi produksi yang masih manual, keterbatasan
bahan baku, dan lemahnya inovasi pemasaran serta kendala teknologi pengolahan limbah sisa
produksi batik mengakibatkan batik tradisional kalah bersaing dengan batik modern yang
sudah banyak beredar di pasar (http://industri.kontan.co.id/news). Salah satu upaya untuk
mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pemanfaatan teknologi pada sentra batik
tradisional agar menghasilkan batik yang mempunyai standar nilai tinggi baik nilai estetika,
ekonomis maupun lingkungan. Teknologi pengolahan batik maupun pasca produksi dapat
diperoleh melalui informasi paten yang menyediakan informasi terkini dari seluruh dunia
misalnya teknik pelapisan, teknik pewarnaan, teknologi alat printing, komposisi warna, teknik
pewarnaan sampai teknologi pengolahan limbah hasil samping dari produksi batik. Tujuan
penelitian ini adalah menyediakan informasi teknologi terkait pengolahan batik maupun pasca
produksi batik berbasis informasi paten.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis data secara deskriptif
melalui pendekatan literatur dan penelusuran dokumen paten. Studi literatur dengan mencari
sumber informasi melalui buku maupun internet terkait dengan teknologi kain batik. Datadata yang diperoleh baik yang bersifat sekunder maupun data primer kemudian dianalisa
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untuk mendapatkan gambaran informasi patent teknologi pengembangan batik tradisional di
Indonesia baik dari sisi teknologi itu sendiri, strategi, hukum, finansial, dan kondisi market.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdaarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil dengan rincian
sebagai berikut.
Kondisi Saat Ini
Berdasarkan hasil kajian yang telah didapatkan, memang aplikasi teknologi pada industri
batik Indonesia masih dianggap kurang. Teknologi yang digunakan lebih didominasi teknik
yang sudah turun temurun namun masih minim modifikasi ataupun improvisasi. Hal ini yang
menjadi salah satu faktor masih lemahnya daya saing batik tradisional Indonesia dengan
produk batik dari luar yang ada di pasaran seperti dari China.
Teknologi yang dikembangkan untuk batik berdasarkan studi literatur adalah sebagai
berikut :
1. Bahan-bahan untuk malam. Bahan malam baru menggunakan parafin, malam mikro,
gondorukem dan lemak binatang, merupakan malam yang efektif, mudah mengelupas dan
tahan terhadap alkali.
2. Pewarnaan bahan-bahan pewarna sintetis seperti cat indigosol dan naphtol yang
mempunyai jenis warna yang tak terhingga serta tidak luntur, dengan cat-cat itu
memungkinkan proses pewarnan dilakukan dengan penyoletan sehingga hasilnya
beraneka warna. Dalam bidang pewarnaan berkembang batik besutan dan sinaran dari cat
rapid untuk kuas kering dan runcing. Batik radioan yang menggunakan cat reaktif dan
batik formika yang menggunakan media kanji.
3. Pembuatan Kain. Kemajuan teknologi mampu menghasilkan kain dengan pintalan benang
yang halus dan anyaman yang padat sehingga mutu kain dapat ditingkatkan. Kain yang
bermutu sedang dan bermutu kurang baik masih diperlukan untuk berbagai keperluan lain
sehingga terjadi segmentasi pasar. Penemuan rayon sebagai serat buatan sangat
memperkaya jenis kain batik selain itu rayon memiliki sifat menyerap air dan mengkilap
dengan berbagai anyaman serat kain.
4. Bahan-bahan pembantu. Adanya penggunaan bahan-bahan pembantu kimia seperti
5. kustik soda, soda abu, air keras, natrium nitrit dalam pengolahan kain dan pewarnaan yang
lebih praktis dan bisa disimpan lama sehingga abu merang, cuka, jeruk nipis yang dipakai
untuk ketelan dan pewarnaan tidak dipakai lagi.
6. Penemuan cap. Bahan cap yang sering digunakan adalah tembaga, seng, kayu dan paku.
Tembaga memiliki sifat luwes, tidak mudah patah dan penghantar panas yang baik serta
mudah dibentuk. Pengecapan dapat dilakukan bolak-balik.
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7. Dalam ragam hias terjadi berbagai perubahan ukuran yang tidak pernah berhenti dengan
ditemukannya berbagai ukuran yang dapat dibesarkan atau dikecilkan.
8. Ditemukannya batik semprotan yang menghasilkan efek tekstur yang memadukan temuan
air brush dengan bahan kimia tekstil.
9. Penggunaan spon pada meja pengecapan menggantikan kelopak batang pisang.
10. Penggunaan kompor sebagai pemanas menggantikan arang.
11. Penggunaan minyak tanah pada lorodan menggantikan kayu.
(Sumber : diolah dari berbagai sumber)
Informasi Paten tentang Teknologi Batik
Pengumpulan informasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap informasi
patent baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Berdasarkan informasi yang
diperoleh dari situs World Intellectual Property Organization (WIPO) didapatkan data sebagai
berikut.
Tabel 1. Judul paten yang didaftarkan melalui WIPO terkait teknologi batik
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Judul Paten
Manual batik cotton yarns
Method for preparing novel one-bath-multicolor batik silk fabric
Sustainable Technology for Treatment of Batik Waste Effluent
Wax color dying product and production process thereof
Method of reclaiming acid extracting rosin and device thereof
Reversible wax printing technique and its product
Rapid continuous or batch datik dyeing - in hot aq. dyebath at constant temp. with light
agitation, without heat-up or levelling using simple appts.
Process for the production of multicoloured effects on textile fabrics containing animal fibres
by a single dyeing
Process for the production of discharge effects on textile fabrics

Sumber: www.wipo.int
Tabel 1. menunjukkan informasi bahwa teknologi pada batik terus dikembangkan dalam
upaya menghasilkan proses yang efisien dan produk yang berkualitas. Teknologi tersebut
diantaranya terkait dengan teknik pewarnaan, teknologi kain, komposisi pewarna, metode
mengolah limbah dan lain lain. Informasi yang terdapat di dalam dokumen paten ini dapat
dimanfaatkan sebagai upaya mengadopsi teknologi yang lebih baru untuk perbaikan dan
peningkatan teknologi yang sudah ada. Teknologi pembatikan yang terdapat sebagaimana
hasil studi literatur merupakan teknologi yang sudah lama dan perlu adanya pengembangan
yang lebih lanjut. Kesembilan judul paten tersebut sebagian besar berasal dari China, diikuti
Jerman dan Amerika Serikat.
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Gambar 1. Negara produsen paten terkait teknologi batik di Dunia (Sumber: WIPO).

Gambar 1. menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu penghasil batik hingga ke
mancanegara masih belum mampu untuk menghasilkan paten yang terdaftar secara
internasional yang dianggap dapat menunjukkan perkembangan teknologi batik untuk
meningkatkan produksi produk batik itu sendiri. Jika dilihat dari corak dan ragamnya,
Indonesia memiliki corak dan ragam yang sangat bervariasi yang dapat menjadikan ciri khas
untuk masing-masing wilayah di Indonesia.
Jika dilihat dari kondisi informasi paten teknologi batik yang didaftarkan di Indonesia
hingga akhir tahun 2015 masih sangat minim dengan jumlah patent yang granted sebanyak 1
buah sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.
Tabel 2. Judul paten yang didaftarkan melalui DJKI-Kemenkumham RI terkait teknologi
batik.
No Judul Paten
1
Pencetakan Kain Atau Batik Dua Muka
2
Proses Pembuatan Motif Batik Fractal
3
4
5

6
7
8

9

10
11

50

Hematisol Sebagai Bahan Baku Pewarna
Kain Batik
Pewarna Alami Kain Batik Dari Getah
Buah Jernang(Daemonorops Draco BL)
Teknologi Pengolahan Limbah Batik
Dengan Elektrolisis Menggunakan
Elektroda Platinum (Pt)
Mesin Ngelowong Batik
Proses Pewarnaan Batik Dengan Teknik
Wet On Wet
Material Dan Proses Pewarnaan Kain
Dengan Tanah Dan Penggunaannya Pada
Batik, Tye Dye, Tenun
Biosorben Mikroalgae-Kitosan Serta
Penggunaannya Sebagai Material
Penjerapan Logam Kromium
Wajan Batik Listrik Berpengatur
Wajan Kompor Listrik Untuk
Pembatikan

Status
Diberi patent
Persetujuan Direktur untuk
Ditolak

Kadaluarsa
3 Oktober 2026

Dianggap Ditarik Kembali

-

Tahap pemeriksaaan
Persetujuan Direktur untuk
Komunikasi

-

Pemeriksaan Substantif
Masa Pengajuan Keberatan
Masa Pengajuan Keberatan

-

-

Masa Pengajuan Keberatan

Dianggap ditarik kembali
Persetujuan Direktur untuk
Komunikasi

-
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12

13
14

15

16

17

Alat Colet Warna Dan Meja Motif Batik
Cap dan Batik Tulis
Mempercepat Proses Kristalisasi
Pewarna Alam Untuk Batik Dengan
Mesin Evaporator
Alat Pencelupan Pewarna Kain Batik
Dengan Sistim Otomatis
Metode Pembuatan Malam Batik
Modifikasi Dengan Double Component
Blending Menggunakan Material Limbah
Malam, Batik, Gondorukem, Paratin, dan
Kendal
Aparatus Dan Metoda Untuk Memanaj
Firmware Verifikasi Pada Suatu Peranti
Tanpa Kawat
Serat Stapel Poliester Yang Berasal Dari
Biomassa Dan Kain Batik Bukan
Tenunan Diperlakukan Basah Yang
Dibentuk Dari Serat Tersebut

Pemeriksaan Substantif

-

Pemeriksaan Substantif

-

Pemeriksaan Substantif

-

Masa Pengajuan Keberatan

Dianggap ditarik kembali
Persetujuan Direktur untuk
Diberi

Sumber: http://e-statushki.dgip.go.id
Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan pengembangan teknologi dalam mendukung
peningkatan produksi batik masih perlu dikembangkan serta invensi baru yang terkait dengan
teknologi produksi batik, bahan, proses dan hal lainnya masih perlu dilakukan proteksi
sebagai strategi untuk penngkatan daya saing dan komersialisasi melalui paten yang telah
dimiliki. Selanjutnya, untuk memanfaatkan informasi paten yang dihasilkan melalui
penelusuran maka dilakukan analisa dan penilaian terkait teknologi paten tersebut
(Intellectual Property Valuation). Indikator yang dianalisa meliputi status hukum, market dan
finansial produk batik. Analisa dilakukan dn hanya bisa dilakukan pada paten yang sudah
mendapatkan sertifikasi dengan menggunakan perangkat lunak analisa valuasi KI yang
dikeluarkan oleh EPO (European Patent Office).
Analisa Status Hukum, Teknologi, Market dan Finansial Produk Batik
Di Indonesia, paten sebagai salah satu alat untuk komersialisasi dan peningkatan daya
saing sudah mulai dilakukan, hal ini dilakukan karena seiring perkembangan teknologi yang
semakin pesat. Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah
hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang
teknologi. Paten diberikan untuk selama waktu tertentu karena melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Dengan adanya informasi paten batik yang ada di Indonesia, strategi pengembangan daya
saing dapat dilakukan dengan melakukan analisa berbagai aspek di antaranya aspek hukum,
teknologi, pasar dan finansial. Gambar 2 menunjukkan kondisi hukum, teknologi, market dan
finansial untuk pengembangan batik di Indonesia dengan mengambil contoh kasus pada paten
yang sudah tersertifikasi yaitu Pencetakan Kain Atau Batik Dua Muka.
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Gambar 3. Peta Kondisi Status Hukum, Teknologi, Market dan Finansial Batik di Indonesia
Sumber: diolah dari data primer dan sekunder

Gambar 3.(a) menunjukkan bahwa monitoring terhadap pelanggaran Kekayaan
Intelektual (KI) masih sangat minim. Proteksi untuk paten yang bersifat granted masih
sekedar pada lokasi terbatas. Hal ini juga yang menjadi faktor rendahnya pendaftaran patent
terkait batik di Indonesia. Kelemahan ini menjadi peluang besar bagi negara lain untuk
mengklaim hasil batik yang sejenis dan diproteksi bahkan untuk cakupan negara-negara di
Asia. Hal ini pernah terjadi pada 3 September 2008 sebagai titik awal proses Nominasi Batik
Indonesia ke UNESCO. UNESCO kemudian melakukan pengujian tertutup di Paris pada
tanggal 11-14 Mei 2009, yang hasilnya pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO
mengukuhkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Batik adalah milik Indonesia dan
Malaysia sudah tidak berhak lagi mengklaimnya.
Dilihat dari sisi teknologi, kebanyakan teknologi yang dikembangkan di Indonesia adalah
teknologi proses pencetakan batik. Teknologi ini sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.
merupakan teknologi yang tidak dapat mensubtitusi secara keseluruhan proses pembuatan
batik dari bahan baku hingga produk jadi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. (b)
invensi untuk substitusi teknologi masih dianggap minim dan sebatas untuk peralatan uji coba
dalam produksi skala terbatas. Teknologi yang dikembangkan bukan teknologi yang bersifat
unik (unique technology).
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Dari sisi market, pertumbuhan pasar dianggap masih sangat besar dengan rata-rata
pertumbuhan 13% per tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan
jumlah unit usaha batik selama lima tahun sejak 2011 hingga 2015 tumbuh 14,7% dari 41.623
unit menjadi 47.755 unit, tenaga kerja pun sama, selama 2011-2015 tumbuh 14,7% dari
173.829 orang menjadi 199.444 orang. Nilai pembelian bahan baku meningkat 12,8% dari
tahun 2011 senilai Rp 4,137 triliun menjadi Rp 4,746 triliun pada tahun 2015. Nilai tambah
batik tumbuh 14,7% dari tahun 2011 senilai Rp 1,909 triliun menjadi Rp 2,191 triliun.
Peminat batik dari mancanegara yang meningkat pun tercermin dari nilai ekspor batik yang
naik 14,7% dari tahun 2011 senilai Rp 43,96 triliun menjadi Rp 50,44 triliun pada 2015. Pada
Gambar 3. (c) menunjukkan Market growth rate untuk teknologi batik masih terbuka lebar
karena seiring dengan kondisi permintaan pasar terkait produk batik tersebut.
Dari sisi finansial, pengembangan teknologi untuk bahan dan produksi batik masih
membutuhkan biaya riset yang dianggap cukup besar sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar
3. (d). Pada salah satu sentra batik di Pekalongan, pemerintah setempat melakukan peguatan
investasi dengan melakukan kemitraan investasi. Kemitraan ini dilakukan bukan hanya di
dalam negeri namun juga luar negeri. Investasi meliputi pengembangan usaha, teknologi
produksi, kapasitas produksi, dan tahapan penguatan jejaring. Terkait dengan pengembangan
teknologi, investasi finansial ini umumnya dilakukan dengan bekerjasama terhadap lembaga
litbang baik yang ada di universitas maupun lembaga litbang terkait lainnya.
Strategi pengembangan daya saing untuk produksi batik dapat dilakukan dengan
memanfaatkan informasi paten yang ada, juga dengan mendaftarkan invensi yang dimiliki
untuk kemungkinan adanya potensi paten yang dihasilkan. Paten sudah digunakan sebagai
salah satu strategi komersialisasi yang mumpuni di luar negeri karena memiliki beberapa
fungsi diantaranya (Wurzer, 2011) :
1. Sebagai pemimpin teknologi (technology lead) dimana perusahaan/ukm dapat
memperoleh keuntungan sebagai pemimpin teknologi dibandingkan dengan
2. (protection function)
3. Sebagai standar teknologi (technology standard) dalam pengembangan suatu produk
4. Sebagai akses teknologi (technology access) dimana akses teknologi dapat dilakukan
melalui negosiasi cross-licensing
5. Time to market menjadi relatif lebih kecil, karena kompetitor masih harus melakukan
pengembangan dan penemuan baru yang tidak boleh sama dengan yang dipatenkan.
6. Brand loyalty yang dapat diperoleh dengan membangun reputasi dari produk yang
dihasilkan
7. Sebagai pendefenisi produk (dominant design) yang diproduksi sehingga tidak bisa ditiru
oleh kompetitor
8. Hak desain dan paten dapat digunakan untuk mendukung merk dagang yang telah
digunakan (unique selling proposition)
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Dampak pemanfaatan patent sebagaimana disebutkan di atas dapat dikategorikan
menjadi 2 bagian yakni:
1. Technology access
2. Technology lead

Menciptakan daya saing yang unggul

3. Technology standard
4. Time to market
5. Unique selling proposition
6. Dominant design

Mempertahankan daya saing yang unggul

7. Brand loyalty
Secara tidak langsung, dengan adanya pemanfaatan paten sebagai salah satu strategi daya
saing industri batik tradisional di Indonesia akan menciptakan dan mempertahankan daya
saing yang unggul untuk keberlanjutan batik Indonesia di pasar regional, nasional, dan manca
negara. Hal ini karena penelusuran dokumen paten tekait teknologi batik dapat membantu
produsen batik untuk mengadopsi inovasi teknologi sehingga mempercepat proses alih
teknologi yang menunjang daya saing batik.

KESIMPULAN
Penelusuran dokumen paten tekait teknologi batik dapat membantu produsen batik
untuk mengadopsi inovasi teknologi sehingga mempercepat proses alih teknologi yang
menunjang daya saing batik. Informasi teknologi yang bersumber pada dokumen paten dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu strategi untuk pengembangan dan peningkatan daya saing
produksi batik tradisional di Indonesia.
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INTERAKSI ANTARA INDIKATOR USAHA UKM
DENGAN PDB INDONESIA TAHUN 2000 – 2013
Malik Cahyadin
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ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan interaksi antara indikator UKM (jumlah unit
usaha, jumlah tenaga kerja, nilai output, nilai investasi dan nilai ekspor) dengan PDB
Indonesia tahun 2000 - 2013. Metode analisis data menggunakan deskriptif statistik, korelasi
dan uji kausalitas Granger. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan indikator
usaha UKM dan PDB Indonesia cenderung positif. Selain itu, keterkaitan antara indikator
usaha UKM dengan PDB Indonesia juga cenderung kuat. Hal ini memberikan sinyal positif
bagi pelaku usaha UKM dan pemerintah dalam rangka mempertahankan atau bahkan
meningkatkan peran UKM dalam perekonomian nasional melalui berbagai program fasilitasi
pengembangan usaha.
Kata-kata kunci: indikator usaha, UKM, PDB, korelasi, kausalitas Granger

PENDAHULUAN
Usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia merupakan jenis usaha yang berperan
penting dalam perekonomian. Untuk itu, kebijakan formal pengembangan UKM di Indonesia
telah ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah. UU ini tidak hanya mengatur tentang klasifikasi usaha tetapi juga
upaya pemberdayaan usaha, pembiayaan usaha, dan kontribusi pemerintah (pusat dan daerah)
dalam pengembangan UMKM di Indonesia.
Perkembangan UKM di Indonesia dapat dilihat dari indikator usahanya. Beberapa
indicator usaha tersebut adalah jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai output, nilai
investasi, dan nilai ekspor. Sebagai bentuk peran serta dalam membangun perekonomian
nasional, data indikator usaha UKM tersebut dapat dikaitkan dengan data perkembangan PDB
Indonesia. Gambar 1 menjelaskan perkembangan indikator usaha UKM dan PDB Indonesia
tahun 2000 – 2013. Gambar ini menunjukkan bahwa semua indikator usaha UKM dan PDB
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Indonesia mengindikasikan tren yang meningkat. Hal ini menjadi sinyal positif dalam
pengembangan UKM di Indonesia terutama bukti nyata peran aktif dan signifikan UKM
terhadap perekonomian nasional.

Gambar 1. Perkembangan Indikator Usaha UKM dan PDB Indonesia Tahun 2000 – 2013
Sumber: Kementrian KUKM dan BPS (diolah)
Keterangan: UU = unit usaha (unit), TK = tenaga kerja (orang), O = nilai output (miliar Rp),
I = nilai investasi (miliar Rp), X = nilai ekspor (miliar Rp), PDB = produk
domestik bruto ADHK 2000 (miliar Rp), data tahun 2013 = sementara.
Secara empiris studi tentang peran UKM terhadap perekonomian telah dilakukan oleh
Akingunola (2011), El Saady (2011), Savlovschi and Robu (2011), Fernández, Fernández,
Ríos, and Matilde (2012), Lawless, McCann and Calder (2012), Gujrati (2013), Robu (2013),
Uma (2013), Zwan, Hessels, Sanders and Zoetermeer (2013), Katua (2014), dan SICCI (2014).
Semua studi empiris tersebut menekankan pentingnya pengembangan UKM baik dari sisi
produksi, keuangan maupun akses pasar dan teknologi.
Gujrati (2013) menekankan pentingnya wirausaha dalam perekonomian suatu negara.
Untuk pemerintah perlu mendesain kebijakan yang dapat mendorong kuantitas maupun
kualitas wirausaha domestik. Sementara itu, Robu (2013) menekankan daya saing UKM yang
harus menjadi perhatian baik pelaku usaha maupun pemerintah. Daya saing tersebut
diharapkan akan menempatkan UKM sebagai industri strategis dalam perekonomian suatu
negara. Namun demikian, studi ini belum memberikan penjelasan yang komprehensif tentang
pentingnya teknologi-tinggi pada usaha UKM.
Katua (2014) memberikan ilustrasi yang jelas bahwa UKM merupakan jenis industri
yang diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah
unit usaha yang berdampak pada banyaknya jumlah tenaga kerja sehingga dapat mengurangi
jumlah penduduk miskin. Sementara itu, SICCI (2014) menekankan arti penting ketersediaan
infrastruktur dan akses pasar pada pengembangan UKM terutama pada pengembangan
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perekonomian perdesaan. Selain itu, para wanita dan generasi muda perlu mendapat
kesempatan yang memadai pada aktivitas ekonomi.

METODE PENELITIAN
1. Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2000 – 2013. Data tersebut meliputi
indikator usaha UKM (usaha kecil dan menengah), yaitu: UU = unit usaha (unit), TK = tenaga
kerja (orang), O = nilai output (miliar Rp), I = nilai investasi (miliar Rp), X = nilai ekspor
(miliar Rp); dan PDB = produk domestik bruto ADHK 2000 (miliar Rp). Data indikator usaha
UKM diperoleh dari Publikasi Statistik UKM oleh Kementrian Koperasi dan UKM.
Sementara itu, data PDB Indonesia diperoleh dari BPS.
2. Metode Analisis Data
Metode analisis data penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu: analisis deskriptif,
analisis korelasi, dan uji kausalitas Granger. Ketiganya digunakan untuk menjelaskan
perkembangan dan interaksi antara indikator usaha UKM dan PDB Indonesia tahun 20002013.
Konsep dan aplikasi analisis korelasi mengacu pada Taylor (1990). Sementara itu,
konsep dan aplikasi uji kausalitas Granger mengacu pada White and Pettenuzzo (2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Variabel Penelitian
Perkembangan variabel penelitian tahun 2010 – 2013 cenderung mengarah pada tren
positif (Gambar 1). Berdasarkan deskriptif statistik dapat diketahui empat indikator
perkembangan variabel penelitian, yaitu: mean (rata-rata), median (nilai tengah), maksimum,
dan minimum (Tabel 1). Tabel tersebut menjelaskan bahwa: a) rata-rata jumlah unit usaha
UKM sebanyak 48,8 juta, rata-rata jumlah tenaga kerja sebanyak 90,1juta, rata-rata nilai
output sebanyak Rp1,219 triliun, rata-rata nilai investasi sebanyak Rp200 triliun, rata-rata
nilai ekspor sebanyak Rp131 triliun, dan rata-rata PDB sebanyak Rp1,968 triliun.

Tabel 1. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian Tahun 2000 – 2013
Variabel

UU

TK

O

I

X

PDB

Mean

48,860,060

90,111,264

1,219,505

200,150.3

131,645.6

1,968,548

Median

49,583,802

89,200,764

1,068,143

190,394.7

132,065.8

1,905,727

Maximum

57,895,721

114,144,000

2,969,346

341,341.6

187,441.8

2,769,053
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39,784,036

72,704,416

760,089.5

113,075.3

75,448.60

1,389,770

Sumber: Kementrian KUKM dan BPS (diolah)
Keterangan: UU = unit usaha (unit), TK = tenaga kerja (orang), O = nilai output (miliar Rp),
I = nilai investasi (miliar Rp), X = nilai ekspor (miliar Rp), PDB = produk
domestik bruto ADHK 2000 (miliar Rp), data tahun 2013 = sementara.
Tabel 2. Rasio Indikator UKM Terhadap PDB Indonesia Tahun 2000 – 2013
Tahun

UU/PDB

TK/PDB

O/PDB

I/PDB

X/PDB

2000

28.626

52.314

0.547

0.081

0.054

2001

27.745

51.852

0.550

0.087

0.056

2002

27.866

51.692

0.551

0.085

0.058

2003

27.556

51.955

0.556

0.082

0.049

2004

27.031

48.564

0.558

0.093

0.058

2005

26.854

47.742

0.559

0.102

0.063

2006

26.539

47.593

0.561

0.098

0.067

2007

25.528

46.068

0.560

0.101

0.071

2008

24.687

45.151

0.560

0.105

0.085

2009

24.217

44.149

1.363

0.103

0.074

2010

23.381

42.446

0.554

0.107

0.076

2011

22.400

41.274

0.556

0.106

0.076

2012

21.587

41.107

0.554

0.115

0.064

2013

20.908

41.221

0.555

0.123

0.066

Sumber: Kementrian KUKM dan BPS (diolah)
Keterangan: UU = unit usaha (unit), TK = tenaga kerja (orang), O = nilai output (miliar Rp),
I = nilai investasi (miliar Rp), X = nilai ekspor (miliar Rp), PDB = produk
domestik bruto ADHK 2000 (miliar Rp), data tahun 2013 = sementara.
Sementara itu, Tabel 2 memberikan gambaran tentang rasio indikator usaha UKM
terhadap PDB. Informasi dari tabel tersebut menunjukkan bahwa:
a. Rasio UU/PDB antara 20 – 28 dengan rasio tertinggi dan terendah masing-masing
adalah tahun 2000 dan 2013. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah unit
usaha UKM diimbangi dengan peningkatan nilai PDB Indonesia. Kondisi ini
merupakan sinyal positif bagi pengembangan UKM di Indonesia.
b. Rasio TK/PDB antara 41 – 52 dengan rasio tertinggi dan terendah masing-masing
adalah tahun 2000 dan 2013. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif tenaga kerja
UKM terhadap pembentukan PDB Indonesia semakin baik. Hal ini diharapkan
didorong oleh semakin meningkatnya keterampilan dan keahlian (kualitas) SDM di
UKM.
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c. Rasio O/PDB antara 0,547 - 1,363 dengan rasio tertinggi dan terendah masing-masing
adalah tahun 2009 dan 2000. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk UKM di
Indonesia berperan penting terhadap pembentukan dan kemajuan perekonomian
nasional.
d. Rasio I/PDB antara 0,081 - 0,123 dengan rasio tertinggi dan terendah masing-masing
adalah tahun 2013 dan 2000. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai investasi UKM
cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
e. Rasio X/PDB antara 0,049 - 0,085 dengan rasio tertinggi dan terendah masing-masing
adalah tahun 2008 dan 2003. Kondisi menjadi sinyal positif bahwa produk UKM
Indonesia diterima oleh masyarakat luar negeri.
2. Korelasi antara Indikator Usaha UKM dengan PDB Indonesia
Analisis keterkaitan antara indikator usaha UKM dengan PDB Indonesia dapat dilakukan
dengan menggunakan metode korelasi. Hasil pengujian korelasi dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa:
a. Nilai korelasi antara UU dengan PDB adalah sebesar 0,981. Hal ini menunjukkan
bahwa jumlah unit usaha UKM mempunyai keterkaitan kuat dengan PDB Indonesia.
b. Nilai korelasi antara TK dengan PDB adalah 0,994. Hal ini menunjukkan bahwa
jumlah tenaga kerja UKM mempunyai keterkaitan kuat dengan PDB Indonesia.
c. Nilai korelasi antara O dengan PDB adalah 0,559. Hal ini menunjukkan bahwa nilai
output UKM mempunyai keterkaitan sedang dengan PDB Indonesia.
d. Nilai korelasi I dengan PDB adalah 0,992. Hal ini menunjukkan bahwa nilai investasi
UKM mempunyai keterkaitan kuat dengan PDB Indonesia.
e. Nilai korelasi X dengan PDB adalah 0,929. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor
UKM mempunyai keterkaitan kuat dengan PDB Indonesia.
Tabel 3. Korelasi antara Indikator UKM dengan PDB Indonesia Tahun 2000 – 2013
Variabel
UU
TK
O
I
X
PDB

UU
1
0.978
0.593
0.966
0.954
0.981

TK
0.978
1
0.562
0.989
0.914
0.994

O
0.593
0.562
1
0.526
0.587
0.559

I
0.966
0.989
0.526
1
0.907
0.992

X
0.954
0.914
0.587
0.907
1
0.929

PDB
0.981
0.994
0.559
0.992
0.929
1

Sumber: Kementrian KUKM dan BPS (diolah)
Keterangan: UU = unit usaha (unit), TK = tenaga kerja (orang), O = nilai output (miliar Rp),
I = nilai investasi (miliar Rp), X = nilai ekspor (miliar Rp), PDB = produk
domestik bruto ADHK 2000 (miliar Rp), data tahun 2013 = sementara.
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3. Kausalitas antara Indikator Usaha UKM dengan PDB Indonesia
Analisis kedua yang dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan antara indikator usaha
UKM dengan PDB Indonesia adalah analisis Kausalitas Granger. Hasil uji Kausalitas Granger
dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa:
a. UU mempunyai kausal terhadap PDB pada α 10%. Hal ini menunjukkan bahwa
perkembangan jumlah unit usaha UKM akan mendorong peningkatan nilai PDB
Indonesia.
b. PDB mempunyai kausal terhadap TK pada α 5%. Hal ini menunjukkan bahwa
perkembangan PDB Indonesia akan mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja
UKM.
c. PDB mempunyai kausal terhadap O pada α 10%. Hal ini menunjukkan bahwa
perkembangan nilai PDB Indonesia juga terkait dengan perkembangan nilai output
UKM.
d. PDB mempunyai kausal terhadap I pada α 10%. Hal ini menunjukkan bahwa
perkembangan nilai PDB Indonesia terkait dengan perkembangan nilai investasi
UKM.
e. PDB tidak mempunyai kausal terhadap X, begitu juga sebaliknya. Hal ini
mengindikasikan bahwa perkembangan nilai PDB Indonesia tidak terkait secara
signifikan dengan nilai ekspor UKM, begitu juga sebaliknya.

Tabel 4. Kausalitas Granger Indikator UKM dengan PDB Indonesia Tahun 2000-2013
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 2000 2013
Lags: 1
Null Hypothesis:
TK does not Granger Cause UU

Obs

F-Statistic

Prob.

13

0.08324

0.7789

0.00964

0.9237

0.00225

0.9631

4.27304

0.0656

UU does not Granger Cause TK
O does not Granger Cause UU

13

UU does not Granger Cause O
I does not Granger Cause UU
UU does not Granger Cause I

13

0.11198
5.3E-05

0.7448
0.9943

X does not Granger Cause UU
UU does not Granger Cause X

13

0.27635
6.04489

0.6106
0.0338
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PDB does not Granger Cause UU

13

UU does not Granger Cause PDB
O does not Granger Cause TK

13

TK does not Granger Cause O

0.06436

0.8049

3.02557

0.1126

0.95776

0.3508

4.08197

0.0709

I does not Granger Cause TK
TK does not Granger Cause I

13

15.1163
1.57771

0.0030
0.2376

X does not Granger Cause TK

13

0.02587

0.8754

1.98065

0.1896

8.52746

0.0153

0.00015

0.9905

TK does not Granger Cause X
PDB does not Granger Cause TK

13

TK does not Granger Cause PDB
I does not Granger Cause O
O does not Granger Cause I

13

3.71240
0.02458

0.0829
0.8785

X does not Granger Cause O

13

10.5671

0.0087

0.55170

0.4747

O does not Granger Cause X
PDB does not Granger Cause O
O does not Granger Cause PDB

13

3.50179
0.44185

0.0908
0.5213

X does not Granger Cause I
I does not Granger Cause X

13

2.52586
1.72732

0.1431
0.2181

PDB does not Granger Cause I

13

4.00066

0.0734

0.46942

0.5088

1.27804

0.2846

0.06801

0.7995

I does not Granger Cause PDB
PDB does not Granger Cause X
X does not Granger Cause PDB

13

Sumber: Kementrian KUKM dan BPS (diolah)
Keterangan: UU = unit usaha (unit), TK = tenaga kerja (orang), O = nilai output (miliar Rp),
I = nilai investasi (miliar Rp), X = nilai ekspor (miliar Rp), PDB = produk
domestik bruto ADHK 2000 (miliar Rp), data tahun 2013 = sementara.
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KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:
a. Perkembangan indikator usaha UKM dan PDB Indonesia cenderung positif dari tahun
ke tahun.
b. Nilai korelasi antara indikator usaha UKM dengan PDB menunjukkan korelasi yang
kuat.
c. Hasil pengujian kausalitas Granger menunjukkan bahwa indikator usaha UKM seperti
jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai output, dan nilai investasi mempunyai
kausal dengan PDB Indonesia. Sementara itu, indikator nilai ekspor UKM tidak
mempunyai kausal dengan PDB Indonesia.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:
a. Pelaku usaha UKM dan pemerintah perlu memperkuat sinergi dalam rangka
mempertahankan perkembangan positif indikator usaha UKM dengan nilai PDB.
Bentuk sinergi tersebut dapat berupa bantuan program pengembangan dan
pendampingan usaha, bantuan atau fasilitasi teknologi, bantuan atau fasilitasi akses
pembiayaan usaha, dan bantuan atau fasilitasi akses pasar. Dalam konteks
pembentukan integrasi usaha pemerintah dan pelaku usaha UKM sebaiknya
mendorong adanya integrasi usaha UKM dari hulu sampai hilir.
b. Pelaku usaha UKM dan pemerintah perlu memperkuat kapasitas usaha UKM misal
melalui program capacity building baik pada kapasitas produksi maupun SDM dan
teknologi.
c. Pelaku usaha UKM dan pemerintah perlu mendorong peningkatan kualitas produk
UKM dalam rangka meningkatkan nilai ekspor komoditas UKM. Kualitas produk
tersebut dapat dilakukan melalui program standarisasi SNI maupun internasional
produk UKM berbasis ekspor.
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PERAN TAMAN SAINS DAN TEKNOLOGI LIPI DALAM
MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM
DI BIDANG OBAT TRADISIONAL
Syahrizal Maulana dan Nurlisa Dwi Novianti
Pusat Inovasi LIPI, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 47 Cibinong 16912,
Bogor, Jawa Barat
email: syahrizal.maulana@lipi.go.id

ABSTRAK
Prospek pengembangan produksi tanaman obat semakin pesat dari tahun ke tahun.
Permintaan terhadap obat tradisional bahkan melebihi industri obat farmasi. Data BPS
tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 6.444 UMKM bidang farmasi dan obat tradisional
yang tersebar di Indonesia. Penggunaan teknologi yang tepat sangat penting untuk dapat
memenuhi permintaan pasar dan kualitas produk obat tradisional yang dihasilkan. Saat ini
banyak UMKM obat tradisional yang masih menggunakan alat / teknologi sederhana. Salah
satu upaya pemanfaatan obat tradisional dengan meningkatkan penggunaan teknologi dapat
dilakukan melalui Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikelola oleh LIPI. TST LIPI
memiliki program start up untuk melahirkan dan membina perusahaan pemula berbasis
teknologi, salah satunya dalam bidang Obat Tradisional. Berbagai kegiatan penelitian dan
pengembangan produk obat tradisional telah dilakukan di kawasan Cibinong Science Center
LIPI dan kawasan lainnya dalam kurun 5 tahun terakhir. Berbagai produk / teknologi
unggulan yang dihasilkan dapat diadopsi oleh UMKM sebagai bentuk alih teknologi LIPI
kepada masyarakat. Hal ini ditunjang dengan akan dibangunnya Pilot Plant Bidang Obat
Tradisional sehingga diharapkan produk yang dihasilkan UMKM dapat sesuai dengan
persyaratan yang berlaku. TST LIPI akan menciptakan iklim yang kondusif bagi UMKM di
bidang Obat Tradisional dalam meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan
penggunaan teknologi untuk menghasilkan produk obat tradisional yang memenuhi standar
mutu.
Kata kunci: Taman Sains dan Teknologi, Daya Saing, UMKM, Obat Tradisional.

65

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

PENDAHULUAN
Indonesia mempunyai tanaman yang beraneka ragam dan terbesar di dunia, diperkirakan
25.000 jenis tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari jenis tanaman tersebut 9.000 lebih
merupakan tanaman obat dan kurang lebih 300 spesies telah digunakan sebagai bahan
obat tradisional oleh industri/usaha obat tradisional (Zulkarnain dan Ahmad Zaki, 2007). Pasar
internasional tanaman obat dan aromatik tumbuh sebesar 10-15% per tahun (USAID, 2006).
Pasar tanaman obat di Indonesia menyerap tanaman obat sebesar 63%, ekspor 14% dan
konsumsi rumah tangga 23% (Departemen Pertanian, 2007). Tanaman obat tersebut dapat
dimanfaatkaan secara langsung sebagai makanan ataupun diolah menjadi obat melalui proses
pengolahan dan ekstrasi. Beberapa produk hasil olahan tersebut dapat berupa jamu, minyak
atsiri, salep dan berbagai produk lainnya. Saat ini masyarakat lebih mengenal dengan istilah
obat tradisional.
Menurut Permenkes RI No. 246/Menkes/Per/V/1990 Pasal 1, obat tradisional adalah
bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan
sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun temurun telah
digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. BPOM menyatakan bahwa suatu obat
dapat digolongkan dalam obat tradisional atau herbal jika obat tersebut mengandung unsur
alam 100% tanpa adanya tambahan bahan kimia sedikit pun.
Walaupun telah digunakan secara luas dengan pangsa pasar mencapai Rp13 triliun pada
tahun 2012 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp20 triliun pada 2015 (Sumber: GP Jamu
Indonesia), industri obat tradisional masih bergantung dengan bahan baku obat tradisional
impor. Kekurangan pasokan tersebut antara lain disebabkan rendahnya budidaya tanaman
obat secara komersial dan belum dapat memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan
dengan baik dan kontinyu dari batch ke batch-nya. Departemen Pertanian (2007) menyatakan
bahwa kurang lebih 85% kebutuhan bahan baku masih diperoleh dari upaya penambangan
hutan dan pekarangan. Petani juga menghadapi permasalahan rendahnya kualitas produk,
sementara industri obat tradisional menuntut kualitas yang tinggi (Pusat Studi Biofarmaka
IPB, 2010). Sementara itu, penggunaan tanaman obat di Indonesia mencapai sekitar 250 ton
per minggu atau sama dengan 12.000 ton per tahun (Kadarwati & Istiqomah, 2011).
Permintaan obat tradisional di dalam negeri masih cukup tinggi. Permintaan terhadap
obat tradisional bahkan melebihi industri obat farmasi. Masyarakat sudah teredukasi terhadap
produk obat tradisional sehingga menjadi pilihan utama dalam upaya menjaga kesehatannya,
terutama untuk penyakit ringan yang diderita dan tidak memerlukan dokter dalam waktu
cepat. Badan Pusat Statistik (BPS, 2016a) dalam Indikator Kesehatan 1995-2015
menunjukkan penduduk Indonesia yang menggunakan obat tradisional cenderung meningkat
setiap tahun (Gambar 1).
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Gambar 1. Persentase penduduk yang menggunakan obat tradisional

Perkembangan produk jamu dan kosmetik di Indonesia telah menjadi andalan
perekonomian nasional. Data BPS tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 6.444 UMKM
bidang farmasi dan obat tradisional yang tersebar di Indonesia. Industri ini menyerap puluhan
ribu tenaga kerja (BPS, 2016b, Gambar 2).

Gambar 2. Jumlah Tenaga Kerja Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
Catatan: tahun 2013 angka sementara

Sebagian besar obat tradisional produksi pabrik di Indonesia dipromosikan dengan cara
berlebihan. Tidak jarang obat tradisional atau sering disebut herbal, dikatakan dapat
mengobati berbagai jenis penyakit, padahal hanya mengandung satu atau dua jenis zat
berkhasiat. Selain itu efek obat tradisional perlu waktu lebih lama dari obat sintetis karena
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model aksi kerjanya berbeda. Oleh karena itu, pemerintah sekarang dengan sangat gencar
menggarap program Saintifikasi Jamu, yaitu program penelitian berbasis layanan untuk
mendapatkan bukti ilmiah agar mendapatkan jamu yang bermutu dan berkhasiat. Melalui
saintifikasi jamu dibentuk jejaring dokter saintifikasi jamu, yang memberikan layanan jamu
dan layanan penelitian. Sampai saat ini sudah ada lebih 600 dokter saintifikasi jamu yang
tersebar di seluruh provinsi dan sudah terlibat penelitian di klinik jamu (INFARKES, 2015a).
Saat ini banyak UMKM obat tradisional yang masih menggunakan alat / teknologi
sederhana. Hal ini tentu membuat produk obat tradisional yang dibuat menjadi terbatas dan
belum sesuai standar mutu. Salah satu upaya pemanfaatan obat tradisional dengan
meningkatkan penggunaan teknologi dapat dilakukan melalui Taman Sains dan Teknologi
(TST) yang dikelola oleh LIPI. TST LIPI berlokasi di Cibinong Science Center (CSC) LIPI,
terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatam Cibinong, Kelurahan
Nanggewer. TST LIPI memiliki program start up untuk melahirkan dan membina perusahaan
pemula berbasis teknologi, salah satunya dalam bidang Obat Tradisional. Berbagai kegiatan
penelitian dan pengembangan produk obat tradisional telah dilakukan di kawasan Cibinong
Science Center LIPI dan kawasan lainnya dalam kurun 5 tahun terakhir. Berbagai produk /
teknologi unggulan yang dihasilkan dapat diadopsi oleh UMKM sebagai bentuk alih
teknologi LIPI kepada masyarakat. Hal ini ditunjang dengan akan dibangunnya Pilot Plant
Bidang Obat Tradisional sehingga diharapkan produk yang dihasilkan UMKM dapat sesuai
dengan persyaratan yang berlaku. TST LIPI akan menciptakan iklim yang kondusif bagi
UMKM di bidang Obat Tradisional dalam meningkatkan daya saing usaha melalui
peningkatan penggunaan teknologi untuk menghasilkan produk obat tradisional yang
memenuhi standar mutu.

METODOLOGI
Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, wawancara
dan diskusi dengan analisis data secara deskriptif. Studi literatur dilalukan dengan
menemukan referensi melalui sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, atau website resmi
pemerintah / organisasi. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi mengenai topik
penelitian dari para ahli yang terkait melalui diskusi. Diskusi terfokus dilakukan untuk
mendapat informasi lebih rinci mengenai pemanfaatan obat tradisional dalam Taman Sains
Dan Teknologi yang akan dikembangkan. Tahap selanjutnya adalah melakukan ekstraksi atas
data dan informasi yang diperoleh dari setiap pendekatan dan dianalisis secara deskriptif
untuk merumuskan peran Taman Sains dan Teknologi LIPI dalam meningkatkan daya saing
UMKM di Bidang Obat Tradisional.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Maraknya gerakan kembali ke alam (back to nature), membuat kecenderungan
penggunaan bahan obat alam / tradisional di dunia semakin meningkat. Gerakan tersebut
dilatarbelakangi perubahan lingkungan, pola hidup manusia, dan perkembangan pola penyakit
(Hembing, 2007). Karena banyaknya variasi sediaan bahan alam atau obat tradisional, maka
untuk memudahkan pengawasan dan perizinan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.2411 tahun 2004 tentang Kententuan Pokok
Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, obat tradisional di Indonesia
dikelompokkan menjadi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
1. Jamu
Jamu merupakan bagian dari obat tradisional yang digunakan secara turun temurun dan
baru memiliki klaim penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian tradisional (secara empiris /
turun temurun). Klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata: ―Secara tradisional
digunakan untuk …‖, atau sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran.
2. Obat Herbal Terstandar
Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah obat tradisional yang sudah dibuktikan mutu,
keamanan dan manfaatnya secara ilmiah serta menggunakan bahan baku yang telah
memenuhi standar. Pada OHT telah dilakukan uji pra-klinik.
3. Fitofarmaka
Fitofarmaka merupakan obat herbal terstandar yang sudah melalui uji praklinis dan klinis
dimana formula mengandung obat yang berefek kuratif atau menyembuhkan dan telah
melalui uji toksikologi (pembuktian syarat keamanan obat secara formal), uji klinik (manfaat
pencegahan dan penyembuhan penyakit, dan uji farmakologi (pembuktian efek atau pengaruh
obat).
Saat ini, kurang lebih 20.000 produk jamu, 41 produk Obat Herbal Terstandar dan 6
produk Fitofarmaka telah beredar di Indonesia (INFARKES, 2015b). Adapun logo untuk
penanda peredaran obat tradisional di pasar seperti pada Gambar 3. Bagian dari obat
tradisional yang bisa dimanfaatkan adalah akar, rimpang, batang, buah, daun dan bunga.
Bentuk obat tradisional yang banyak dijual di pasar dalam bentuk kapsul, serbuk, cair,
simplisia dan tablet.

Gambar 3. Logo untuk penanda obat tradisional
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Saat ini jamu tidak lagi dianggap sebagai minuman masyarakat kelas menengah ke
bawah. Saat ini jamu telah mengalami revolusi baik dari sisi bentuk sediaan maupun
manfaatnya. Jamu tidak lagi sebagai stigma negatif yang dikenal masyarakat berupa bahan
yang diproduksi secara sederhana dan pahit rasanya. Namun saat ini jamu dapat dinikmati
semua kalangan dalam bentuk sediaan yang sangat praktis, enak, berkhasiat dan merupakan
bagian dari gaya hidup (INFARKES, 2015a).
UMKM harus mengembangkan diri dengan melahirkan inovasi obat tradisional sesuai
kebutuhan. Modernisasi obat tradisional dapat diwujudkan melalui penggunaan teknologi
terbaik, proses pengemasan yang higienis dan aman, mudah dijangkau dan dapat dikonsumsi
secara praktis oleh semua lapisan masyarakat. Namun, di sisi lain, pelaku usaha industri jamu
masih menemui kendala dalam menciptakan produk berkualitas, berdaya saing tinggi dan
berorientasi pasar. Kendala yang kedua adalah permasalahan akses permodalan pada usaha
jamu terutama, usaha jamu tradisional; pengembangan tanaman obat bahan baku jamu dan
proses pengolahan yang efisien, serta kendala terkait peraturan dan prosedur pengujian
laboratorium (Warta Ekspor, 2014).
Taman Sains dan Teknologi LIPI
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai lembaga riset memiliki potensi dan
fasilitas di kawasan Cibionong Science Center (CSC), serta kebijakan untuk mendukung
program pembangunan Taman Sains dan Teknologi (TST, Science and Technology Park /
STP). Di kawasan CSC tersebut, terdapatnya berbagai Pusat Penelitian diantaranya bidang
Ilmu Pengetahuan Hayati, kawasan Eco Park, fasilitas Indonesian Culture Collection (InaCC)
serta dukungan Pusat Pendikan dan Pelatihan untuk para peneliti sangat ideal untuk
membangun TST berbasis bioresources. Keberadaan Pusat Inovasi di kawasan tersebut,
memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong dan mempercepat berdirinya industriindustri baru berbasis bioresources.
Pengembangan TST dimaksud untuk Pembangunan Taman Sains dan Teknologi
Nasional (National Science and Technology Park, N–STP), yang nantinya diarahkan untuk
difungsikan sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi maju, pusat penumbuhan
wirausaha baru di bidang teknologi maju, pusat layanan teknologi maju ke dunia usaha dan
industri. Suatu Taman Sains pada umumnya memberikan penekanan pada pemberian layanan
alih teknologi dari suatu universitas atau lembaga litbang di kawasan kepada industri baik di
dalam maupun di luar kawasan. Taman Sains juga fokus pada penciptaan atau pemberian
layanan kepada perusahaan start up.
Alih teknologi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu TST. Manajemen dan
para spesialis di TST secara sistematis melakukan fasilitasi alih teknologi dari pemilik
teknologi atau pemasok teknologi baik universitas, pusat-pusat penelitian, dan perusahaan
pencipta teknologi baik di dalam maupun di luar negeri kepada perusahaan-perusahan yang
membutuhkannya. Perusahaan-perusahaan penerima teknologi ini dapat merupakan
perusahaan yang sudah relatif mapan maupun perusahaan-perusahaan start up atau UMKM
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yang berlokasi di TST. TST LIPI mengintegrasikan empat komponen ABG+C (Academic,
Business, Government + Community) dalam kerangka intermediasi. Integrasi tersebut seperti
pada Gambar 4 (Pusat Inovasi LIPI, 2016).

Gambar 4. TST LIPI mengintegrasikan Triple Helix (ABG)+C
Pembangunan Pilot Plant Bidang Obat Tradisional
Dalam melakukan penguatan zona pemanfaatan CSC menjadi zona intermediasi dan
industri dalam rangka mengelola fungsi intermediasi alih teknologi dan pengembangan start
up berbasis teknologi, pada tahap 1 akan dilakukan pembangunan Pilot Plant. Fasilitas yang
akan dikelola oleh Pusat Inovasi LIPI ini berupa Gedung Pilot Plant 2 lantai dengan 1
basement sebagai area parkir. Fasilitas pilot plant akan melayani satuan kerja LIPI di kawasan
dan pengguna jasa lainnya, misalnya UMKM.
Tujuan Pembangunan Pilot Plant:
1. Untuk pembuktian parameter-parameter kunci yang dihasilkan dalam skala lab sehingga
capaian proses yang dilakukan dalam pilot plant merupakan bagian dari evaluasi
parameter.
2. Sebagai salah satu sarana penting TST dalam memberikan pelayanan kepada industri
tenant TST untuk memvalidasi produk berbasis teknologi yang dikembangkan sebelum
diproduksi secara massal.
3. Melayani inventor dan inovator mandiri untuk memvalidasi konsep teknis dan ekonomis
temuan atau produk baru yang dikembangkan.
4. Melayani start up/UMKM yang tidak mempunyai fasilitas produksi dengan strandard
industri melalui jasa penyediaan jasa produksi dan/atau pendampingan.
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Tabel 1. Daftar penelitian yang berhubungan dengan bahan alam
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Salah satu fungsi dari Pilot Plant yang akan dibangun adalah di bidang obat tradisional
yang memenuhi standar mutu dan proses manufaktur yang baik. Gedung ini didukung
peralatan dan mesin yang terstandar dan memenuhi persyaratan. Standar peralatan dan mesin
yang akan difasilitasi melingkupi mesin dan peralatan ekstraktor (unit ekstraktor dan unit
evaporator), peralatan pengolah ekstrak (mixing dan penepung), mesin pengemas, peralatan
utilitas dan penunjang, serta peralatan laboratorium. Fasilitas ini menunjang berbagai kegiatan
penelitian dan pengembangan yang dilakukan satuan kerja LIPI di bidang bahan alam / obat
tradisional. Beberapa daftar penelitian bahan alam yang dilakukan dalam beberapa tahun
terakhir di LIPI seperti pada Tabel 1.
Posisi dari pilot plant akan nampak strategis dalam proses pengembangan sebuah produk,
karena pada saat sebuah teknologi dikembangkan untuk dapat memasuki pasar, dibutuhkan
waktu yang cepat dan tepat. Salah satu solusi yang biasanya dilakukan oleh para pelaku
terutama industri adalah dengan melakukan pendekatan yang bersifat meminimalkan risiko
dari sisi proses dan kualitas produk tersebut, pilot plant memegang peranan yang cukup
penting dalam mentransformasi produk contoh hasil penelitian dan pengembangan menjadi
produk yang bukan hanya layak secara ekonomi tetapi juga berbagai parameter terukur yang
dapat dijadikan acuan dalam pengembangan dan pembesaran skala produksi.
Pembangunan Pilot Plant Bidang Obat Tradisional dapat membantu meningkatkan
kemampuan UMKM bidang obat tradisional di sekitar wilayah. Pilot Plant ini dapat
memfasilitasi para peneliti untuk mengembangkan produk obat tradisional dari skala
laboratorium menjadi skala pilot / skala yang lebih besar. Selain itu fasilitas yang disediakan
dapat digunakan oleh perusahaan pemula / UMKM obat tradisional dalam melakukan validasi
teknis atas teknologi yang dikembangkan dalam skala yang efisien dan risiko kegagalan yang
lebih kecil.

KESIMPULAN
Kebutuhan akan obat tradisional semakin meningkat setiap tahun, sehingga UMKM di
bidang obat tradisional harus dapat menangkap peluang tersebut dengan menghasilkan
kualitas obat tradisional yang sesuai dengan persyaratan. Hal ini dapat dilakukan dengan
penggunaan teknologi yang difasilitasi oleh Taman Sains dan Teknologi LIPI. TST LIPI
menciptakan ekosistem inovasi yang diperlukan untuk berkembangnya inovasi secara kontinu
dan iklim yang kondusif bagi UMKM di bidang obat tradisional dalam meningkatkan daya
saing usaha melalui peningkatan penggunaan teknologi untuk menghasilkan produk obat
tradisional yang memenuhi standar mutu.
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PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK WANITA TANI
DALAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KELOMPOK
Suminah dan Sapja Anantanyu
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret
ABSTRACT
The purpose of this activity is to increase the business capacity of women farmers group.
Cornflakes enterprises as the main economic activities of Dharma Lestari women farmers
group at Tambakselo Village Wirosari Subdistrict Grobogan District, has not developed
optimally even though their products are well known in local markets and outside the region.
Various obstacles faced by the business group's cornflakes include: push machines and
production tools are lacking, can not produce in the rain season, simple packaging, selling
price is cheap, simple management. For that it need the various efforts to resolve the issue.
The method used are education, facilitation, and mentoring. The results of service activities
include increased knowledge, motivation, and skills in businesses management ranging from
raw materials to marketing, including management in developing the business, so the revenue
increase.
Keywords: Increased capacity, group, women farmers.
ABSTRAK
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha kelompok wanita
tani. Usaha emping jagung sebagai salah satu andalan usaha ekonomi produktif kelompok
Wanita Tani Dharma Lestari di Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten
Grobogan, selama ini belum dikembangkan potensinya secara optimal meskipun hasil
produksinya sudah dikenal di pasar-pasar lokal maupun luar daerah. Berbagai kendala
dihadapi kelompok usaha emping jagung ini meliputi: mesin pemipih dan alat produksi yang
kurang, tak bisa berproduksi optimal di saat hujan, kemasan yang sederhana, harga jual
produk murah, manajemen yang sederhana. Untuk itu perlu berbagai upaya untuk mengatasi
masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah edukasi, fasititasi dan pendampingan.
Hasil kegiatan pengabdian meliputi peningkatan pengetahuan, motivasi, dan keterampilan
dalam penggelolaan usaha mulai dari bahan baku sampai dengan pemasaran, termasuk
manajemen dalam mengembangkan usaha, sehingga pendapatannya meningkat.
Kata kunci: Peningkatan, kapasitas, kelompok wanita tani.
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PENDAHULUAN
Tergabungnya wanita tani dalam suatu kelompok memiliki beberapa manfaat untuk
mengembangkan kapasitas usaha. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang
penuluhan pertanian pada pasal 19 ayat 2 fungsi kelompok yaitu; sebagai wadah proses
pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi,
dan unit penggolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Fungsi kelompok wanita tani
dalam hal ini sebagai unit penggolahan (agroindustri) dari bahan baku jagung menjadi emping
jagung merupakan salah satu usaha yang dilakukan wanita tani dalam mengembangkan usaha
dalam kelompoknya.
Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari yang merupakan salah satu desa miskin di
Kabupaten Grobogan mempunyai luas lahan produktif sebanyak 2.870 Ha, yang berpotensi
untuk tanaman jagung. Desa Tambakselo memiliki jumlah penduduk pada tahun 2009
sebanyak 12.551 jiwa yang mayoritas mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh
tani (Monografi Kecamatan Wirosari,2013).
Kelompok Wanita Tani Dharma Lestari yang ada di Dusun Jatitengah Desa Tambakselo
Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan memiliki usaha emping jagung yang dikelola sejak
5 Januari 2008. Dengan adanya kelompok Wanita Tani di Desa Tambakselo ini yang
jumlahnya semula 15 orang sekarang meningkat menjadi 26 orang. Peningkatan jumlah
anggota ini karena sebagai anggota kelompok Wanita Tani Dharma Lestari ini mereka dapat
meningkatkan pendapatannya melalui usaha kelompok emping jagung. Emping jagung
sebagai salah satu andalan usaha ekonomi produkstif kelompok Wanita Tani Dharma Lestari
selama ini belum dikembangkan potensinya sebagai produk olahan pangan yang kompetitif
dan bernilai ekonomis dengan mengikuti kaidah Good Manufacturing Practices (GMP‘s),
penggunaan label standar, kemasan, manajemen produksi sampai dengan promosi produk.
Meskipun demikian hasil produksinya sudah menguasai pasar daerah seperti pasar Wirosari,
pasar Tawangharjo, pasar Purwodadi bahkan sudah mempunyai pasar di daerah Blora.
Selama ini produk emping jagung kelompok dibeli oleh pedagang yang datang ke rumahrumah anggota kelompok Wanita Tani Dharma Lestari yang dijual baik dalam bentuk mentah
maupun sudah digoreng (siap saji). Penjualan dalam bentuk curah, tanpa kemasan yang
marketable sehingga harga jualnya relatif rendah. Harga emping jagung mentah per kg
berkisar antara Rp 10.000,- sampai dengan Rp 11.000,-, dan harga emping jagung yang sudah
digoreng (siap saji) per kg berkisar antara Rp 13.000,-sampai dengan Rp 14.000,. Sementara
itu, harga emping jagung di toko-toko yang ada di pasaran dengan kemasan IPRT per 2
onsnya seharga Rp 5.000 – Rp 6.000,-, berarti per kg bisa mencapai harga sekitar Rp 20.000
sampai dengan Rp 30.000,-.
Sistem produksinya, semua anggota kelompok memproduksi emping jagung di rumahnya sendiri-sendiri, sedangkan untuk proses pemipihan jagung yang sudah di olah di rumah
kemudian di gilingkan/dipipihkan dengan menggunakan mesin pemipih milik kelompok yang
berada di rumah Ketua Kelompok Tani Dharma Lestari yaitu Ibu Sudarmi. Setiap anggota
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kelompok wanita tani Dharma Lestari, setiap hari dapat memproduksi emping jagung per
orang sebanyak 10-15 kg jagung. Jika dikumpulkan dari semua anggota kelompok omsetnya
minimal sekitar 3 kwintal (300 kg jagung) per hari. Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit.
Kelompok Wanita Tani Dharma Lestari hanya memiliki 1 (satu) unit mesin penggiling
dengan ukuran tanggung. Keterbatasan jumlah mesin penggiling tersebut merupakan masalah
tersendiri bagi kelompok karena mereka harus mengantri, 1 kg jagung bisa dipipihkan sekitar
2-3 menit sehingga apabila 300 kg jagung membutuhkan waktu pemipihan sekitar 550 menit
atau sekitar 9-10 jam. Di samping itu, apabila musim penghujan mereka juga mengalami
kendala untuk menjemur emping yang sudah dipipihkan.
Selain itu, di Desa Tambakselo ini juga masih banyak masyarakat usia produktif 15 – 55
th yang belum memupunyai pekerjaan tetap (penggangguran) yaitu sebanyak 497 orang (Data
Monografi Desa Tambakselo, 2009). Hal ini merupakan persoalan tersendiri dalam
pembangunan yang harus segera dicarikan pemecahannya. Kondisi ini sangat memungkinkan
untuk diintegrasikan dengan usaha emping jagung, jika kelompok usaha tersebut diperbesar
usahanya, artinya semua permasalahan tadi dapat diatasi, karena kelompok Wanita Tani
Dharma Lestari yang memiliki usaha emping jagung tersebut mempunyai potensi yang besar
untuk dapat berkembang, karena potensi bahan baku yang melimpah di daerah tersebut dan
mengginggat pemasaran produksi juga tidak ada masalah lagi bahkan mereka sampai menolak
para pembeli dari luar daerahnya.
Permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Wanita Tani Dharma Lestari dalam
pengembangan usaha emping jagungnya yang paling penting adalah masalah efisiensi dalam
proses produksi. Dalam proses produksi peralatan mesin yang digunakan untuk memipihkan
jagung kurang bisa melayani kebutuhan jumlah anggota kelompok yang ada, sehingga mereka
harus antri. Hal ini menjadi masalah yang urgen bagi anggota kelompok karena mereka yang
mendapatkan giliran di atas jam 13.00 proses penjemurannya menjadi terhambat karena
penjemuran yang hanya setengah hari (emping masih magel) sehingga tidak bisa langsung
digoreng atau dijual dan harus menunggu hari berikutnya untuk melanjutkan proses
penjemuran. Dengan demikian waktu dan tenaga kerja yang digunakanpun menjadi tidak
efisien, karena harus 2 kali kerja untuk proses penjemuran. Selain itu, alat produksi yang lain
juga masih sederhana seperti dandang (selama ini mereka menggunakan dandang biasa yang
digunakan untuk menanak nasi) sehingga membutuhkan waktu yang lama dan penguapannya
tidak maksimal. Dandang yang selama ini digunakan kapasitasnya maksimal hanya 5 kg
jagung, sehingga apabila membuat 10 kg jagung harus mengukus dua kali yang kurang lebih
memakan waktu sekitar 3 jam.
Permasalahan kedua yang dihadapi kelompok adalah pada waktu musim penghujan,
membutuhkan alat pengering karena jika emping jagung tidak bisa kering sering timbul jamur
yang akhirnya basi dan kualitasnya jelek. Selain itu, meskipun tidak musim hujan terjadi
reaksi browning (kecoklatan) akibat penjemuran yang tidak maksimal. Hal ini, sebenarnya
dapat dicegah dengan penambahan natrium meta bisulfit pada waktu proses perendaman
jagung sehingga emping jagung tampak lebih cemerlang dan tidak berbau asam, sehingga
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kelompok usaha emping jagung dapat memproduksi dengan benar (Good Manufacturing
Practices).
Permasalahan ketiga yang dihadapi kelompok adalah kemasan emping jagung tidak
marketable dan juga belum memiliki ijin dinkes (IPRT), yang dapat meningkatkan harga jual
produknya. Selama ini, kemasannya masih sederhana yaitu menggunakan plastik kualitas
rendah, bahkan kadang-kadang menggunakan kantong plastik bekas. Sampai saat ini emping
jagung masih dijual dalam bentuk curah, dengan harga emping jagung mentah per kg Rp
10.000,- sampai dengan Rp Rp 11.000,-, yang diambil oleh pedagang. Selain itu mereka juga
menjual matang tanpa kemasan dengan harga per kg Rp 13.000,- sampai dengan Rp 14.000,yang juga diambil oleh para pedagang makanan, baik yang ada di lingkungannya maupun di
luar desanya. Untuk pemasarannya baik dan lancar, pembeli datang ke produsen. Sementara
itu, harga emping jagung yang sudah dikemas baik dan ada IPRT-nya di pasaran untuk harga
emping jagung yang sudah digoreng bisa mencapai harga Rp 22.500,- sampai dengan Rp
30.000,-. Mereka belum mengemasnya karena pengetahuan dan keterampilan mereka yang
masih terbatas.
Permasalahan keempat adalah manajemen kelompok Wanita Tani Dharma Lestari dalam
mengembangankan usaha emping jagung juga masih belum baik, hal ini dapat di lihat dari
harga jual mereka yang berbeda-beda, karena selama ini mereka menjual sendiri-sendiri tidak
dikelola oleh kelompok. Demikian juga di dalam pembelian bahan bakunya yaitu jagung
varitas P11 yang memiliki kelebihan kulit tipis dan dapat mengembang (mekrok) apabila
digoreng, juga belum dikelola oleh kelompok. Selama ini mereka membeli bahan baku
(jagung) sendiri-sendiri kadang di pasar, atau di tetangga, atau hasil panenannya sendiri.
Dalam pembelian bahan baku ini harganya juga berbeda-beda per kg biji jagung kering
berkisar antara Rp 2.000,- sampai dengan Rp 4.000,-. Karena kontinuitas produksi maka
pembelian bahan baku dan penjualan produk emping jagung perlu dikelola yang lebih
profesional sehingga dibutuhkan manajemen dan penguatan kelompok yang sudah dibentuk.
Permasalahan kelima adalah belum adanya pembukuan sederhana, sehingga tidak tahu
persis berapa keuntungan yang diperoleh. Tetapi waktu ditanya mereka mengatakan untung,
tetapi tenaga mereka yang hampir melibatkan seluruh anggota keluarga tidak mereka
perhitungkan, sehingga hal ini sangat perlu untuk adanya pelatihan pembukuan sederhana dan
analisis usaha, selain permodalan yang masih terbatas. Pemasaran produk emping jagung
mempunyai prospek pasar yang bagus dimana permintaan emping jagung di desa ini cukup
tinggi, bahkan sering supply emping jagung tidak mencukupi permintaan. Untuk
pengembangan usaha, anggota kelompok dihadapkan pada keterbatasan modal. Untuk itu,
diperlukan peningkatan manajemen sumberdaya manusia dalam mengakses permodalan pada
lembaga penyedia modal.
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METODE KEGIATAN
Kegiatan pengapdian ini menggunakan metode edukasi, fasititasi ipteks, dan pendampingan, yang sebelumnya sudah didahului dengan observasi dan focus group discussion
(FGD) dengan khalayak sasaran. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah kelompok
wanita tani ―Dharma Lestari‖ di Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.
Pemilihan lokasi ditentukan secara purposive, yaitu daerah yang merupakan salah satu
penghasil komoditas jagung terbanyak sehingga diharapkan mempunyai peluang untuk
berkembang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 bulan untuk memfasilitasi sasaran sehingga
mampu menjadi kelompok usaha emping jagung yang mandiri.
Penerapan metode edukasi, fasititasi ipteks, dan pendampingan secara rinci dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Introduksi alat tepat guna mesin pemipih emping jagung yang memiliki kapasitas
produksi 1 kuintal per jam. Alat tersebut dapat memipihkan jagung dengan kecepatan 4
kali lipat jika menggunakan alat yang sudah biasa digunakan.
2. Untuk mengatasi kendala proses pengeringan emping jagung ketika musim penghujan
adalah membuat alat pengering dengan menggunakan sumber panas tungku sekam sistem
rak vertikal dan menerapkannya untuk proses pengeringan emping jagung, sehingga
secara otomatis akan meningkatkan volume penjualan dan menjamin kontinuitas
(keberlanjutan) produksi usaha. Sedangkan untuk mengatasi terjadi reaksi browning
(kecoklatan) akibat penjemuran, dapat dicegah dengan penambahan natrium meta bisulfit
sehingga emping jagung tampak lebih cemerlang dan tidak berbau.
3. Introduksi alat pengukus/dandang yang memiliki kapasitas 10-25 kg jagung, dan lebih
cepat prosesnya karena tekanan uap dibuat sebesar mungkin.
4. Pelatihan penggunaan kemasan emping jagung mentah maupun sudah matang dengan
introduksi alat pengemas listrik (sealer) dan plastik kemasan berlebel.
5. Membuatkan kemasan berlabel yang standart, menggunakan plastik PP 0,8 mm, sehingga
empingnya tidak mudah rusak dan tampilannya menarik. Dengan demikian harga emping
mentah dapat dinaikkan harganya dari Rp 10.000,-/kg menjadi Rp 13.000,-/kg. Sedangkan
emping jagung yang dijual matang sebagian tetap dijual curah, tetapi kelompok juga harus
mengembangkan produknya dengan menggunakan kemasan berlabel standart dengan
kapasitas mulai dari 100 gr, 250 gram dan 500 gr. Dengan meluasnya segmen pasar yang
diiringi dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas produk, maka sangat dibutuhkan
adanya penambahan tenaga kerja.
6. Pelatihan dan pendampingan kelompok dalam pengembangan usaha. Dalam hal ini
kelompok akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang fungsi kelompok
usaha, apa peran masing-masing dalam berkelompok khususnya kelompok dalam
pengembangan kewirausahaan. Termasuk di dalamnya adalah membuat pembukuan
sederhana, manajemen usaha dan pelatihan motivasi usaha. Partisipasi kelompok dalam
kegiatan ini adalah kelompok menyediakan bahan baku dan peralatan yang lain.
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HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam pelaksanaan pengabdian, TIM pengabdian dibantu oleh 2 orang mahasiswa.
Sebelum kegiatan pelatihan di mulai sasaran di jelaskan terlebih dahulu tujuan diadakannya
kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui program ipteks bagi Masyarakat dan tujuan
pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pelatihan dan praktek
penggunaan alat pemipih emping jagung, alat pengering (cabinet dryer), serta perbaikan
proses produksi dengan penggunaan natrium meta bisulfit agar tidak browning, serta
diversifikasi produk.
Peningkatan Produksi Melalui Introduksi Alat Pengering (Cabinet Fryer)
Kendala proses pengeringan emping jagung ketika musim penghujan dalam hal ini
solusinya adalah dengan membuat alat pengering (cabinet fryer). Alat pengering tersebut
semula dirancang dengan menggunakan sumber panas tungku sekam, tetapi karena hasilnya
berbau agak sangit, kemudian sumber panasnya diganti dengan kompor gas. Tempat
pengeringannya tetap menggunakan sistem rak vertikal. Dengan diterapkannya alat pengering
tersebut pada kelompok tani Dharma Lestari dapat secara otomatis meningkatkan volume
penjualan dan menjamin kontinuitas (keberlanjutan) produksi usaha emping jagung yang
semula ketika musim hujan 3 hari sekali baru bisa menjual bahkan ada yang berhenti
berproduksi. Kapasitas alat pengering (cabinet fryer) tersebut sebesar 20 kg jagung setiap 6
jam, lengkap dengan thermometer pengatur suhu, berukuran 160 cm x 150 cm.
Peningkatan Produksi Melalui Introduksi Alat Pemipih
Pelatihan penggunaan alat tepat guna mesin pemipih ini memiliki kapasitas sebesar satu
(1) kuintal per jam, dan terbuat dari stenless. Mesin tersebut terbuat dari stenless dengan
tujuan agar proses produksi emping jagung hegienis, dan mempermudah untuk pengurusan
ijin depkes. Selanjutnya Tim pengabdian menghubungi Deperindagkop untuk bisa membantu
menguruskan I-PRT-nya. Memfasilitasi untuk mengurus ijin pangan industri rumah tangga (IPRT) harus dilakukan karena konsumen sekarang sudah mulai kritis. Selain itu, dengan
adanya I-PRT ini digunakan untuk memperluas pemasaran dikalangan ekonomi menenggah
dengan kemasan yang menarik.
Proses pengurusan ijin memang agak rumit bagi masyarakat seperti kelompok wanita
tani ini, karena sebelum ada tinjau lokasi ada beberapa persyarakat yang harus dipenuhi
seperti kebersihan tempat produksi, lay out proses produksi, jarak tempat produksi dengan
kamar mandi dan WC, pentingnya penggunaan plafon pada atas, penting lantai semen,
tempat-tempat penyimpanan bahan-bahan pembuatan emping jagung, pentingnya pengetahuan tentang kedalu warsa (expired date).
Sebelum tim dari dinas kesehatan dan dari deperindagkop mengunjungi lokasi pembuat
emping jagung, tim pengabdian terlebih dahulu memberikan penyuluhan terkait dengan
pentingnya kebersihan dan hal-hal lain yang perlu mereka persiapkan. Selain itu tim
pengabdian juga memfasilitasi untuk pengadaan peralatan yang diperlukan.
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Peningkatan Produksi Melaui Perbaikan Proses Produksi dan Diversifikasi Produk
Dalam pelaksanaan pelatihan ini TIM dari UNS juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa.
Proses pelatihan perbaikan dan diversivikasi produk dilakukan agar hasil emping jagung
menjadi lebih renyah, warnanya bagus dan tidak banyak yang hancur. Selain itu, untuk
diversifikasi produknya dengan cara memberikan aneka rasa pada emping jagung yaitu ada
rasa balado, keju, jagung bakar, dan manis. Dalam proses perbaikan produksi sekaligus
dilakukan praktek pengukusan menggunakan dandang yang berkapasitas 30 kg. Kelompok
wanita tani Dharma Lestari dalam pengukusan sebenarnya sudah bisasa melakukan.
Meskipun demikian perlu dilatih cara pengukusan yang baik karena alat pengukus atau
dandangnya jauh lebih besar yaitu dengan kapasitas 30 kg, yang semua mereka hanya
menggunakan dandang yang kapasitasnya antara 5- 10 kg. Introduksi alat pengukus ini
memiliki kelebihan bisa lebih cepat karena tekanan panas yang ada di dalamnya. Dengan
demikian bisa efisien waktu dalam proses produksi emping jagung. Adapun bagan cara
pembuatannya adalah sebagai berikut:
Biji Jagung P11
Pencucian bersih dan direndam sampai 5 jam
Perebusan (Pemasakan) alkali (air kapur 0,5-4%) 50 menit
"Grontol" jagung lunak + natrium meta bisulfit
Pengukusan (dari dandang) dan penirisan
Pemipihan (Pemenyetan)
Pengeringan sinar matahari/cabinet friyer pada saat hujan
Pemberian bumbu dasar
Penggorengan
Emping Jagung
Pemberian bumbu aneka rasa
Pengemasan
Pemasaran
Bagan 1. Perbaikan Proses Produksi
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Di akhir keseluruhan pelaksanaan pelatihan TIM pengabdian menyerahkan 1 unit alat
pengering (cabinet friyer), 2 unit alat pengukus, 1 unit alat pemipih jagung dari stenlis, 1 unit
alat pengemas (sealer). Sebelum acara pelatihan penggunaan alat ditutup, peserta ada yang
mengusulkan kelompok belum memiliki timbangan dengan kapasitas besar yang digunakan
untuk menimbang biji jagung maupun emping jagung. Timbangan kapasitas besar memang
sangat dibutuhkan karena kelompok lebih sering menjual hasil produksinya dalam bentuk
curah, yaitu dikemas sekitar 10 kg an. Setelah Tim pengabdian mempertimbangkannya
akhirnya permintaan tersebut dikabulkan atas pertimbangan kebutuhan kelompok. Sebenarnya
untuk timbangan sudah direncanakan dalam proposal yaitu pembelian timbangan kodok yang
kapasitasnya maksimal 5 kg, agar supaya merata atau dapat sekitar 7 – 8 unit timbangan,
tetapi ternyata sebagaian besar anggota sudah memilikinya.
Peningkatan Kemampuan Melalui Pelatihan Manajemen Usaha dan Motivasi
Pelatihan manajemen usaha dan motivasi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2012,
bertempat di rumahnya ketua kelompok wanita tani. Pelatihan di mulai pukul 09.00 sampai
dengan pukul 13.00. Dalam pelatihan ini dihadiri oleh 20 orang anggota kelompok wanita
tani, daftar hadir terlampir. Pelatihan manajemen usaha diawali dengan pertanyaan apa yang
sudah dilakukan oleh kelompok dalam mengelola usaha emping jagung. Sebenarnya
kelompok sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan fungsi kelompok
usaha, apa peran masing-masing dalam berkelompok, namun mereka belum melakukannya.
Selama ini mereka berproduksi di rumah masing-masing, membeli bahan baku sendiri-sendiri
dan dijual sendiri-sendiri. Dalam proses penjualan ini kadang-kadang tidak terbuka, karena
ada anggota yang menjual emping mentah seharga Rp 10.000,- per kg dan ada yang menjual
dengan harga lebih tinggi.
Dengan adanya pelatihan manajemen usaha ini dapat menyadarkan pada anggota
kelompok bahwa apabila anggota kelompok mau kompak atau mengelola bersama mulai dari
penyediaan bahan baku, proses produksi sampai dengan pemasaran produk, usahanya tersebut
akan lebih efesien. Termasuk di dalamnya adalah membuat pembukuan sederhana, materi
pelatihan ada pada lampiran. Untuk pelatihan pembukuan ini peserta diajak untuk menghitung
keungtungan yang diperoleh, karena selama ini anggota kelompok tidak tahu berapa
keuntungan yang diperoleh setiap harinya.
Pelatihan motivasi usaha intinya bagaimana agar supaya anggota kelompok di dalam
menjalankan usaha emping jagung ini tidak stagnan, tetapi ada pengembangan usaha.
Pelatihan diawali dengan menceritakan wanita-wanita yang sukses dalam berusaha.
Kemudian peserta ditanya mau tidak menjadi pengusaha yang sukses seperti yang diceritakan
tadi, ada sebagian anggota yang antusias untuk mau berubah tetapi juga ada peserta yang
hanya senyum-senyum saja, materi pelatihan ada pada lampiran.
Pelatihan dilanjutkan dengan praktek cara menggunakan timbangan duduk dan cara
penggunaan sealer untuk pengemasan. Setelah ijin dinkes jadi, kemudian dibuatkan kemasan
berlabel yang standart, menggunakan plastik PP 0,8 mm, sehingga emping jagungnya tidak

82

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

mudah rusak dan tampilannya menarik. Dengan demikian harga emping jagung goring
menjadi Rp 18.000,- sampai dengan Rp 20.000/kg untuk kemasan curan. Sedangkan emping
jagung yang dikemas berlabel standart dengan kapasitas mulai dari 100 gr, 250 gram dan 500
gr per kg bisa sampai dengan Rp Rp 24.000,- per kg. Dengan demikian sedikit demi sedikit
kelompok usaha emping jagung ini akan menguasai pasar mulai dari masyarakat lapisan
bawah sampai dengan atas sehingga segmen pasarnya semakin luas. Dengan meluasnya
segmen pasar yang diringi dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas produk, maka sangat
dibutuhkan adanya penambahan tenaga kerja. Di akhir pelatihan diserahkan 1 unit timbangan
duduk dengan kapasitas 150 kg, dan plastik kemasan yang sudah ada label I-PRT-nya.
Meskipun rangkaian kegiatan pengabdian sudah selesai dilakukan, namun Tim
pengabdian akan terus melakukan monitoring serta pendampingan secara kontinyu, sampai
kelompok benar-benar mampu mandiri dalam menjalankan usahanya. Selain melakukan
monitoring dan pendampingan Tim juga akan terus membantu pengembangan usaha melalui
perluasan daerah pemasaran, dengan terus mempromosikan atau mengenalkan produk mereka
ke Kota Solo dan sekitarnya. Dengan perluasan daerah pemasaran maka permintaan akan
meningkat, sehingga skala produksi kelompok usaha juga akan meningkat, dan tujuan utama
dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan peningkatan
kualitas dan kuantitas produksi emping jagung akan tercapai

KESIMPULAN
Fasilitasi dan introduksi berbagai peralatan tepat guna yang telah diberikan, kelompok
wanita tani dapat efisien waktu, biaya, dan tenaga sampai dua kali lipat sebelum ada kegiatan
pengabdian. Dengan adanya efisiensi dalam proses produksi, kelompok dapat memperoleh
pendapatan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Selain itu, kelompok wanita tani
juga meningkat pengetahuan, keterampilan dan motivasinya sehingga dalam mengembangkan
usaha emping jagung sudah mengikuti kaidah Good Manufacturing Practices (GMP‘s),
penggunaan label standar, kemasan, manajemen produksi sampai dengan promosi produk,
yang pada akhirnya produknya lebih marketable. Meningkatnya kuantitas dan kualitas
produksi serta meningkatnya omset penjualan emping jagung.
Keberadaaan kelompok wanita tani Dharma Lestari di Desa Tambakselo sebagai pelaku
usaha pembuat emping jagung telah memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan
keluarga. Meskipun ada beberapa kendala yang harus dihadapi dalam menjalankan usaha
pembuatan emping jagung, sehingga diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak.
Kegiatan pengabdian Ipteks bagi Masyarakat ini telah memfasilitasi kebutuhan kelompok
wanita tani Dharma Lestari dengan memberikan solusi sesuai kebutuhan. Solusi pecahan
masalah tersebut diberikan mulai dari meningkatkan kemampuan produksi, mengembangkan
kelompok dalam usaha emping jagung, sampai dengan pemasaran. Upaya tersebut dilakukan
dengan menstimulasi kelompok dengan introduksi inovasi atau teknologi alat tepat guna serta
memberikan pengalaman belajar melalui pelatihan dan pendampingan.
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Rekomendasi
Untuk keberlanjutan pengembangan usaha yang dilakukan oleh kelompok wanita tani,
perlu pendampingan yang berkelanjutan dari dinas terkait (dinas pertanian dan
deperindagkop) Kabupaten Grobogan. Selain itu, juga perlu membangun komitmen diantara
para stakeholders terkait agar ikut terlibat dalam mengembangkan kapasitas usaha kelompok
wanita tani.
Pengembangan kapasitas usaha kelompok wanita tani akan meningkat dengan cepat jika
ada motivasi yang kuat dari anggota kelompok untuk mengembangkan usahanya tersebut.
Semangat, kerja keras, disiplin dan pantang menyerah merupakan modal untuk melakukan
suatu usaha.
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ABSTRAK
Telah dilakukan upaya utuk menginisiasi inkubator bisnis dalam bidang teknologi
informasi, inkubator bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memfasilitasi produk
multimedia hasil Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Teknik Informatika
terutama dalam aplikasi multimedia berbasis Android serta memanfaatkan peluang bisnis di
industri kreatif yang sangat besar sekarang ini. Langkah awal yang dilakukan adalah
menempatkan produk-produk tersebut di google play agar dapat diunduh dan di install
menggunakan alat komunikasi berbasis android, hasil akhir dari kegiatan ini adalah
sejumlah 24 aplikasi sudah terupload dan diunduh oleh pengguna sebanyak serta review dari
pengguna aplikasi, aplikasi ini masih bersifat free untuk menarik peminat dan mengetahui
pangsa pasar melalui fasilitas review online produk. Hasil dari review online oleh pengguna
diperoleh data bahwa 6 aplikasi mendapat nilai memuaskan (bintang 5), 6 Aplikasi mendapat
nilai sangat baik (bintang 4,5), 7 Aplikasi mendapat nilai baik (bintang 4), 2 Aplikasi
mendapat nilai cukup (bintang 3) dan 3 Aplikasi belum di review online.
Kata kunci : inkubator bisnis, multimedia, android, google play

PENDAHULUAN
Era globalisasi ekonomi dan era informasi mendorong sektor industry menggunakan
sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang kompeten. Akan tetapi tidak semua
lulusan perguruan tinggi dapat terserap kedalam lapangan kerja tersebut. Di sisi lain, krisis
ekonomi menyebabkan jumlah lapangan kerja tidak tumbuh, dan bahkan berkurang karena
bangkrut. Dalam kondisi seperti ini, maka lulusan perguruan tinggi dituntut untuk tidak
hanya mampu berperan sebagai pencari kerja tetapi juga harus mampu berperan sebagai
pencipta kerja. Oleh karena itu, agar supaya perguruan tinggi mampu memenuhi tuntutan
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tersebut, berbagai inovasi diperlukan diantaranya adalah inovasi pembelajaran yang berorientasi pada membentuk teknopreneur.
Inkubator bisnis tersebut diasosiasikan sebagai salah satu inovasi dalam pembelajaran,
yang ditujukan sebagai wadah transformasi pembentukan sumberdaya manusia kurang kreatif
dan produktif menjadi sumberdaya manusia yang memiliki motivasi wirausaha secara kreatif,
inovatif, produktif dan kooperatif, ini merupakan langkah awal dari penciptaan wirausaha
yang memiliki keunggulan kompetitif (Anderson et all,1998)
Perguruan Tinggi merupakan salah satu elemen penting partisipasinya dalam proses
inkubasi, dikarenakan inkubator bisnis memiliki relevansi yang sangat penting sekali terhadap
TriDharma Perguruan Tinggi ( Sanusi, 1994). Inkubator bisnis dapat berfungsi sebagai sarana
praktik dari konsep-konsep bisnis akademik (Muller, 2008).
Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sektor yang sangat signifikan perkembangannya dalam dunia usaha, dikarenakan teknologi tersebut ditujukan untuk mempermudah
pekerjaan manusia, yang kemudian diterapkan pada sektor industri yang digunakan untuk
mempermudah kerja selain itu juga untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan
produktivitas perusahaan (Sarosa, 2014).
Inkubator bisnis berdasarkan teknologi informasi dalam hal ini merupakan suatu wadah
yang digunakan untuk mematangkan konsep wirausaha yang didasarkan pada teknologi
informasi, sehingga menumbuhkembangkan jiwa wirausaha kepada peserta didik dan alumni.
Inkubator bisnis merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran dan merupakan salah satu
stategi dalam mengatasi masalah pengangguran intelektual. Diharapkan dengan program ini
mampu membekali peserta didik dan alumni sehingga menjadi motor penggerak perekonomian dengan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru (Peggy, 2000 dan Machfoedz,
2005).
Materi dan Metode

Secara konsepsi peranan inkubator sangatlah penting bagi usaha kecil pemula. Menurut
Steinhoff and Burges (2000), bahwa inkubator dirancang untuk membantu usaha baru dan
sedang berkembang sehingga mapan dan mampu meraih laba dengan menyediakan informasi,
konsultasi, jasa-jasa, dan dukungan yang lain. Secara umum inkubator dikelola oleh sejumlah
staf dengan manajemen yang sangat efisien dengan menyediakan layanan ―7S‖, yaitu: space,
shared, services, support, skill development, seed capital, dan synergy. Space berarti
inkubator menyediakan tempat untuk mengembangkan usaha pada tahap awal. Shared
ditujukan bahwa inkubator menyediakan fasilitas kantor yang bisa digunakan secara bersama,
misalnya resepsionis, ruang konferensi, sistem telepon, faksimile, komputer, dan keamanan.
Services meliputi konsultasi manajemen dan masalah pasar, aspek keuangan dan hukum,
informasi perdagangan dan teknologi. Support dalam artian inkubator membantu akses
kepada riset, jaringan profesional, teknologi, internasional, dan investasi. Skill development
dapat dilakukan melalui latihan menyiapkan rencana bisnis, manajemen, dan kemampuan
lainnya. Seed capital dapat dilakukan melalui dana bergulir internal atau dengan membantu
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akses usaha kecil pada sumber-sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada. Synergy
dimaksudkan kerjasama tenant atau persaingan antar tenant dan jejaring (network) dengan
pihak universitas, lembaga riset, usaha swasta, profesional maupun dengan masyarakat
internasional.
Salah satu skema dalam pengembangan inkubator di universitas/perguruan tinggi
mengacu yang telah diterapkan di Taiwan dimana inkubator difokuskan pada pengembangan
usaha kecil yang beorientasi pada penerapan teknologi canggih (high tech). Alasan
pengembangan inkubator berorientasi pada penggunaan teknologi canggih adalah dalam
rangka peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan UKM sehingga menjadi lebih
kompetitif (Wijatno, 2009).

Gambar 1. Skema pengembangan Inkubator IT di tingkat Universitas (Muller, 2008)

Sedangkan mekanisme yang dikembangkan di tingkat Universitas adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Mekanisme pengembangan Inkubator IT di tingkat Universitas (Kotler, 1997)
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Dalam rangka inisiasi pengembangan inkubator dalam bidang teknologi informasi dalam
hal ini adalah bidang Multimedia yang bersifat online serta berbasis google play, maka
langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :
1. Pendataan dan pengumpulan source code berbagai aplikasi multimedia berbasis Android
yang dikembangkan oleh Mahasiswa melalui Tugas Akhir di Program Diploma 3 Teknik
Infomatika Fakultas MIPA UNS.
2. Pembuatan akun play store di google play yang berafiliasi dengan Program Diploma 3
Teknik Informatika.
3. Upload aplikasi multimedia berbasis android ke akun play store tersebut untuk dapat di
akses dan di download oleh pengguna.
4. Melihat hasil review dan masukan dari pengguna yang telah menginstal aplikasi tersebut
di gadget berbasis Android.
5. Menganalisis rating yang di hasilkan selama rentang 6 bulan untuk dijadikan pijaka atau
dasar pengembangan Aplikasi lebih lanjut dan perencanan ke arah income generating
Secara skematik proses inisiasi inkubator Bisnis online bidang multimedia berbasis
google play tersaji dalam Gambar 3 berikut :

Gambar 3. Alur pengembangan inkubator bsinis online

HASIL DAN PEMBAHASAN
Produk Aplikasi multimedia berbasis Android hasil dari Tugas Akhir Mahasiswa terdata
sejumlah 24 Aplikasi, untuk melakukan upload produk tersebut terlebih dahulu dilakukan
pendafaran akun di play store di google play berafiliasi dengan Program Diploma 3 Teknik
Informatika sebagai developernya dengan menggunakan alamat https://play.google.com/store/
apps/developer?id=D3+Teknik+Informatika+FMIPA+UNS+Surakarta kemudian melakukan
upload untuk masing-masing aplikasi, hasil yang diperoleh ditunjukkan dalam Gambar 4 dan
Gambar 5 sebagai berikut :
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Gambar 4. Hasil upload lengkap untuk aplikasi berbasis Android untuk judul aplikasi The
Legend of Wiro Sable ng.
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Gambar 5. Hasil upload untuk 24 Aplikasi berbasis Android di google play
Pada Gambar 4. Menunjukkan hasil lengkap dari aplikasi yang diupload di play store,
sebagai contoh adalah aplikasi The Legend of Wiro Sabeng, informasi yang dimunculkan
adalah judul dari aplikasi, gambar-gambar terkait preview dari aplikasi yang telah dibuat,
sebagian berupa short movie untuk mengetahui penggunaan dan cara kerja aplikasi,
penjelasan singkat aplikasi, informasi tambahan berupa: waktu update aplikasi terakhir,
ukuran aplikasi, jumlah pengguna yang melakukan install, versi terakhir, jenis versi Android
yang disarankan, rating dari aplikasi, permissions (jenis aplikasi lain yang ada di pengguna
yang diijinkan untuk diakses), dan informasi developer Aplikasi. Sedangkan untuk Gambar 5
menunjukkan aplikasi-aplikasi yang telah di upload di play store sejumlah 24 Aplikasi yang
dapat di akses dan di download oleh pengguna.
Aplikasi-aplikasi yang telah di upload masih bersifat free artinya pengguna dapat mendownload dan menginstall aplikasi-aplikasi tersebut secara gratis sampai batas waktu yang
tidak ditentukan, informasi terkait status dari aplikasi ini seperti tersaji dalam gambar 6,
aplikasi tersebut bersifat gratis bertujuan agar diperoleh informasi sebanyak-banyaknya
berupa hasil review online dan masukan dari pengguna untuk perbaikan aplikasi ke depan,
untuk mengetahui aplikasi-aplikasi yang diminati oleh pengguna, hasil review dan masukan
untuk tiap Aplikasi sepert tersaji dalam Gambar 7.

Gambar 6. Informasi status free dari Aplikasi yang di upload.
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Gambar 7. Informasi hasil review online dan masukan untuk tiap Aplikasi.
Gambar 7. menunjukkan resume dari hasil review dari semua aplikasi yang sudah di
upload, rekap dari Hasil dari review online oleh pengguna diperoleh data bahwa 6 aplikasi
mendapat nilai memuaskan (bintang 5), 6 Aplikasi mendapat nilai sangat baik (bintang 4,5), 7
Aplikasi mendapat nilai baik ( bintang 4), 2 Aplikasi mendapat nilai cukup (bintang 3) dan 3
Aplikasi belum di review online.

Gambar 8. Rekap aplikasi, informasi terinstal dan hasil review online
Hasil rekapitulasi Aplikasi yang telah diinstall oleh pengguna aplikasi lebih dari 300
pengguna adalah aplikasi seperti Hipnoterapi (763 kali install), BIMASUTA (519 kali
install), Alat Musik Tradisional (498 kali install), Belajar menulis HIRAGANA (481 kali
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install), Mengenal Wayang (397 kali install), The Legend of Wiro Sableng (351 kali install),
dan Cari Dokter (315 kali install). Dari informasi ini dapat di analisis bahwa dari 24 aplikasi,
yang lebih banyak di install oleh pengguna adalah aplikasi yang terkait dengan proses
pengajaran dan pembelajaran.
Berdasarkan informasi hasil review online yang memiliki bintang di atas 4 dan telah
direview oleh lebih dari 20 pengguna adalah aplikasi Cari Dokter (4,90/30), BIMASUTA
(4,69/26), HIPNOTERAPI (4,50/28) dan The Legend of Wiro Sableng (4,32/34), dari
informasi ini dapat dianalisis bahwa dari 24 Aplikasi, yang lebih banyak di instal oleh
pengguna aplikasi adalah aplikasi yang terkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran.

KESIMPULAN
Telah dilakukan inisiasi pengembangan Inkubator Bisnis online bidang Multimedia
berbasis Google play, sebanyak 24 Aplikasi telah di upload di play store, dari 24 Aplikasi
tersebut ada 7 Aplikasi telah diinstall lebih dari 300 kali dan dari hasil review online
pengguna sebanyak 4 Aplikasi memiliki bintang di atas 4 dan di review lebih dari 20
pengguna, yang lebih banyak di install oleh pengguna aplikasi adalah aplikasi yang terkait
dengan proses pengajaran dan pembelajaran.
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KAJIAN EFEKTIVITAS PERAN KLASTER PERTANIAN
TERPADU DI KABUPATEN SUKOHARJO
R. Kunto Adi, Mohd. Harisudin, dan Minar Ferichani
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRAK
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang
mempunyai potensi jumlah unit UMKM agribisnis yang cukup besar, dimana salah satu
sentra agribisnis di Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai potensi cukup besar untuk lebih
dikembangkan adalah sentra agribisnis pertanian terpadu. Metode penentuan daerah penelitian
dilakukan secara sengaja (purposive). Penentuan informan kunci juga dilakukan secara
sengaja (purposive). Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara dan pencatatan, dan
FGD, sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan, masalah UMKM dan stakeholders terkait, dan
upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan dalam pengembangan Klaster Pertanian
Terpadu di Kabupaten Sukoharjo.
Target penelitian ini adalah tersusunnya hasil evaluasi terhadap efektivitas peran Klaster
Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan hasil evaluasi
terhadap efektivitas peran Klaster Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan
hasil dari intervensi adalah anggota terbantu untuk mengembangkan usaha, menambah
pengetahuan dan keterampilan anggota, peningkatan produksi, adanya bantuan modal usaha,
dan hasil tersebut sebagian besar sudah sesuai dengan kebutuhan anggota hanya masih perlu
ditingkatkan lagi ke depan secara berkelanjutan. Dampaknya terhadap perkembangan klaster
secara keseluruhan yaitu adanya wadah usaha bersama, sehingga mudah mengakses informasi
bagi anggota dan meningkatkan kemajuan klaster, akan tetapi ke depan masih perlu
ditingkatkan lagi secara berkelanjutan, adanya wadah bersama, bagi pelaku usaha dan
memperluas jaringan usaha, meningkatkan produksi, kemampuan SDM klaster, dan klaster
semakin maju. Intervensi sudah sesuai kebutuhan anggota, mendukung dan bermanfaat bagi
anggota klaster. Peningkatan produksi bagi anggota dan memperluas jaringan usaha, yang
berdampak pada kemajuan klaster, akan tetapi seringkali intervensi kurang tepat sasaran.
Sebagai wadah usaha, dimana ada saling bertukar informasi dan memperluas jaringan usaha,
dampaknya adalah peningkatan produksi dan dampak sudah sesuai kebutuhan anggota klaster,
dengan adanya peningkatan produksi. Sebagai forum diskusi, dimana manfaat yang
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sebenarnya belum terasa, akan tetapi dampaknya sudah dirasakan anggota terutama
peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota, sedangkan dampak intervensi sudah
sesuai kebutuhan anggota, akan tetapi masih terus dilanjutkan mengingat permasalahan
peternak masih kompleks dan anggota klaster lebih mengetahui tentang program-program
pemerintah dan sebagai forum diskusi bersama, dampaknya membantu mengembangkan
usaha dan mengurangi resiko kegagalan, dan intervensi dianggap sudah sesuai kebutuhan
anggota, dimana anggota sudah mulai mampu menikmati hasil intervensi, seperti peningkatan
pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.
Kata Kunci : Efektifitas, Peran, Klaster, Pertanian Terpadu

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada era Otonomi Daerah, pengembangan UMKM terutama UMKM di sub sektor
agribisnis diarahkan melalui konsep pengembangan UMKM Agribisnis melalui Pendekatan
Klaster yang berorientasi pada Kemitraan Strategis Agribisnis, dengan pelibatan berbagai
pihak baik pelaku usaha maupun pihak-pihak stakeholders. Oleh karena sebagian besar
permasalahan pelaku UMKM secara umum maupun UMKM agribisnis dikarenakan
rendahnya akses pelaku UMKM terhadap informasi dan teknologi, produksi, manajemen,
pemasaran, dan sumber permodalan. Oleh karena itu perlu upaya strategis dan komprehensif
dalam membangun dan memperkuat upaya pengembangan UMKM melalui Pendekatan
Klaster yang berorientasi pada Perkuatan Kemitraan Strategis Agribisnis.
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang
mempunyai potensi jumlah unit UMKM agribisnis yang cukup besar (Tabel 1). Berdasarkan
data Bappeda Sukoharjo tahun 2013, terdapat 4 (empat) sentra agribisnis unggulan di
Kabupaten Sukoharjo, dimana salah satu sentra agribisnis di Kabupaten Sukoharjo yang
mempunyai potensi cukup besar dari sisi ketersediaan bahan baku, jumlah unit usaha,
ketersediaan dan kualitas produk serta potensi pasar adalah sentra agribisnis Pertanian
Terpadu, terutama sentra agribisnis jamur. Salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo
yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani jamur adalah
Kecamatan Polokarto. Pengembangan Klaster Pertanian Terpadu di Kecamatan Polokarto
menjadi salah satu ikon komoditas ungula di Kabupaten Sukoharjo. Dalam perkuatan jejaring
pengembangan agribisnis, pada tahun 2010 di Kabupaten Sukoharjo sudah terbentuk Sentra
Pertanian Terpadu yang difasilitasi oleh FEDEP (Forum Economic Development and
Employment Promotion) Kabupaten Sukoharjo. FEDEP merupakan Forum Jejaring
Kemitraan Agribisnis yang terdiri dari Pemerintah Daerah (dinas/SKPD terkait), UMKM
agribisnis, dan stakeholders terkait lain, akan tetapi peran dan koordinasi antar sektoral masih
belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi ke depan. Kondisi tersebut menyebabkan
program pengembangan UMKM jamur di Kabupaten Sukoharjo, selama ini kurang berjalan
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secara optimal, sehingga perlu ada upaya yang lebih terintegrasi dalam pengembangan
UMKM jamur dalam satu wilayah pengembangan komoditas unggulan, bisa dalam satu desa
atau kecamatan, dimana terdapat satu komoditas unggulan. Adapun tujuan yang dicapai
dengan kajian ini adalah untuk merumuskan hasil evaluasi terhadap efektivitas peran Klaster
Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukoharjo.
Rumusan Masalah
Pengembangan UMKM agribisnis di Kabupaten Sukoharjo menghadapi berbagai
permasalahan, antara lain kurangnya pemahaman pelaku UMKM dan stakeholders tentang
pengembangan klaster, selain itu juga komitmen dan koordinasi kebijakan Pemerintah Daerah
terutama dinas terkait (SKPD) dan stakeholders terkait lain, yang selama ini masih belum
optimal, serta belum berjalan secara optimalnya jejaring kemitraan agribisnis antar sentra
UMKM agribisnis, yang seharusnya dapat saling memperkuat, saling melengkapi dan saling
menguntungkan, dalam suatu klaster, yang berorientasi pada Kemitraan Strategi Agribisnis,
yang terintegrasi dari mulai sub sistem hulu sampai dengan sub sistem hilir, dengan didukung
industri dan lembaga penunjang agribisnis. Sikap dan perilaku yang selama ini belum
dilaksanakan secara optimal oleh semua pelaku UMKM Agribisnis dan stakeholders terkait
itulah, yang perlu ditingkatkan lagi ke depan. Mengingat sub sektor agribisnis selama ini
masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dibandingkan usaha besar di sektor industri, jasa, dan lain-lain, padahal jumlah
UMKM sub sektor agribisnis di Kabupaten Sukoharjo cukup besar, yang merupakan potensi
ekonomi lokal yang harus terus digali dan dioptimalkan, terutama oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukoharjo dan stakeholders terkait lain. Berdasarkan kondisi diatas, maka dapat
dirumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas peran
Klaster Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukoharjo ?

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Klaster
Klaster adalah kelompok usaha industri yang saling terkait. Klaster mempunyai dua
elemen kunci, yaitu: 1). Perusahaan dalam klaster harus saling berhubungan, dan 2).
Perusahaan-perusahaan tersebut berlokasi di suatu tempat yang saling berdekatan, yang
mudah dikenali sebagai suatu kawasan industri. Definisi lain secara umum menyatakan bahwa
klaster adalah konsentrasi geografis antara perusahaan-perusahaan yang saling terkait dan
bekerjasama, diantaranya pemasok barang, penyedia jasa, industri yang terkait, serta beberapa
institusi yang berfungsi sebagai pelengkap (Perguruan Tinggi, lembaga standarisasi, asosiasi
perdagangan, lembaga pembiayaan, dan lain-lain) (Bappenas, 2005).
Dalam setiap klaster terdapat sentra-sentra yang memiliki satu usaha sejenis/pendukung
yang prospek pasarnya jelas, sehingga melalui klaster diharapkan mampu menyamakan visi,
misi dan persepsi, serta action business yang sama mulai dari up stream side industries,
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producing industries, hingga down stream industries yang merupakan satu kesatuan bisnis
yang berguna untuk : 1). Memperkecil cost of production, satu sama lain saling bersinergi,
memperlancar keterkaitan bisnis antar sentra, 2). Adanya suatu kombinasi antara persaingan
ketat satu pihak, dan kerjasama di pihak lain, antar sesama UKM dan UKM dengan Usaha
Besar, sehingga diharapkan terciptalah tingkat efisiensi kolektif (collective efficiency)
(Widodo, 2003).
Manfaat Klaster
Klaster dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi dunia usaha dan ekonomi di
wilayah yang bersangkutan, antara lain : 1). Meningkatkan keahlian pelaku usaha melalui
proses pembelajaran bersama antar perusahaan potensial yang ada dalam klaster, 2).
Perusahaan-perusahaan yang ada dalam klaster secara bersama-sama akan mendapatkan
keahlian komplemen yang tidak akan didapatkan jika perusahaan-perusahaan tersebut
bertindak sendiri-sendiri, 3). Setiap perusahaan yang ada dalam klaster memperoleh potensi
economic of scale dengan adanya spesialisasi produksi serta dengan adanya pasar bersama
atau melalui pembelian bahan mentah bersama sehingga bisa mendapatkan diskon besar, 4).
Memperkuat hubungan sosial dan hubungan informal lainnya yang dapat menumbuhkan
penciptaan ide dan bisnis baru, 5). Memperbaiki arus informasi dalam klaster, misalnya
memungkinkan penyedia finansial (perbankan) dalam menentukan pengusaha yang layak
pinjam, dan bagi pelaku bisnis untuk mencari penyedia jasa yang baik, dan 6). Membangun
infrastruktur profesional, legal, finansial dan jasa spesialis lain (Bappenas, 2005).
Menurut Soetrisno (2003), pengembangan UKM di Indonesia selama ini masih belum
efektif dan berkelanjutan, oleh karena mengabaikan 3 (tiga) persyaratan, yaitu focused,
strategic and collective approach. Untuk memungkinkan pendekatan yang Cost effective dan
Demand driven, maka hanya dapat dilakukan apabila ―Cluster of Small Business‖ dapat
beroperasi dalam batas kawasan yang dekat satu sama lain serta memiliki keterkaitan yang
kuat sebagai suatu sistem yang produktif.
Pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster perlu dilaksanakan sebagai upaya
untuk meningkatkan efisiensi dan melaksanakan upaya pengembangan UMKM secara lebih
nyata, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan, yang selama ini masih menghadapi banyak
kendala. Menurut studi yang dilakukan JICA pada tahun 2004, gambaran umum kondisi
klaster di Indonesia antara lain : 1). Kebanyakan UKM-UKM dalam klaster merupakan
usaha-usaha mikro yang memiliki ketergantungan kuat kepada para pengumpul lokal
sehingga seringkali menghilangkan jiwa kewirausahaan, 2). Produk-produk UKM ditujukan
untuk pasar-pasar yang tidak terlalu menuntut teknologi dan kualitasnya, 3). Sebagian besar
UKM dalam klaster tidak memiliki keterikatan internal satu sama lain sehingga upaya
―membangun kepercayaan‖ (trust building) sulit dilakukan, 4). Rendahnya keterkaitan dengan
industri dan institusi terkait merupakan kendala yang lumrah ditemui sehingga penguatan
klaster sulit dilakukan, dan 5). Sebagian besar klaster memiliki struktur sosial yang mudah
bercerai berai dan masih berkutat pada strategi untuk mempertahankan hidup (Bappenas,
2004).
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METODE PENELITIAN
Metode Dasar
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis,
yakni penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah yang aktual yang ada pada masa
sekarang dimana data yang ada mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis (metode
analitik), dengan menggunakan teknik survei, yaitu penelitian dengan mengambil sampel dari
suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang kemudian
ditabulasikan sebagai langkah awal untuk melakukan analisis data (Singarimbun, 1995).
Metode Penentuan Sampel
1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian
Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu cara
pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan yang diteliti dari daerah
penelitian (Singarimbun, 1995). Penentuan lokasi penelitian secara purposive atau penentuan
daerah yang didasarkan pada karakteristik atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan
permasalahan penelitian, dimana sebagai lokasi penelitian yaitu Kabupaten Sukoharjo,
dengan pertimbangan :
a. Di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat Klaster Pertanian Terpadu yang dibentuk
pada tahun 2010 dan merupakan klaster unggulan, yang sampai sekarang masih eksis
dalam melaksanakan usahanya, akan tetapi perannya selama ini belum optimal dan
perlu ditingkatkan lagi ke depan.
b. Di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat sentra-sentra UMKM agribisnis terkait lain
unggulan yang jumlah unit usahanya cukup besar (Tabel 1), dengan potensi
pengembangan yang cukup besar ke depan.
c. Di Kabupaten Sukoharjo sudah ada Jejaring Kemitraan Agribisnis yang terdiri dari
Pemerintah Daerah (dinas/SKPD terkait), UMKM agribisnis, dan stakeholders terkait
lain, akan tetapi peran dan koordinasi antar sektoral masih belum optimal, sehingga
perlu ditingkatkan lagi ke depan.
Adapun jumlah unit usaha sentra-sentra UMKM agribisnis unggulan di Kabupaten
Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.
Tabel 1. Jumlah Unit Usaha Pada UMKM Agribisnis Unggulan Pada Klaster Pertanian
Terpadu di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
No

Jenis Sentra UMKM

Jumlah Usaha (unit)

1 Peternakan Sapi

60

2 Pertanian Organik

175

3 Jamur

45

4 Makanan Olahan

35

Sumber : Profil Klaster Binaan FEDEP Kabupaten Sukoharjo (2013)
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2. Metode Penentuan Responden
Menurut Bungin (2003) penelitian kualitatif lebih terfokus pada representasi terhadap
fenomena sosial sehingga prosedur sampling yang terpenting adalah menentukan informan
kunci (Key Informant) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus
penelitian. Untuk memilih sampel atau informan kunci dilakukan secara sengaja (purposive).
Jumlah responden yang diambil sebanyak 35 responden merupakan pelaku-pelaku usaha
pada Klaster Pertanian Terpadu sebagai sampel dan stakeholders terkait sebanyak 25 orang.
Penentuan responden secara sengaja (purposive) Responden penelitian adalah seluruh
stakeholders (pemangku kepentingan) baik pemerintah daerah (BAPPEDA, dinas terkait),
UMKM terkait lain. Usaha Besar (BUMD/BUMN), supplier/lembaga penyedia input,
asosiasi, industri pengolahan, lembaga pembiayaan, lembaga penelitian dan pengembangan
teknologi, serta lembaga pemasaran (pedagang, pelaku usaha retail tradisional/modern).
Teknik Pengambilan Data
Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara dan pencatatan, dan diskusi kelompok
terbatas atau FGD (Focus Group Discussion), sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan,
masalah UMKM dan stakeholders terkait, dan upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan
dalam pengembangan agribisnis jamur dalam pengembangan Klaster Pertanian Terpadu di
Kabupaten Sukoharjo. Seluruh stakeholders baik pemerintah daerah (BAPPEDA, dinas
terkait), UMKM terkait lain, Usaha Besar (BUMD/BUMN), supplier/lembaga penyedia input,
industri pengolahan, asosiasi, lembaga pembiayaan, lembaga penelitian dan pengembangan
teknologi, serta lembaga pemasaran. Selain itu juga akan diwawancara secara mendalam
kepada pihak Dinas Pertanian, Dinas Pertanian Subdin Peternakan Kabupaten Sukoharjo,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Sukoharjo, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dilaksanakan dengan kegiatan
survei, FGD, dan pencatatan (data sekunder), dengan pengumpulan data menggunakan daftar
pertanyaan (kuesioner) secara terbuka, yang ditujukan kepada responden. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam upaya untuk menggali lebih mendalam tentang evaluasi kinerja Klaster
Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukoharjo.
Jenis dan Sumber Data
Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya baik dengan
wawancara langsung maupun menggunakan kuesioner.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang dilakukan
sebelumnya. Data ini sebagai pendukung data primer. Data sekunder ini bisa didapat
dari instansi terkait seperti BPS, Bapeda Kabupaten Sukoharjo, Disperindag
Kabupaten Sukoharjo, Dinkop dan UMKM Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian,
Dinas Pertanian Subdin Peternakan Kabupaten Sukoharjo, Perbankan, dan lain-lain.
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Tahapan Penelitian
Kegiatan penelitian dilaksanakan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas peran
Klaster Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukoharjo, meliputi :
a. Evaluasi aspek indikator kinerja klaster, yaitu : 1). Outcome dari setiap intervensi, 2).
Hasil yang dicapai, dan 3). Dampaknya terhadap perkembangan klaster secara
keseluruhan.
b. Faktor-faktor penentu keberhasilan kekuatan klaster, yaitu: 1). Spesialisasi, 2). Kapasitas penelitian dan pengembangan, 3). Pengetahuan dan keterampilan, 4). Pengembangan SDM, 5). Jaringan kerjasama dan modal sosial, 6). Kedekatan dengan
pemasok, 7). Ketersediaan modal, 8). Jiwa kewirausahaan, dan 9). Kepemimpinan dan
visi bersama.
Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah :
a. Mapping atau pemetaan dengan Survei dan FGD (Focus Group Discussion), untuk
penggalian dan identifikasi permasalahan, kebutuhan, dan masukan dari UMKM dan
stakeholders terkait Klaster Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukoharjo.
b. FGD (Focus Group Discussion), untuk penggalian dan identifikasi permasalahan,
kebutuhan dan masukan dari UMKM dan stakeholders yang terkait dengan
pengembangan Klaster Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukoharjo.
Metode Analisis Data
Metode analisis data untuk mengevaluasi efektivitas peran Klaster Pertanian Terpadu di
Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan metode kualitatif, dengan pembobotan dalam
setiap aspek kinerja klaster, menggunakan analisis tabel, yaitu dengan membandingkan peran
yang dilaksanakan Klaster Pertanian Terpadu dengan indikator keberhasilan kinerja klaster.
Indikator kinerja klaster ada 3 (tiga) yaitu : 1). Outcome dari setiap intervensi, 2). Hasil yang
dicapai, dan 3). Dampaknya terhadap perkembangan klaster secara keseluruhan. Sedangkan
aspek-aspek kinerja klaster yang dievaluasi adalah faktor-faktor penentu keberhasilan
kekuatan klaster, yaitu: 1). Spesialisasi, 2). Kapasitas penelitian dan pengembangan, 3).
Pengetahuan dan keterampilan, 4). Pengembangan SDM, 5). Jaringan kerjasama dan modal
sosial, 6). Kedekatan dengan pemasok, 7). Ketersediaan modal, 8). Jiwa kewirausahaan, dan
9). Kepemimpinan dan visi bersama (Bappenas, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Klaster Pertanian Terpadu Kabupaten Sukoharjo
1. Klaster Peternakan
Klaster Peternakan Kabupaten Sukoharjo pada awalnya merupakan Klaster Peternakan
Sapi, akan tetapi dengan perkembangan bisnis yang dilaksanakan oleh klaster ini, mulai tahun
2014 mulai berkembang menjadi Klaster Peternakan yang tidak hanya mencakup usaha ternak
sapi, juga usaha ternak lain, misalnya ayam, itik, kambing, dan lain-lain.
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Kinerja Klaster Peternakan dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Partisipasi dalam Klaster
Partisipasi anggota klaster dalam klaster rata-rata 2-7 tahun, dengan motivasi
sebagai anggota klaster sebagai forum diskusi bersama untuk menambah ilmu dan
memecahkan masalah secara bersama-sama tentang peternakan dan menambah
jaringan kerjasama untuk mengembangkan usaha peternakan, selain itu juga untuk
mengakses bantuan dari pemerintah. Sebagian besar anggota aktif dalam klaster,
dengan pertemuan rutin selama 1 bulan sekali, hanya untuk keaktifan dalam pelatihan
atau bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih ada anggota yang belum
optimal. Analisis SWOT pada Klaster Peternakan dapat dilihat pada Tabel 2, sebagai
berikut :

b. Efektivitas Kinerja/Peran Klaster
Efektivitas kinerja/peran klaster dapat dilihat dari aspek-aspek Indikator Kinerja
Klaster, sebagai berikut :
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1) Outcome dari setiap intervensi
Intervensi yang pernah diperoleh klaster antara lain penyuluhan, pelatihan dari
Balitbang Provinsi Jawa Tengah. Manfaat yang dirasakan klaster adalah
menambah pengetahuan anggota klaster meningkatkan partisipasi anggota, mampu
memberikan solusi bagi peternak, dan membantu pengembangan klaster, serta
memperluas jaringan usaha. Masalah yang dihadapi adalah intervensi tersebut
belum berkelanjutan, pendampingan program masih kurang, dan bisa memicu
ketergantungan pada bantuan program.
2) Hasil yang dicapai
Hasil dari intervensi tersebut adalah anggota terbantu untuk mengembangkan
usaha, menambah pengetahuan dan keterampilan anggota, peningkatan produksi,
misalnya semakin sinkronisasi birahi mempercepat peranakan, adanya bantuan
modal usaha, dan hasil tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anggota hanya
masih perlu ditingkatkan lagi ke depan secara berkelanjutan, dimana pengetahuan
dan keterampilan anggota meningkat, akan tetapi masalah peternak masih
kompleks.
3) Dampaknya terhadap perkembangan klaster secara keseluruhan
(a) Adanya wadah usaha bersama, sehingga mudah mengakses informasi bagi
anggota dan meningkatkan kemajuan klaster, akan tetapi ke depan masih perlu
ditingkatkan lagi secara berkelanjutan.
(b) Adanya wadah bersama, bagi pelaku usaha dan memperluas jaringan usaha,
meningkatkan produksi, kemampuan SDM klaster, dan klaster semakin maju.
Intervensi sudah sesuai kebutuhan anggota, mendukung dan bermanfaat bagi
anggota klaster.
(c) Peningkatan produksi bagi anggota dan memperluas jaringan usaha, yang
berdampak pada kemajuan klaster, akan tetapi seringkali intervensi kurang
tepat sasaran.
(d) Sebagai wadah usaha, dimana ada saling bertukar informasi dan memperluas
jaringan usaha, dampaknya adalah peningkata produksi dan dampak sudah
sesuai kebutuhan anggota klaster, dengan adanya peningkatan produksi.
(e) Sebagai forum diskusi, dimana manfaat yang sebenarnya belum terasa, akan
tetapi dampaknya sudah dirasakan anggota terutama peningkatan pengetahuan
dan keterampilan anggota, sedangkan dampak intervensi sudah sesuai
kebutuhan anggota, akan tetapi masih terus dilanjutkan mengingat
permasalahan peternak masih kompleks.
(f) Anggota klaster lebih mengetahui tentang program-program pemerintah dan
sebagai forum diskusi bersama, dampaknya membantu mengembangkan
peternakan dan mengurangi resiko kegagalan, dan intervensi dianggap sudah
sesuai kebutuhan anggota, dimana anggota sudah mulai mampu menikmati
hasil intervensi, seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.
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2. Klaster Makanan Olahan
Kinerja Klaster Makanan Olahan dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Partisipasi dalam Klaster
Partisipasi anggota klaster dalam klaster rata-rata 1-4 tahun, dengan motivasi
sebagai anggota klaster sebagai forum diskusi bersama untuk menambah ilmu dan
memecahkan masalah secara bersama-sama tentang usaha makanan olahan dan
menambah jaringan kerjasama untuk mengembangkan usaha makanan olahan, selain
itu juga untuk mengakses bantuan dari pemerintah. Sebagian besar anggota aktif
dalam klaster, dengan pertemuan rutin selama 2 bulan sekali, hanya untuk keaktifan
dalam pelatihan atau bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagian besar
anggota sudah aktif. Analisis SWOT pada klaster Makanan Olahan dapat dilihat pada
Tabel 3, sebagai berikut :
Kekuatan

Peluang

1. Memperoleh informasi pameran dan
pelatihan
2. Bisa memajukan usaha
3. Menjalin relasi dengan dinas terkait

4.
5.
6.
7.

1. Memperluas pemasaran
produk
2. Dapat menjalin kerjasama
dengan perusahaan dan tokosehingga informasi dari Pemda mudah toko kue di luar Solo Raya
3. Promosi produk meningkat
diakses
Meningkatkan kemakmuran anggota
dan semakin luas
Menambah relasi usaha
4. Menambah relasi usaha
Meningkatkan penjualan
5. Menambah ilmu/wawasan
Membantu pemasaran produk atau
produk mudah dipasarkan
Kelemahan

Ancaman

1. Pertemuan klaster kurang optimal
1. Produk tidak laku di pasar
2. Anggota tidak konsekuen dengan
2. Pasar bebas/MEA
3. Adanya persaingan usaha
kegiatan klaster (kadang ikut,
kadang tidak)
3. Anggota kurang pro aktif dalam
kegiatan klaster Keaktifan kurang

optimal karena waktu terbagi untuk
kerja Waktu untuk mengurus klaster
kurang optimal
b. Efektivitas Kinerja/Peran Klaster
Efektivitas kinerja/peran klaster dapat dilihat dari aspek-aspek Indikator Kinerja
Klaster, sebagai berikut :
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1) Outcome dari setiap intervensi
Intervensi yang pernah diperoleh klaster antara lain pelatihan dan penyuluhan.
Manfaat intervensi tersebut anggota semakin bertambah ilmu/wawasannya, lebih
mampu mengembangkan usaha, membuat produk lebih dipercaya konsumen karena
ada label halal, menambah modal, mengembangkan pemasaran. Pihak-pihak yang
memberikan intervensi antara lain Pemda (Dinas Koperasi dan UKM, Perguruan
Tinggi (UNS), Perusahaan Sri Bogasari Semarang, BAPPEDA. Kelebihan intervensi
antara lain memajukan usaha anggota, meningkatkan produksi, dan pengembangan
SDM, mengembangkan pemasaran, mendapat ilmu dan informasi-informasi penting.
Kelemahan intervensi antara lain kurangnya pendampingan karena hanya terbatas
penyuluhan dan pelatihan, lokasi kios pemasaran yang difasilitasi Pemda kurang
strategis, serta informasi kurang lancar terdistribusi ke anggota klaster lain dan
intervensi seringkali juga tidak sasaran.
2) Hasil yang dicapai
Hasil intervensi tersebut antara lain penjualan atau pemasaran meningkat, modal
bertambah, pengetahuan dan keterampilan dan pengembangan SDM meningkat,
menambah ilmu/wawasan tentang promosi, serta daerah pemasaran bertambah luas,
memperoleh sertifikasi halal, PIRT, dan kios untuk penjualan, menambah peralatan.
Hasil intervensi seringkali belum sesuai kebutuhan anggota klaster, karena hanya
sebatas pelatihan, lokasi kios penjualan kurang strategis sehingga pemasaran kurang
optimal, intervensi hanya dilaksanakan waktu-waktu tertentu atau tidak kontinyu, dan
belum ada dana hibah.
3) Dampaknya terhadap perkembangan klaster secara keseluruhan
(a) Menambah informasi tentang usaha, memperoleh pelatihan, kemudahan dalam
memperoleh PIRT, dan sertifikasi halal, mengikuti pameran produk, dan
intervensi dianggap sudah sesuai kebutuhan anggota klaster.
(b) Penjualan meningkat, produk semakin dikenal konsumen/masyarakat, dan
dampaknya dalam pengembangan usaha anggota, serta dampak intervensi
dianggap belum sesuai kebutuhan klaster karena masih sulit dalam hal
pemasaran produk.
(c) Pemasaran semakin berkembang, penjualan semakin meningkat, produk lebih
dikenal masyarakat, serta dampak intervensi dalam pengembangan usaha, ilmu
bertambah, banyak relasi usaha dan kerjasama. Dampak intervensi dianggap
masih belum sesuai kebutuhan anggota, masih belum cukup membantu
pengembangan usaha.
(d) Menambah ilmu dan informasi bagi anggota, memperluas pemasaran, serta
dampak intervensi dianggap belum sesuai kebutuhan anggota, dan seringkali
tidak tepat sasaran.
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(e) Memperoleh informasi dari Pemda, informasi pameran, dan membantu
pemasaran produk. Dampak intervensi dianggap belum sesuai kebutuhan
anggota, dikarenakan pemasaran masih sulit.
(f) Menambah ilmu tentang media promosi, menambah relasi usaha, dan
meningkatkan pengembangan usaha, dan dampak intervensi dianggap sudah
sesuai kebutuhan anggota, karena sudah lebih banyak relasi dibanding sebelum
ada klaster.
3. Klaster Jamur
Kinerja Klaster Jamur dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Partisipasi dalam Klaster
Partisipasi anggota klaster dalam klaster rata-rata 4-6 tahun, dengan motivasi
sebagai anggota klaster sebagai forum diskusi bersama untuk belajar berorganisasi,
mengakomodasi kepentingan anggota, mempunyai keinginan untuk lebih maju,
meningkatkan produks, menambah ilmu dan memecahkan masalah secara bersamasama tentang jamur dan menambah jaringan kerjasama untuk mengembangkan usaha
peternakan, selain itu juga untuk mengakses bantuan dari pemerintah. Sebagian besar
anggota aktif dalam klaster, dengan pertemuan rutin setiap bulan satu kali, hanya untuk
keaktifan dalam pelatihan atau bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih ada
anggota yang belum optimal, sesuai kebutuhan dan waktu dari anggota klaster. Analisis
SWOT pada klaster Jamur dapat dilihat pada Tabel 4, sebagai berikut :
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b. Efektivitas Kinerja/Peran Klaster
Efektivitas kinerja/peran klaster dapat dilihat dari aspek-aspek Indikator Kinerja
Klaster, sebagai berikut :
1) Outcome dari setiap intervensi
Intervensi yang diperoleh klaster antara lain pelatihan, penanganan penyakit dan
pemasaran, pelatihan tentang kuliner, pertemuan, pameran, dan penyuluhan. Manfaat
intervensi antara lain menambah ilmu, menambah wawasan dan keterampilan anggota,
memperoleh bimbingan usaha, mengurangi resiko kegagalan usaha, klaster dapat
berkembang, mengatasi dengan saling bertukar pengalaman dan membantu promosi
produk. Intervensi antara lain dari Pemda, Perguruan Tinggi (UNS). Kelebihan
intervensi antara lain informasi dari Pemda bisa diakses oleh sebagian besar anggota
klaster, memberikan kemudahan bagi anggota klaster, menambah ilmu dan
keterampilan anggota, menjadikan anggota lebih memahami tentang materi pelatihan,
sedangkan kelemahannya antara lain kurangnya pendampingan belum optimal karena
belum dilaksanakan secara kontinyu, intervensi kurang merata diterima oleh anggota
klaster, dan pelatihan yang diberikan masih berupa teori.
2) Hasil yang dicapai
Hasil yang dicapai dari intervensi tersebut antara lain menambah pengetahuan
dan keterampilan anggota, dan hasil tersebut dirasa belum sesuai dengan kebutuhan
anggota, pengembangan usaha, teknologi semakin maju, peningkatan produksi,
adanya warung jamur, sharing pengalaman, promosi produk meskipun sudah dirasa
membantu mengembangkan usaha jamur, tetapi anggota membutuhkan lebih dari
pelatihan dan penyuluhan, seringkali penyuluhan hanya bersifat text book tidak sesuai
dengan permasalahan jamur secara riel di lapangan dan tidak sesuai kebutuhan
anggota, oleh karena masalah jamur selalu berkembang. Selain itu juga keluhankeluhan anggota masih belum terakomodasi dengan baik, serta akses permodalan juga
masih terbatas.
3) Dampaknya terhadap perkembangan klaster secara keseluruhan
(a) Kemudahan mendapat bantuan, ilmu meningkat, pengangguran menurun,
klaster dan usaha anggota semakin berkembang. Akan tetapi intervensi
dianggap belum sesuai kebutuhan anggota karena kurangnya pendampingan
dari Pemda.
(b) Usaha semakin berkembang, wawasan anggota semakin bertambah, dan usaha
juga berkembang lebih maju. Dampak intervensi sudah cukup baik dirasakan
anggota klaster.
(c) Promosi produk lebih mudah, bahan baku juga lebih mudah dan sharing
pengalaman, membantu pengembangan usaha. Dampak intervensi belum
sesuai kebutuhan anggota.
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(d) Anggota lebih mengetahui program pemerintah dan forum sharing anggota,
membantu anggota mengembangkan usahanya. Dampak intervensi dianggap
belum sesuai kebutuhan anggota, oleh karena belum dibantu modal dan
peralatan.
(e) Forum diskusi dan informasi program pemerintah, membantu anggota mengembangkan usahanya. Dampak intervensi belum sesuai kebutuhan anggota,
terutama masalah permodalan dan peralatan belum mendapat perhatian.
(f) Forum diskusi antar anggota klaster, meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan anggota klaster. Dampak intervensi kurang sesuai kebutuhan
anggota, oleh karena belum dibantu modal dan peralatan
4. Klaster Pertanian Organik
Kinerja Klaster Peternakan dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Partisipasi dalam Klaster
Partisipasi anggota klaster dalam klaster rata-rata 2-8 tahun, dengan motivasi
sebagai anggota klaster untuk mewujudkan pertanian ramah lingkungan, menambah
relasi dan memperoleh berbagai informasi dengan produksi yang berkualitas, dan
ingin mewujudkan pertanian organik. Sebagian besar anggota aktif dalam klaster,
dengan pertemuan rutin selama 2 bulan sekali, hanya untuk keaktifan dalam pelatihan
atau bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan atau jika
ada program dari pemerintah atau pihak lain. Analisis SWOT pada Klaster Pertanian
Organik dapat dilihat pada Tabel 5, sebagai berikut:
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b. Efektivitas Kinerja/Peran Klaster
Efektivitas kinerja/peran klaster dapat dilihat dari aspek-aspek Indikator Kinerja
Klaster, sebagai berikut :
1) Outcome dari setiap intervensi
Intervensi yang diperoleh klaster antara lain pelatihan, penyuluhan tentang
pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, bantuan bahan bangunan untuk
membuat rumah kompos, mesin, dan pameran produk. Manfaat intervensi antara lain
meningkatkan pengetahuan anggota, menambah kualitas dan kuantitas produk,
dukungan dan menambah pengetahuan dan kapasitas anggota, menambah ilmu
pengetahuan dan ketrampilan anggota, serta mengurangi pengangguran. Intervensi
dari Pemda, Swasta (GIZ), LSM (joglo tani), Perguruan Tinggi (UNS). Kelebihan
intervensi antara lain mampu meningkatkan produktivitas, menambah jaringan
kerjasama, bantuan peralatan, dan menambah ilmu dan ketrampilan anggota secara
praktek, bukan hanya teori, mampu mengembangkan klaster, memberikan peluang
usaha, sedangkan kelemahannya antara lain belum ada keberlanjutan, seringkali juga
belum sesuai kebutuhan anggota, peralatan masih terbatas.
2) Hasil yang dicapai
Hasil dari intervensi tersebut antara lain meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan anggota, anggota mampu membuat pupuk organik dan pestisida hayati
secara mandiri, kepemilikan lokasi usaha dan mesin/peralatan untuk menunjang
produksi, dan intervensi sudah sesuai kebutuhan anggota karena ada peningkatan
kemampuan anggota klaster, dan anggota semakin mandiri/berdaya, sehingga intervensi harus berkelanjutan. Akan tetapi ada juga yang menganggap intervensi belum
sesuai kebutuhan anggota, karena masih banyak petani yang belum beralih ke
pertanian organik, serta bantuan penyuluhan dan peralatan belum sesuai kebutuhan
anggota.
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3) Dampaknya terhadap perkembangan klaster secara keseluruhan
(a) Jaringan usaha yang luas, wadah usaha bersama, dan menambah informasi,
meningkatkan kemampuan anggota dan meningkatkan produksi. Dampak
intervensi sudah sesuai kebutuhan anggota, karena adanya peningkatan
kemampuan produksi dari anggota klaster, tetapi ke depan harus berkelanjutan.
(b) Anggota lebih antusias ke pertanian organik, forum sharing ilmu, pengetahuan
dan pengalaman antar anggota, menambah ilmu dan ketrampilan anggota.
Dampak intervensi belum sesuai kebutuhan anggota.
(c) Memiliki wadah dalam usaha, mempermudah hubungan dengan Pemda, pihak
swasta, dan lain-lain, meningkatkan produksi, meningkatkan kemampuan SDM
dan kemajuan klaster. Dampak intervensi sudah sesuai kebutuhan klaster,
tetapi harapannya akan selalu ada peningkatan pengetahuan secara bertahap
dan kontinyu.
(d) Ada wadah dalam usaha yang sama, meningkatkan pengetahun dan produksi.
Dampak intervensi sudah sesuai kebutuhan anggota terlihat adanya
peningkatan produksi tetapi masih perlu keberlanjutan.
(e) Penyadaran kepada anggota untuk kembali ke pertanian organik, anggota
mampu menerapkan apa yang diajarkan dalam penyuluhan dan pelatihan.
Dampak intervensi belum sesuai kebutuhan anggota karena masih ada anggota
klaster yang belum ke pertanian organik.
(f) Sebagai wadah dalam usaha dan perluasan jaringan kerjasama usaha,
meningkatkan produksi anggota klaster. Dampak intervensi sudah sesuai
kebutuhan anggota tetapi masih perlu adanya dukungan pemerintah dan
dilaksanakan secara berkelanjutan.
Permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan Klaster Pertanian Terpadu
Permasalahan yang dihadapi oleh Klaster Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukoharjo,
meliputi permasalan internal maupun eksternal klaster, yang meliputi :
1. Koordinasi antar pelaku usaha sejenis serta pelaku usaha dalam Klaster Pertanian Terpadu
yang mempunyai mata rantai atau keterkaitan erat belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Sumber daya manusia (SDM) Klaster Pertanian Terpadu yang masih rendah sehingga
masih sangat memerlukan dukungan dari pemerintah agar hasil produk klaster UMKM
bisa bersaing di pasaran.
3. Belum ada kesepakatan UMKM dalam Klaster Pertanian Terpadu, sehingga penguatan
modal sosial kepada klaster UMKM (lemah dalam kerjasama bahan baku, pemasaran dlm
bentuk norma/etika kebersamaan dan nota kesepakatan).
4. Kuantitas dan kualitas tenaga kerja di Klaster Pertanian Terpadu kurang memadai/
terbatas.
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5. Kurangnya pemahaman UMKM Klaster Pertanian Terpadu terhadap fungsi & manfaat
klaster.
6. Pemahaman klaster UMKM Pertanian Terpadu di tingkat kabupaten dan provinsi masih
lemah
7. Dalam lembaga Klaster Pertanian Terpadu masih ada UMKM yang ingin berkembang
sendiri, misal dalam hal pemasaran produk klaster belum membawa nama klaster, masih
membawa nama UMKM sendiri. Selain itu juga kurangnya percaya diri UMKM dalam
promosi/pameran produk.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil evaluasi terhadap efektivitas peran Klaster Pertanian Terpadu berdasarkan hasil dari
intervensi adalah anggota terbantu untuk mengembangkan usaha, menambah pengetahuan
dan ketrampilan anggota, peningkatan produksi, adanya bantuan modal usaha, dan hasil
tersebut sebagian besar sudah sesuai dengan kebutuhan anggota hanya masih perlu
ditingkatkan lagi ke depan secara berkelanjutan.
2. Dampak terhadap perkembangan klaster secara keseluruhan yaitu adanya wadah usaha
bersama, sehingga mudah mengakses informasi bagi anggota dan meningkatkan kemajuan
klaster, akan tetapi ke depan masih perlu ditingkatkan lagi secara berkelanjutan, adanya
wadah bersama, bagi pelaku usaha dan memperluas jaringan usaha, meningkatkan
produksi, kemampuan SDM klaster, dan klaster semakin maju.
3. Intervensi sudah sesuai kebutuhan anggota, mendukung dan bermanfaat bagi anggota
klaster. Peningkatan produksi bagi anggota dan memperluas jaringan usaha, yang
berdampak pada kemajuan klaster, akan tetapi seringkali intervensi kurang tepat sasaran.
Sebagai wadah usaha, dimana ada saling bertukar informasi dan memperluas jaringan
usaha, dampaknya adalah peningkata produksi dan dampak sudah sesuai kebutuhan
anggota klaster, dengan adanya peningkatan produksi. Sebagai forum diskusi, dimana
manfaat yang sebenarnya belum terasa, akan tetapi dampaknya sudah dirasakan anggota
terutama peningkatan pengetahuan dan ketrampilan anggota.
4. Dampak intervensi sudah sesuai kebutuhan anggota, akan tetapi masih terus dilanjutkan
mengingat permasalahan peternak masih kompleks dan anggota klaster lebih mengetahui
tentang program-program pemerintah dan sebagai forum diskusi bersama, dampaknya
membantu mengembangkan usaha dan mengurangi resiko kegagalan, dan intervensi
dianggap sudah sesuai kebutuhan anggota, dimana anggota sudah mulai mampu
menikmati hasil intervensi, seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.
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Saran
1. Perkuatan kelembagaan (Capacity Building) Forum Rembug Klaster Pertanian Terpadu
Kabupaten Sukoharjo, dengan lebih mengoptimalkan forum dialog secara lebih intensif
dan partisipatif, dengan pelibatan para pemangku kepentingan/stakeholders terkait dengan
pengembangan Klaster Pertanian Terpadu, sehingga pengembangan klaster lebih
terkoordinasi dengan baik, terkait dengan kebijakan pengembangan klaster antar SKPD
terkait; perencanaan, implementasi dan evaluasi program kerja Klaster Pertanian Terpadu
di Kabupaten Sukoharjo.
2. Penyediaan data base potensi UMKM pada Klaster Pertanian Terpadu secara
berkesinambungan, sehingga bisa diidentifikasi UMKM anggota Klaster Pertanian
Terpadu dan diharapkan bisa lebih memotivasi anggota klaster untuk komitmen dan aktif
dalam klaster.
3. Peningkatan kemampuan SDM Klaster Pertanian Terpadu, melalui pelatihan-pelatihan
teknologi produksi dan teknik budidaya organik, manajemen usaha (manajemen
keuangan, pemasaran), teknologi pengolahan pangan organik, dan teknologi informasi,
dengan berbagai program pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan
4. Pengembangan jaringan usaha pada Klaster Pertanian Terpadu : sub klaster pertanian
organik, jamur, ternak sapi, jamu dan makanan olahan), melalui integrated system antar
sub klaster, melalui kerjasama antar sub klaster terkait dengan penyediaan bahan baku,
teknologi produksi, inovasi produk, standar kualitas produk (sertifikasi), kelembagaan,
dan pemasaran produk, dengan fasilitasi dan pendampingan dari stakeholders terkait
dalam FEDEP Kabupaten Sukoharjo, melalui sinergi kemitraan strategis antar dinas
terkait dan stakeholders terkait lain (Perguruan Tinggi, Perbankan, dunia usaha/UMKM,
koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi, Swasta/
BUMN (CSR/LPDB/PKBL), Lembaga Donor Internasional, dan lain-lain). Sinergi
tersebut diharapkan juga antar wilayah se-SOLO RAYA.
5. Fasilitasi pembiayaan bagi Klaster Pertanian Terpadu, melalui bantuan modal usaha
dengan bunga ringan, baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, CSR/PKBL- BUMN,
perbankan umum, lembaga keuangan daerah, perusahaan daerah (Perusda),
koperasi, lembaga donor internasional, penjaminan kredit bagi UMKM, serta
fasilitasi subsidi bunga dari sumber APBD kepada UMKM yang prospektif
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MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DI INDONESIA
MELALUI PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Prio Adi Ramadhani1, Nurlisa Dwi Novianti2
Pusat Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cibinong 16912, Bogor
prio.adi.ramadhani@lipi.go.id
ABSTRAK
Perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi isu penting, baik untuk
industri besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jenis perlindungan HKI
seperti Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Paten, dan Perlindungan
Varietas Tanaman atau disingkat PVT dapat menjadi pilihan bagi UMKM dalam
meningkatkan daya saingnya. Melalui tulisan ini dibahas mengenai peluang-peluang yang
dapat dimanfaatkan UMKM dalam mengembangkan produk atau pun jasa melalui
perlindungan HKI. Selain itu, juga dipaparkan kemungkinan-kemungkinan ancaman yang
akan dihadapi oleh UMKM jika lengah atau tidak peduli terhadap perlindungan HKI dalam
mengelola usahanya. Tidak hanya bagi UMKM, tetapi juga bagi pemegang kebijakan dalam
hal ini pemerintah dapat memperoleh rekomendasi strategi peningkatkan perekonomian
Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan HKI, UMKM, Perekonomian Indonesia

PENDAHULUAN
Pada tahun 1978, kekayaan intelektual atau aset yang tak berwujud hanya
mencapai angka 5% dari total aset, kemudian 20 tahun setelahnya jumlah aset tak berwujud
meningkat menjadi 72% dari total aset, dan sekarang jumlah asset tak berwujud sudah
mencapai 75-85% (Ciprian et al., 2012). Dapat dikatakan saat ini usaha-usaha besar harus
mengikuti tren yang sedang terjadi yaitu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap
asset tak berwujud. Kekayaan intelektual merupakan representasi yang jelas mengenai hal ini
Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) memainkan peranan penting dalam
perubahan teknologi dan pertumbuhan ekonomi (Sukarmijan dan Sapong, 2014). Di Indonesia
ada tujuh cabang HKI yang diakui perlindungannya, diantaranya adalah merek, hak cipta,
desain industri, rahasia dagang, paten, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak
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sirkuit terpadu. Melalui perlindungan HKI ini, pemilik hak dapat mengeksploitasi kekayaan
intelektual yang mereka miliki, yaitu hak untuk membuat, menggunakan, mendistribusikan,
menjual dan mengimpor. Mereka juga dapat menempuh jalur hukum jika ada yang melanggar
hak-hak tersebut (Sukarmijan dan Sapong, 2014).
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peluang yang sama dalam
memanfaatkan perlindungan HKI dalam proses bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan nilai
sumbangan PDB UMKM dapat ditempuh salah satunya melalui perlindungan HKI. Nilai
sumbangan PDB UMKM pada tahun 2012 mencapai 1504928,20 (Rp. Miliar) dengan nilai
pertumbuhan sumbangan sebesar 9,90 persen (BPS, 2014), memiliki potensi yang sangat
besar untuk ditingkatkan. Jumlah pendaftar perlindungan HKI di dunia juga selalu
menunjukkan peningkatan, pada tahun 2015 jumlah pendaftar paten PCT meningkat sebesar
1,7%, pendaftar Madrid Trademark meningkat sebesar 2,9%, dan pendaftar Hague Design
meningkat sebesar 13,8% (WIPO, 2015). Perlindungan HKI oleh UMKM di Indonesia tidak
bisa dipandang sebelah mata, karena perlindungan HKI bisa menjadi salah satu faktor yang
membuat suatu usaha tetap eksis di dunia industri. Teknologi-teknologi baru dapat mengubah
wajah industri-industri yang ada, mengakibatkan beberapa industri bangkrut dan membuka
peluang bagi industri baru (WIPO, 2015). Jika UMKM di Indonesia tidak siap untuk bertahan
melawan perubahan-perubahan teknologi maka tidak menutup kemungkinan akan banyak
UMKM yang bangkrut. Perubahan teknologi ini pasti diikuti dengan perlindungan HKI
terhadap teknologi tersebut sehingga dapat menutup peluang bagi pelaku usaha lainnya untuk
dapat bertahan di suatu industri usaha yang tergantung terhadap perubahan teknologi tersebut.
Kesadaran terhadap perlindungan HKI menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan,
tidak terkecuali oleh UMKM, karena dengan jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2012
yang mencapai lebih dari 56 juta (BPS, 2014) seharusnya dapat meningkatkan kontribusi
sumbangan PDB dengan melakukan perlindungan HKI dalam usaha-usaha yang dilakukan.
Kemungkinan yang diperoleh dari perlindungan HKI yang efektif adalah dapat menstimulasi
proses kreatif, menghasilkan peningkatan teknis dan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara
(Mingaleva dan Mirskikh, 2014).

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan
teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk
mencari referensi melalui sumber seperti buku, jurnal, artikel dan laporan-laporan yang
dimuat di laman resmi dari institusi atau organisasi pemerintah.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang saat ini berlaku mengatur tujuh
cabang HKI, yaitu merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, perlindungan
varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Namun hanya enam jenis HKI yang
dibahas pada tulisan ini, mengingat desain tata letak sirkuit terpadu belum secara luas dikenal
di Indonesia.
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Perlindungan Merek
Dalam undang-undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa
peranan merek sangat penting dalam era perdagangan global (UU RI No. 15, 2001). Dalam
undang-undang tersebut dijelaskan definisi merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama,
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Dilihat dari definisi Merek, untuk menentukan suatu Merek tidaklah sulit, karena hanya
berupa tanda yang memiliki daya pembeda. Merek merupakan aset tak berwujud yang lebih
berpengaruh dibandingkan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan (Sukarmijan dan
Sapong, 2014). Merek dapat mempermudah konsumen dalam memilih barang atau jasa yang
diinginkan, karena dari suatu Merek dapat mencerminkan kualitas dari suatu barang atau jasa
sehingga konsumen tidak perlu mencari tahu sampai sangat detail tentang barang atau jasa
yang diinginkan. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada
pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya (UU RI No. 15, 2001). Ada tiga poin utama dalam penjelasan mengenai
hak atas Merek tersebut, pertama yaitu hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh Negara kepada pemilik Merek sehingga pemilik merek dapat mengeksploitasi Merek
yang dimilikinya secara positif dalam perdagangan barang ataupun jasa. Kedua, yaitu
eksploitasi Merek tersebut dibatasi dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini selama 10
tahun, dan jangka waktu perlindungannya dapat diperpanjang (UU RI No. 15, 2001). Ketiga,
yaitu pemilik Merek dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Merek
miliknya, dengan kata lain biasa disebut dengan waralaba/franchise. Dari ketiga poin di atas,
selayaknya hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya.
Dengan hak eksklusif yang dimiliki, pelaku UMKM dapat memanfaatkan hak atas Merek
yang dimilikinya tanpa dibatasi masa perpanjangan perlindungan yaitu setiap 10 tahun sekali,
kemudian dengan sistem waralaba dapat memperluas jangkauan bisnis di seluruh Indonesia
maupun di seluruh dunia. Di Indonesia, pendaftaran Merek bagi UMKM mendapatkan
insentif berupa perbedaan tarif atau biaya pendaftaran. Bagi UMKM tarif atau biaya
mendaftarkan Merek adalah sebesar Rp. 600.000,- Per Permohonan Per Kelas Merek.
Sedangkan bagi non-UMKM tarif atau biaya untuk mendaftarkan merek adalah sebesar Rp.
1.000.000,-(PP RI No. 45, 2014). Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk
mengembangkan usahanya melalui perlindungan Merek.
Perlindungan Hak Cipta
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Cipta adalah setiap
hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,
kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan
dalam bentuk nyata (UU RI No. 28, 2014). Data yang diperoleh dari Profil Usaha Mikro,
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Kecil dan Menengah yang Potensial Dibiayai oleh Perbankan, menunjukkan sedikitnya ada
62 perusahaan yang termasuk kedalam klaster Kesenian, Hiburan dan Rekreasi (Bank
Indonesia, 2015). Selayaknya klaster tersebut adalah kumpulan UMKM yang paling banyak
bersinggungan dengan isu hak cipta, di antaranya adalah produk kerajinan, lukisan, rumah
produksi, penjualan atau penyewaan kaset DVD, dan sebagainya. Terutama jika poin
penjualan atau penyewaan kaset DVD maupun CD diperhatikan lebih dalam maka data yang
dikeluarkan oleh Ambassador Michael B.G. Froman, United States Trade Representative
(USTR) dalam 2015 Special 301 Report dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia karena
pada tahun 2015 Indonesia masih masuk kedalam Priority Watch List. Pada tahun 2014, Polisi
Republik Indonesia hanya menginvestigasi 97 kasus kriminal HKI, dan Kejaksaan Agung hanya
membawa 12 kasus HKI ke pengadilan (USTR, 2015). Kondisi ini memungkinkan produk-produk
asli Indonesia menjadi lebih sulit menembus pasar internasional, khususnya produk-produk yang
berbasis HKI seperti Hak Cipta. Kerajinan dan Lukisan sangat memungkinkan untuk didorong
kepada perlindungan Hak Cipta karena karya-karya orisinil yang dihasilkan. Sementara pada
sektor Rumah Produksi akan banyak bersinggungan dengan program komputer yang memiliki
Hak Cipta dan dengan harga yang mahal. Pemerintah Indonesia dalam hal ini dituntut untuk
berperan lebih aktif agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang lebih tinggi lagi terhadap
hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta.
Perlindungan Desain Industri
Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional
dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di
bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut
didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam
merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri (UU RI No. 31, 2000). Perlindungan
terhadap Desain Industri bersinggungan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta, khususnya
dalam hal karya seni. Contohnya suatu karya seni lukisan corak batik yang dilindungi oleh
Hak Cipta jika akan diproduksi secara massal menjadi motif suatu kain batik maka
perlindungannya harus dialihkan ke perlindungan Desain Industri. Masa perlindungan Desain
Industri hanya 10 tahun, sementara masa perlindungan hak cipta adalah berlaku seumur hidup
Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal. Hal ini bisa
menjadi bahan pertimbangan bagi pemiliki Hak Cipta maupun UMKM dalam memilih
perlindungan HKI yang mana yang akan dipilih.
Perlindungan Rahasia Dagang
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU Nomor 30, 2000). Bagi UMKM yang
bidang usaha atau produk utamanya berupa makanan maupun minuman dapat menggunakan
pilihan perlindungan Rahasia Dagang dalam menjalankan usahanya. Makanan dan minuman
selalu berhubungan dengan takaran atau resep sehingga takaran atau resep ini seharusnya
tidak boleh diketahui oleh kompetitor. Hal ini difasilitasi oleh Negara dengan Undang-
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Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, termasuk didalamnya diatur
pengalihan Hak Rahasia Dagang maupun lisensi Rahasia Dagang. Salah satu sifat yang harus
ada dalam suatu Rahasia Dagang adalah memiliki nilai ekonomi untuk bisa mendapatkan
perlindungan hukum.
Perlindungan Paten
Perlindungan Paten dengan perlindungan Rahasia Dagang akan bersinggungan disebabkan definisi Paten yang merupakan perlindungan invensi di bidang teknologi, begitu pula
dengan Rahasia Dagang. Pada perlindungan Paten dibagi menjadi dua yaitu Paten Biasa/Paten
dan Paten Sederhana, dimana Paten memiliki masa perlindungan selama 20 tahun sedangkan
Paten Sederhana memiliki masa perlindungan selama 10 tahun (UU RI No. 14, 2001).
UMKM bidang makanan dan minuman hendaknya sadar terhadap perlindungan Paten, karena
komposisi maupun penggunaan bahan dasar tertentu dapat dilindungi oleh Hak Paten jika
memenuhi syarat patentabilitas. Paten bersifat terbuka sehingga setelah dokumen paten yang
diajukan mendapat sertifikat maka isi dari dokumen paten tersebut harus dibuka secara gratis
oleh Negara, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual –
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu dengan masa perlindungan
yang terbatas yaitu maksimal 20 tahun untuk Paten dan 10 tahun untuk Paten Sederhana maka
bagi UMKM yang ingin melindungi usahanya menggunakan Hak Paten dapat mempertimbangkan untuk melindungi usahanya dalam bentuk Rahasia Dagang. Hal ini dikarenakan
masa perlindungan Rahasia Dagang yang tidak berbatas waktu, yakni selama Rahasia Dagang
tersebut masih terjaga kerahasiaannya.
Perlindungan Varietas Tanaman
Pengaturan mengenai Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan menimbang bahwa
guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk
melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru
(UU RI No. 29, 2000). Perlindungan Varietas Tanaman atau disingkat PVT dapat
dimanfaatkan sepenuhnya oleh UMKM yang bergerak di bidang pertanian maupun
perhutanan. Data yang diperoleh dari Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang
Potensial Dibiayai oleh Perbankan, menunjukkan sedikitnya ada 1675 perusahaan yang
termasuk kedalam klaster Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Bank Indonesia, 2015).
Pelaku UMKM dengan produk utama hasil bumi berupa buah maupun sayur dapat berinovasi
untuk meningkatkan jumlah maupun kualitas dari produk utama mereka melalui rekayasa
genetika dari varietas asal. Sebenarnya pelaku UMKM tidak harus melakukan sendiri
rekayasa genetika tersebut, karena para peneliti di Kementerian Pertanian juga ikut
melakukan rekayasa genetika terhadap varietas-varietas asal untuk menghasilkan varietas
unggul baru. UMKM dapat melakukan lisensi atas penggunaan varietas unggul baru yang
dihasilkan oleh para peneliti tersebut untuk dimanfaatkan dalam usahanya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada prinsipnya, jenis perlindungan HKI apapun yang dipilih oleh UMKM dalam
melakukan usahanya, peluang dan tantangannya adalah sama, yaitu bagaimana untuk
mengeksploitasi hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik HKI maupun bagaimana
cara untuk memilih jenis perlindungan HKI yang paling tepat terhadap usaha yang dilakukan.
Perlindungan Merek bisa menjadi pilihan yang paling tepat bagi UMKM karena setiap
UMKM pasti menamakan usaha atau perusahaan mereka untuk membedakan dengan
kompetitor. Melalui perlindungan Merek maka UMKM berkesempatan mendapatkan posisi
tawar/bargaining position yang strategis di pasar nasional maupun internasional. Selain itu,
apabila UMKM memiliki Merek yang terjamin kualitas produk utamanya maka tidak
menutup kemungkinan UMKM dapat memperluas bisnisnya melalui skema waralaba/
franchise maupun lisensi.
Perlindungan Hak Cipta menjadi isu yang sangat penting di mata internasional, terbukti
dengan masih masuknya Indonesia ke dalam Priority Watch List. Di sisi lain seharusnya
UMKM dapat memanfaatkan perlindungan Hak Cipta terhadap karya seni yang mereka
hasilkan seperti lukisan, kerajinan, maupun program komputer. Perlindungan Hak Cipta lahir
melekat kepada pencipta sejak karya cipta tersebut dibuat dan dipublikasikan, kemudian
mendapatkan perlindungangan oleh Negara selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah
meninggalnya pencipta. Perlindungan Desain Industri bersinggungan dengan perlindungan
terhadap Hak Cipta, khususnya dalam hal karya seni sehingga dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi UMKM dalam memilih perlindungan HKI yang mereka butuhkan.
Contohnya suatu karya seni lukisan corak batik yang dilindungi oleh Hak Cipta jika akan
diproduksi secara massal menjadi motif suatu kain batik maka perlindungannya harus
dialihkan ke perlindungan Desain Industri.
Perlindungan Rahasia Dagang merupakan perlindungan dalam bidang teknologi dan/atau
bisnis bersinggungan dengan Perlindungan Paten yang merupakan Perlindungan Invensi di
bidang teknologi. Kembali UMKM mempunyai pilihan, apakah menggunakan perlindungan
Rahasia Dagang dengan masa perlindungan tanpa batas namun dengan resiko terbongkarnya
rahasia yang dijaga atau memilih perlindungan Paten yang bersifat membuka seluruh isi
dokumen Paten dengan masa perlindungan 20 tahun untuk Paten dan 10 tahun untuk Paten
Sederhana.
Pilihan jenis perlindungan terakhir yang dapat dimanfaatkan UMKM adalah
Perlindungan Varietas Tanaman atau disingkat PVT. Indonesia sebagai negara agraris
seyogyanya harus maju dalam bidang pertanian, hal ini difasilitasi oleh Negara dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UMKM
dapat memanfaatkan PVT untuk menunjang proses bisnis usaha yang dilakukannya yaitu
dengan menghasilkan produk pertanian atau hasil bumi yang diproduksi dengan teknologi
termutakhir sehingga tanaman yang dihasilkan dapat tumbuh dengan efektif dan memenuhi
kualitas unggul secara seragam dan konsisten. Melalui PVT, UMKM dapat ikut berperan
serta dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional yang kuat dan mandiri.
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KESIMPULAN
Terdapat enam jenis perlindungan HKI yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM sebagai
peluang dalam mendukung proses bisnis yang mereka lakukan, di antaranya adalah
perlindungan Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Paten, dan Perlindungan
Varietas Tanaman (PVT). Perlindungan Merek menjadi pilihan yang paling berpeluang
dimanfaatkan oleh UMKM untuk menciptakan posisi tawar/bargaining position yang
strategis dalam skala nasional maupun internasional. Jenis perlindungan HKI selain Merek
juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh UMKM dengan melihat kelebihan dan kekurangan
perlindungan HKI tersebut untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Selain itu,
juga terdapat beberapa tantangan bagi UMKM maupun Negara sebagai pemegang kebijakan,
yaitu posisi Indonesia yang masih masuk ke dalam Priority Watch List tahun 2015, dimana
hal ini mengindikasikan masih lemahnya peraturan perundang-undangan maupun penegakan
hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
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PEMETAAN STAKEHOLDER DALAM MEMBANGUN
KELEMBAGAAN UMKM DI KOMUNITAS NELAYAN
(Studi Kasus di Desa Kapatlap Kecamatan Salawati Utara
Kabupaten Raja Ampat)
Agung Wibowo, SP., MSi
(Dosen Fakultas Pertanian UNS)

ABSTRAK
Ketrampilan sebagai nelayan bersifat amat sederhana dan hampir sepenuhnya dapat
dipelajari dari orang tua mereka sejak mereka kanak-kanak. Pengerahan (tenaga) seluruh
anggota keluarga (termasuk anak-anak) untuk mencukupi kebutuhan hidup merupakan
cirikhas keluarga nelayan, hal ini terjadi pada masyarakat nelayan yang mendiami di
pinggiran pantai dan berbatasan langsung dengan hutan di Desa Kapatlap Kecamatan
Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat, dimana anak-anak nelayan sering bolos sekolah
untuk ikut melaut. Selain itu sudah menjadi opandangan umum bahwa komunitas nelayan
hanyalah mencari ikan kemudian di jual ke tengkulak. Penelitian ini memetakan stakeholder
di dalam membangun kelembagaan untuk pengembangan UMKM. Metode penelitian
kualitatif dipilih untuk mengekplorasi lebih jauh bagaimana kelembagaan berperan dalam
pengembangan UMKM pada masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
entitas masing-masing stakeholder berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat yang
mendiami di wilayah setempat. Kondisi masyarakat setempat semuanya adalah nelayan yang
memiliki hasil tangkapan yang relatif besar setiap harinya, namun mereka menjual hasil
tangkapannya langsung ke tengkulak belum terbentuk kelompok usaha ataupun koperasi.
Dari sisi jumlah nelayan dan hasil tangkapannya, sangat potensial dikembangakan usaha
yang bergerak di pengolahan hasil tangkapan ikan. Di samping itu, pengembangan usaha
berbasis hasil hutan juga potensial dikembangkan.
Key words: Nelayan, Kelembagaan, Stakeholder
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PENDAHULUAN
Kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang semakin tajam menjadi kondusif bagi
persistennya kelembagaan social ekonomi tradisional yang eksploitatif seperti kelembagaan
patron-client dan tengkulak sebagai katub ―pengaman‖ susbsistensi. Modernisasi hanya
menyentuh nelayan kaya, sementara nelayan miskin tetap dalam kemiskinannya karena
ternyata mereka tidak memiliki akses, khususnya modal untuk memiliki teknologi tangkap
ikan yang diintrodusir sejalan dengan modernisasi. Selo Sumardjan (1984), menyebutnya
sebagai kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang persisten karena berlakunya struktur
sosial yang bersifat memberi kesempatan berlebih pada golongan sosial tertentu tetapi
sebaliknya, menghambat golongan sosial lainnya dalam mengakses sumber-sumber yang
tersedia.
Hasil penelitian Kusnadi (2002), di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo mendeskripsikan
tentang bagaimana sulitnya mencari pekerjaan lain di luar sektor kenelayananan. Disamping
terhambat oleh sumber daya ekonomi yang tersedia di Desa Pesisir, diversifikasi atau
konversi pekerjaan akan sulit dilakukan karena secara sosio kultural nelayan sangat terikat
dengan pekerjaannya untuk menangkap ikan. Sekalipun pekerjaan nelayan tidak tidak
memberinya penghasilan yang stabil dan teratur, tetapi mereka tetap merasa riskan terlibat
dengan pekerjaan lain karena sudah mengagaggap laut sebagai bagian dari kehidupannya
sehingga tidak mudah ditinggalkan.
Mulyadi (2007), mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural pada
masyarakat nelayan, yakni : (a) masalah yang berkaitan dengan kepemilikian alat tangkap,
tegasnya perahu sepeda motor, (b) akses terhadap modal khususnya persyaratan kredit, (c)
persyaratan pertukaran hasil tangkapan yang tidak berpihak pada buruh nelayan, (d) sarana
penyimpanan ikan, (e) hak pengusahaan kawasan tangkap dan (f) perusakan sistem organisasi
masyarakat pesisir.
Tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan di
manapun berada. Nelayan sangat terikat dengan pekerjaan menangkap ikan di laut. Pola-pola
pekerjaan sebagai nelayan membatasi aktivitas untuk bekerja di sektor pekerjaan lain
sehingga tidak mungkin akan mendapatkan sumber penghasilan lain kecuali dari menangkap
ikan di laut. Hal inilah yang membedakan antara nelayan dengan petani, dimana kalau petani
ada banyak waktu luang di sela-sela pekerjaan pertaniannya untuk digunakan mencari
tambahan penghasilan. Atas dasar ini maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan
peran stakeholder dalam pengembangan kelembagaan UMKM untuk komunitas nelayan.
Menurut Ife (1995) empowerment atau pemberdayaan adalah salah satu prinsip
pengembangan masyarakat. Pemberdayaan berarti membantu komunitas dengan sumber daya,
kesempaan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat
berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas. Pemberdayaan sebagai
konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat,
tidak saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomis tetapi juga nilai tambah sosial
budaya (Korten dan Corner dalam Harry Hikmat, 2001).
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini difokuskan pada masyarakat di kampong nelayan di Desa Kapatlap
Kecamatan Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat. Ada berbagai alasan yang menjadi
pertimbangan peneliti untuk menetapkan seting penelitian di wilayah tersebut. Pertama, di
wilayah tersebut hidup komunitas nelayan yang mendiami di pantai dan bersinggungan
langsung dengan hutan rakyat dalam suatu pulau yang menyimpan banyak potensi ikan dan
hasil hutan rakyat. Kedua, di wilayah tersebut belum ada pengembangan kelembagaan
komunitas nelayan padahal menyimpan banyak potensi yang bisa dikembangkan.
Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih menekankan pada
masalah proses dan makna, maka jenis penelitian yang tepat adalah penelitian kualitatif
deskriptif dengan pendekatan fenomenologi (Bogdan dan Biklen, 1982). Moleong (2007)
mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Karena penelitian ini akan dilakukan di satu lokasi
dan fokus pada permasalahan pengembangan kelembagaan UMKM bagi para nelayan maka
teknik analisis yang digunakan adalah analisis kasus tunggal (Yin, 1987). Menurut Miles dan
Huberman (1992), dalam analisis kasus tunggal pada tiap kasusnya proses analisis dilakukan
dengan menggunakan model analisis interaktif. Dalam model analisis ini, tiga komponen
analisisnya yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Potret Kehidupan Masyarakat Nelayan di Desa Kapatlap
Penduduk yang menempati di Desa kapatlap Pulau Salawati bisa dipastikan semuanya
bermata pencaharian nelayan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala adat, pendudik
yang ada berasal dari 5 suku, yakni Wawiyai, Kawe, Langayan, Tepin dan Warowei.
Sedangkan beberapa pendatang yang ada berasal dari Bugis, Buton, Ambon dan Toraja).
Mereka semua bertahan hidup dengan mengandalkan menangkap ikan di laut.
Kehidupan sebagai nelayan sudah turun temurun dari para nenek moyangnya. Anak-anak
sejak kecil sudah ikut orang tuanya melaut. Berdasarkan wawancara dengan para nelayan
setempat, mereka mendidik anak sejak kecil supaya tidak takut dengan air. Anak usia kurang
lebih berusia 3 tahun sudah diajak jalan kaki sendiri dan mandi di laut, dengan cara itu
mereka sejak kecil sudah terbiasa menghadapi lautan. Berdasarkan pengamatan peneliti di
lapangan, anak seusia sekolah pada kelas 5 Sekolah Dasar baik laki-laki maupun perempuan
sudah berani menaiki perahu sendiri dengan dayung dan menyebarang ke pulau sebelahnya
pada saat hari libur untuk sekedar bermain-main, yakni di Pulau Panjang (pulai dimana di situ
ada hutan konservasi). Kondisi alam yang ada menuntut orang untuk bisa beradaptasi. Mereka
selalu beradaptasi dengan alam (lautan), menurutnya mereka akan bisa bertahan hidup apabila
mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Keberadaan sekolah menurut mereka
tidak bisa menjanjikan untuk bisa bertahan hidup. Logika ini sudah tertananm di benak para
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anak-anak, sehingga sekolah menurut mereka hanya sekedar untuk bisa membaca dan menulis
saja, mereka tidak berharap banyak akan hasil yang di lakukan ketika mereka sekolah. Tidak
mengheranlan apabila, siswa siswi di wilayah setempat sering tidak masuk dan ikut orang tua
melaut. Baginya, dengan ikut orang tua melaut mereka langsung belajar dengan orang tua
untuk mencari ikan untuk bisa bertahan hidup dan sekaligus langsung mendapatkan hasilnya.
Ada beberapa norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam mengarungi
kehidupan yang dimanifestasikan dalam kearifan lokal. Hal ini bisa dilihat dalam keseharian
masyarakat, dimana semua nelayan yang libur tidak melaut setiap hari minggu. Di damping
dipergunakan untuk istirahat, hal Ini didasarkan atas nilai-nilai agama yang mereka yakini
untuk beribadah di hari minggu. Kearifan lokal yang mereka miliki terlihat bagaimana mereka
memahami betul tanda-tanda cuaca buruk sehingga mereka tidak melaut. Tanda-tanda
tersebut adalah adanya angin dari arah barat disertai awan hitam dan nantinya akan
menimbulkan hujan deras dan aka nada ombak yang besar. Sehingga mereka akan berhenti
melaut sampai muncul tanda-tanda yang bagus untuk melaut yakni di pagi hari sekitar pukul
06.00 tidak ada awan, tidak ada angin dan tentu tidak ada hujan, baru mereka akan melaut.
Ada keunikan tersendiri pada masyarakat nelayan di pulau-pulau kecil di wilayah
Indonesia bagian timur khususnya di Desa Kapatlap Distrik Salawati Utara. Pada dasarnya
mereka hidup dalam suatu kemandirian dan mengandalkan dengan kemampuan yang mereka
miliki tanpa berharap ada bantuan dari luar. Mereka selalu berprinsip, apabila mereka rajin
pergi melaut pasti akan ada hasil untuk bisa hidup. Mereka beryakinan ikan yang ada di laut
melimpah dan selalu beranak pinak, dengan dasar itu mereka hidup sudah merasa cukup.
Keterbatasan sarana infrastruktur, tidak adanya listrik membuat mereka hidup dalam
keterbatasan dan keterasingan.
Kemandirian. Kemandirian masyarakat nelayan di sini dalam arti kemandirian mereka
hidup tanpa sedikitpun bantuan dari luar dan juga tidak mengharapkan bantuan dari pihak luar
mereka bisa mengarungi hidup dengan bersahaja (sederhana, ikhlas, ceria dan apa adanya).
Sederhana bisa dilihat dari kondisi rumah beserta perabotnya, cara berpakaian dan
kepemilikan perhiasan serta kepemilikan lainnya. Ihklas, bisa dilihat bagaimana mereka selalu
memberikan apa yang mereka miliki kepada tamu yang berkunjung di rumahnya. Ceria, bisa
dilihat keseharian mereka yang menganggap bahwa mencari ikan di laut bukanlah suatu
beban namun mereka melaut sudah menyatu menjadi bagian kehidupan mereka. Sedangkan
―apa adanya‖, mereka berbicara lugas tanpa ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi. Mereka
selalu menjawab apa adanya ketika peneliti melakukan wawancara.
Mereka hidup hanya mengandalkan kemampuan yang mereka miliki. Menurutnya
manusia hidup di dunia harus selalu menyatu dengan kondisi alam lingkungan di mana
mereka berada. Kehidupan mereka yang berada di pulau kecil yang sangat jauh dari hiruk
pikuk kehidupan di daratan, memacu mereka untuk bisa bertahan hidup dengan segala
kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, mereka selalu menjaga agar tubuh selalu
sehat, karena apabila sakit sudah bisa dipastikan mereka tidak bisa mencari nafkah untuk
penghidupan mereka karena tidak setiap hari di kecamatan ada dokter atau tenaga medis.
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Mereka Tidak Berharap banyak Bantuan dari Luar. Keterbatasan infrastruktur yakni
akses informasi dan transportasi karena mereka hidup di pulau kecil yang sangat jauh dari
segala fasilitas apapun membuat mereka tidak tergantung dari luar dan apalagi bantuan dari
luar. Mereka sangat menyadari, keberlangsungan hidup mereka tergantung aktivitas mereka
sendiri. Selama mereka rajin melaut mereka tetap bisa bertahan hidup.
Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, peneliti tidak menemukan adanya
kepemilikian sepeda, sepeda motor apalagi mobil. Menurut penuturan informan yang
merupakan tokoh masyarakat setempat, masyarakat tidak ada keinginan untuk membeli
peralatan apapun selain bahan makanan untuk hidup. Uang hasil penjualan ikan yang didapat
hanya diperuntukan untuk beli bahan makanan dan pakaian. Hal ini logis, karena tidak ada
jalan yang bisa ditempuh dengan sepeda motor dari desa menuju ke kecamatan. Mereka tetap
memakai perahu untuk pergi ke luar daerahnya. Tidak adanya jalan darat yang
menghubungkan antara desa ke kecamatan, menjadikan mereka tidak ada niat sedikitpun
untuk membeli moda transportasi selain perahu.
B. Potensi Pengembangan UMKM untuk Masyarakat Nelayan
Di wilayah pulau pulau kecil di wilayah Indonesia bagian timur selama ini belum
mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam
konteks pemberdayaan, padahal menyimpan potensi yang luar biasa apabila dikembangkan.
Ada potensi yang diberdayakan di wilayah pesisir khususnya di Pulau Salawati apabila
dikembangkan menjadi UMKM, yakni keberadaan ikan yang sangat melimpah dan
keberadaan hasil hutan rakyat yang relatif belum dimanfaatkan.
1. Keberadaan Ikan Yang Masih Melimpah
Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti mengkategorikan nelayan di Desa
Kapatlap Pulau Salawati dalam dua kategori. Pertama, Nelayan sangat tradisional dengan
hanya mengandalkan perahu dayung. Dengan peralatan yang sangat sederhana yakni jala
dengan perahu sederhana saja setiap nelayan mendapatkan hasil rata-rata 15 tali setiap hari,
dengan harga pertali untuk jenis ikan yang termurah dan harga ditempat Rp 18.000,00. Jadi
total penghasilan dari penjualan ikan rata-rata Rp 270.000,00. Kondisi ini didasarkan peneliti
dalam wawancara dengan para nelayan di Desa Kapatlap pada bulan Januari 2016. Jenis ikan
yang biasa ditangkap kategori nelayan ini yakni ikan walo-walo, mubara, cekara, sako, laosi.
Jenis ikan ini menurut nelayan setempat adalah ikan yang di dapat di pinggiran pantai agak ke
tengah sedikit dan diperoleh pada pagi sampai siang hari dan dari sisi harga jenis ikan ini
masuk kategori harga yang murah. Kedua, Nelayan dengan perahu yang dilengkapi motor
kecil. Bedanya dengan kategori yang pertama ini adalah pada kategori nelayan ini melaut
dengan spesialis menangkap yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berada di tengah-tengah
laut, yakni jenis ikan tengiri dan ikan cumi-cumi. Untuk nelayan yang spesialis ikan tengiri
mereka berangkat melaut di pagi hari dan pulang sore hari dengan peralatan yang juga hanya
jala mendapatkan tangkapan ikan rata-rata setiap melaut sebanyak 15 kg dengan harga Rp
25.000/kg sehingga mendapatkan penghasilan Rp 375.00,00 dikurangi bahan bakar Rp
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60.000,00 sehingga mendapatkan Rp 315.00,00. Sedangkan nelayan yang spesialis
menangkap ikan cumi-cumi mereka biasanya berangkat melaut di malam hari dan pulang
pada esok hari. Peralatan yang ada juga masih sangat sederhana juga yakni jala. hasil rata-rata
15 kg setiap hari, dengan harga ditempat Rp 30.000,00 per kg. Jadi total penghasilan dari
penjualan ikan rata-rata Rp 450.000,00. Biaya untuk beli bahan bakar motor sehari Rp
60.000,00 sehingga mendapatkan hasil Rp 390.000,00. Kondisi ini didasarkan peneliti dalam
wawancara dengan para nelayan di Desa Kapatlap pada bulan Januari 2016.
2. Keberadaan Hasil Hutan Rakyat
Masyarakat nelayan di Pulau Salawati secara umum mendiami di wilayah pantai dan
berbatasan langsung dengan hutan belantara. Mereka hidup dalam menggerombol seperti
halnya dalam satu areal perumahan. Keberadaan rumah yang sangat berdekatan dengan
tetangga dan bahkan tidak ada batas pekarangan yang memisahkan diantara rumah yang satu
dengan yang lain, yang hanya dibatasi dengan sebuah parit saja. Kondisi pekarangan yang ada
langsung berhadapan dengan hutan, sehingga tidak mengherankan apabila banyak pendatang
atau orang luar yang berkunjung terjangkit penyakit malaria. Kondisi tersebut berbeda dengan
penduduk asli yang sudah beradaptasi dengan wilayahnya.
Keberadaan hutan rakyat (hutan yang dimiliki penduduk) yang ada relatif belum
dimanfaatkan, padahal di hutan tersebut tersedia sangat melimpah yakni pohon buah-buahan,
sagu dan pohon yang menghasilkan bahan makanan yakni sukun. Buah-buahan yang banyak
adalah durian, lansap/duku dan manggis. Sedangkan sagu yang ada relatif belum dimanfaatkan. Mereka pada umumnya makan nasi dengan membeli beras ke kota Sorong. Keberadaan
buah sukun yang ada melimpah dan jatuh sia-sia, mereka hanya memakan sukun kadangkadang dengan jumlah yang sedikit dan sama sekali belum dijual ke luar. Kondisi inilah
berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bisa dijadikan pengembangan usaha untuk
mengolah hasil hutan mereka. Kegiatan-kegiatan telah dilakukan oleh mahasiswa yang
tergabung dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk
mengolah hasil hutan tersebut. Namun demikian masyarakat nelayan masih memandang
menangkap ikan sudah cukup untuk bisa bertahan hidup. Untuk itu perlunya peran
stakeholder di dalam membangun kelembagaan UMKM agar potensi yang ada bisa
diberdayakan dan memberikan manfaat yang luas untuk kesejahteraan masyarakat.

C. Peran Stakeholder dalam Membangun Kelembagaan UMKM
Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi dan diskusi kecil dengan masyarakat
nelayan dalam upaya untuk memacu dan mengembangkan usaha ekonomi produktif pada
masyarakat nelayan, maka perlu disusun strategi yang dapat membangun fondasi usaha
ekonomi produktif sebagai berikut.
1. Strategi Fasilitasi Forum Dialog Untuk Mensinergiskan Stakeholdrers
Peran yang harus dimainkan masing-masing stakeholder dapat dibuat matrik sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.
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Tabel 1. Peran Stakeholder dalam Pengembangan Kelembagaan UMKM
Institusi
Pemerintah Lokal
(Pemerintah Desa,
Pemerintah Kecamatan)

Perguruan Tinggi

Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah

Dinas Pekerjaan Umum

Peran Yang Seharusnya Dilakukan
Manfaat Yang Diperoleh
1. Memberikan perlindungan kepada  Nelayan setempat nyaman
para nelayan dengan melakukan
dan kondusif untuk melaut
pengawasan ketat kepada para  Adanya jalinan kerjasama
nelayan dari luar wilayah dengan
dengan
berbagai
pihak
menggunakan bom.
sehingga
tumbuh
usaha
2. Memfasilitasi kerja sama dengan
pengolahan
dan
usaha
berbagai pihak dalam memberekonomi produktif berbasis
dayakan masyarakat nelayan.
hasil hutan rakyat
1. Fasilitasi
transfer
ilmu  Menjadi
wahana
bagi
pengetahuan dan teknologi tepat
perguruan
tinggi
untuk
guna dalam pengolahan ikan dan
mewujudkan Tri Dharma
sumber daya hasil hutan rakyat
Perguruan Tinggi
2. Pendampingan kelompok UMKM  Menjadi
bahan
kajian
masyarakat nelayan mulai dari
akademik
untuk
pembuatan
sampai
dalam
pengembangan ilmu
mengakses informasi pasar
1. Fasilitasi
pendirian
UMKM  Memudahkan dinas dalam
nelayan
menggerakkan ekonomi
2. Fasilitasi dana bergulir untuk  Mempercepat pengembangan
penguatan modal UMKM Nelayan
usaha kecil dan menengah
1. Fasilitasi alat transportasi yang  Akses transportasi lancar akan
lebih
modern
untuk
usaha
menggerakkan ekonomi lokal
penangkapan
ikan
secara  Meningkatkan pendapatan
berkelompok
2. Fasilitasi alat penangkap ikan yang
modern

Sumber Data : Analisis Catatan lapang
2. Memantapkan Kelembagaan UMKM Nelayan
Strategi ini ditujukan kepada upaya terwujudnya kelembagaan UMKM Nelayan secara
bertahap dan berkesinambungan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memantapkan
kelembagaan dapat dilihat pada matrik berikut.
Tabel 2. Strategi Memantapkan Kelembagaan UMKM Nelayan
Upaya Yang Dilakukan
Pemahaman bersama akan makna
kelembagaan
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Bentuk Kegiatan
Sosialisasi dan penyatuan gagasan dalam membangun
kelembagaan
Penyuluhan tentang urgensi kelembagaan dalam
pengembagan UMKM Nelayan
Sosialisasi prospek pengembangan kelembagaan untuk
mewadai masyarakat nelayan
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Penguatan kapasitas
kelembagaan






Penyusunan rencana
Pengembangan kelembagaan




Pelatihan SDM dalam megelola kelembagaan
Pengembangan jejaring dengan kelembagaan luar
Melakukan kerja sama dengan kelembagaan luar
Pembinaan dan pendampingan kelembagaan bekerja sama
dengan perguruan tinggi
Focus group discussion untuk merumuskan langakah-langkah
dalam pengembangan kelembagaan
Perencanaan tindak lanjut penguatan kapasitas kelembagaan

Sumber Data : Hasil Analisis Catatan Lapang dan Diskusi Kecil dengan Nelayan
3. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Nelayan
Keberhasilan pengembangan UMKM bagi masyarakat nelayan sangat ditentukan oleh
sumber daya manusia nelayan sebagai pelaku bisnis itu sendiri. Kegiatan untuk meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia sebagaimana tersaji dalam matrik sebagai berikut.
Tabel 3. Strategi Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia nelayan
Upaya Yang Dilakukan
Bentuk Kegiatan

Sosialisasi
tentang
pentingnya
kelembagaan pada masyarakat
Peningkatan Pemahaman
nelayan
keberadaan organisasi dan
 Sosialisasi pendirian organisasi dan kelembagaan untuk
kelembagaan

Peningkatan kualitas pendidikan
dan pelatihan




Pengembangan lembaga
Inkubator




Peningkatan skill







masyarakat nelayan
Pendampingan dari dinas terkait di dalam mendirikan
organisasi dan kelembagaan
Pendidikan dan pelatihan manajemen organisasi
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan kelompok
Pendidikan dan pelatihan pengembangan jejaring dan kerja
sama dengan stakeholders
Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk
mendapatkan pembinaan dan pendampingan
Pelatihan pembukuan yang sangat praktis dan sederhana
Pelatihan teknik negosiasi dan komunikasi efektif di dalam
membangun kerja sama
Pelatihan teknis pengolahan produk makanan berbasis hasil
hutan rakyat dan ikan laut untuk pengembangan usaha

Sumber Data : Hasil analisis catatan lapang

KESIMPULAN DAN SARAN
Masyarakat nelayan yang mendiami pulau-pulau kecil memiliki hasil tangkapan yang
relatif besar, namun mereka menjual hasil tangkapannya langsung ke tengkulak dan belum
terbentuk kelompok usaha ataupun koperasi. Dari sisi jumlah nelayan dan hasil tangkapannya,
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sangat potensial dikembangakan usaha yang bergerak di pengolahan hasil tangkapan ikan. Di
samping itu, pengembangan usaha berbasis hasil hutan rakyat juga potensial dikembangkan.
Apabila masyarakat nelayan tersebut diorganisir dalam sebuah organisasi atau
kelembagaan maka akan tumbuh usaha ekonomi produktif pada masyarakat nelayan. Nelayan
akan berdaya dan meningkat kesejahteraannya. Untuk itu stakholder memegang peran
strategis dalam pengembangan kelembagaan untuk mendorong berkembangnya UMKM
nelayan. UMKM nelayan akan berkembang bagus bilamana masing-masing entitas stakholder
memainkan peran strategis dan sinergis dengan masyarakat nelayan.
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PENERAPAN PRODUKSI PANGAN YANG BAIK
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK UBI JALAR
Rr. Aulia Qonita1 dan Nur Her Riyadi Parnanto2
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Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNS Surakarta 2Program Studi Ilmu dan
Teknologi Pangan Fakultas Pertanian UNS Surakarta
Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126
Email :auliaqonita@yahoo.co.id

ABSTRAK
Ubi jalar (Ipomea batatas L. Sin. Batatas edulis Choisy) merupakan salah satu
komoditas pertanian di Kabupaten Karanganyar. Ubi jalar dapat diolah menjadi grubi,
keripik dan stik. UKM yang memproduksi produk olahan ubi jalar diantaranya adalah UKM
Sutikno dan UKM Mijono. UKM tersebut dijadikan mitra dalam program Ipteks Bagi
Masyarakat (IbM). UKM Sutikno berlokasi di Bandardawung Kecamatan Tawangmangu,
sedangkan UKM Mijonoberlokasi di Karanglo Kecamatan Tawangmangu Kabupaten
Karanganyar. Permasalahan yang dihadapi kedua UKM mitra adalah belum menerapkan
proses produksi pangan yang baik. Program IbM bertujuan untuk memberikan pelatihan cara
produksi pangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk ubi jalar.
Realisasi pemecahan masalah yang dilakukan adalah melalui pelatihan intensif, yang diikuti
oleh kedua UKM. Kegiatan yang diberikan meliputi teori dan praktek. Kegiatan ini disertai
dengan pendampingan bagi kedua UKM, agar termotivasi untuk selalu berproduksi dengan
baik, sehingga menghasilkan produk makanan yangaman bagi konsumennya serta mampu
mengembangkan usaha.
Kata kunci : pangan, pelatihan, produksi, ubi jalar

PENDAHULUAN
Ubi jalar mempunyai banyak nama atau sebutan, antara lain ketela rambat, huwi boled
(Sunda), tela rambat (Jawa), sweet potato (Inggris), dan shoyu (Jepang). Bentuk ubi biasanya
bulat sampai lonjong dengan permukaan rata sampai tidak rata. Bentuk ubi yang ideal adalah
lonjong agak panjang dengan berat antara 200 g – 250 g per ubi. Kulit ubi berwarna
putih, kuning, ungu atau ungu kemerah-merahan, tergantung jenis (varietasnya) (Rukmana,
1997).
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Ketika belum ada diversifikasi produk, ubi jalar hanya dikonsumsi dengan cara digoreng
atau direbus. Namun sekarang ini, ubi jalar bisa diolah dan dikembangkan menjadi makanan
yang lebih bervariasi dengan penambahan bumbu-bumbu serta perasa makanan menjadi
keripik, grubi (walangan) dan stik.
Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) merupakan salah satu skema Pengabdian pada
Masyarakat yang didanai oleh Dikti. Mitra IbM yang mengolah ubi jalar adalah UKM
Sutikno dan UKM Mijono. UKM Sutikno beralamat di Bandardawung, Tawangmangu,
Karanganyar.UKM Mijono beralamat di Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar.Kedua UKM
sudah menjalankan usaha lebih dari 10 tahun.Meskipun sudah menjalankan usaha cukup
lama, namun belum pernah mendapatkan binaan dari instansi terkait.
Upaya peningkatan kualitas produk UKM dapatdilakukan melalui peningkatan kesadaran
tentang cara produksi pangan yang baik. Cara produksi yang baik, salah satunya ditandai
dengan terbebasnya masyarakat dari jenis panganyang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan
hal tersebut maka UKM yang memproduksi danmenjual produk pangan haruslah mempunyai
pengetahuan dan ketrampilan tentang cara penerapan produksi yang baik.Dengan menerapkan
produksi yang baik dapat dapat meningkatkan daya jual produk danmemperpanjang masa
simpan.
Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor yang penting
untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan untuk pangan CPPB sangat
bergunabagi kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang, maupun
yang berskala besar.Melalui CPPB ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang
bermutu,layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang
bermutu danaman untuk dikonsumsi, kepercayaan masyarakat niscaya akan meningkat, dan
industri pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat. Dengan berkembangnya industri
pangan yang menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka
masyarakat pada umumnya akan terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya
yang mengancam kesehatan (BPOM, 2003).
Berdasarkan hasil survey ke tempat produksi, terlihat bahwa proses produksidi UKM
Sutikno dan UKM Mijono masih belum dilakukan secara sistematis dan aspekkebersihan juga
kurang begitu diperhatikan. Contohnya kebersihan pada tempatproduksi. Tempat produksi
yang digunakan terlihat kotor karena lantainya masih tanah dan belum dikeraskan dengan
semen maupun keramik. Peralatan yang digunakan jugaberserakan di atas lantai tanah
tersebut, sehingga kebersihan menjadi kurang terjaga.Untuk proses pengirisan atau
perajangan ubi jalar, peralatan dan wadah yang digunakan terlihat kotor dan tidak higienis.
Mesin dan peralatan yang digunakan terlihat berdakikarena jarang dibersihkan ketika selesai
digunakan.Bahkan ubi jalar yang sudah dirajang dengan mesin dibiarkan berserakan di lantai,
tanpa diberi wadah sebagai tempat penampungan. Produk grubi yang sudah dicetak diletakkan
di atas wadah plastik yang ditaruh di atas lantai tanah tadi, sehingga produk tersebut rawan
terhadap kumanpenyakit dan tidak hiegenis. Padahal, mutu menrupakan kunci utama bagi
sebuah produk untuk dapat diterima konsumen. Mutu produk yang baik salah satunya
tercermin dari proses produksi yang baik, higienitas dan keamanan produk.
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Gambar 1. Kondisi Tempat Produksi Pengolahan Ubi Jalar
Hasil identifikasi di UKM mitra menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi
adalah tempat dan proses produksi yang dilakukan belum sesuai dengan panduan produksi
yang baik dan benar agar bisa menghasilkan produk yang higienis dan aman. Padahal hal ini
dijadikan salah satu persyaratan untuk pengurusan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
dan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

METODE PENGABDIAN
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatan pengetahuan dan ketrampilanUKM Sutikno
dan UKM Mijono dalam memproduksi produk ubi jalar.Metode yang digunakan meliputi :
1. Sosialisasi, untuk memberikan informasi tentang program-program yang akan dilakukan.
2. Perencanaan, dilakukan dengan membuat jadwal waktu kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan program. Dalam perencanaan ini dibutuhkan kesepakatan dan
rasa saling percaya antara tim pengabdi dengan kedua UKM agar bisa mensukseskan
program.
3. Diskusi dan tanya jawab, dilakukan untuk untuk menyampaikan materi materi yang
sifatnya teoritis, sharing pendapat antara Tim Pengabdi dengan UKM mitra.
4. Demonstrasi dan praktik, dilakukan terkait dengan materi pengolahan produk ubi jalar.
5. Monitoring dan pendampingan, dilakukan selama program kegiatan agar UKM bisa
menjalankan kegiatan pengolahan dengan baik, sehingga UKM bisa mandiri.
Solusi yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh UKM mitra
adalah adalah melalui pelatihan. Kegiatan yang diberikan meliputi pemberian teori tentang
cara produksi pangan yang baik, demonstrasi danpraktek.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah pertama yang diambil oleh tim pengabdi adalah melakukan sosialisasi dan
perencanaan tentang program yang akan dijalankan. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan.
Kegiatan pelatihan dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan UKM mitra dalam mengolah produk ubi jalar berupa grubi, kripik dan stik,
sehingga kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha dapat meningkat. Kondisi di kedua
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UKM menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang mengetahui pengetahuan tentang
cara produksi yang baik dan keamanan pangan dari produk yang dihasilkan, masih sangat
terbatas. Berdasarkan hal tersebut kegiatan pelatihan dipilih sebagai langkah yang strategis
agar UKM mitra mampu menerapkan cara produksi yang baik dan dapat menghasilkan
produk ubi jalar yang aman bagi konsumen serta mampu mengembangkan usaha.

Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan kepada UKM
Pelatihan adalah kegiatan untuk memperbaiki kemampuan karyawan dengan cara
meningkatkan pengetahuan dari keterampilan operasional dalam menjalankan suatu pekerjaan, dan dapat dikatakan juga bahwa pelatihan merupakan suatu proses pembinaan
pengertian dan pengetahuan terhadap sekelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan kejujuran dan keterampilan operasional
(Suprihanto, 2001). Untuk materi pelatihan, demonstrasi dan praktek meliputi beberapa hal
yaitu lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas UKM, peralatan produksi, suplai air,
fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi, pengendalian hama, kesehatan dan hygiene
karyawan, pengendalian proses, label pangan, penyimpanan, penanggung jawab, penarikan
produk serta pencatatan dan dokumentasi.
Lingkungan produksi merupakan tempat pelaksanaan proses produksi yang harus dalam
kondisi bersih dan terjaga dari berbagai macam jenis pencemaran. Karena pencemaran bisa
mengkontaminasi produk ubi jalar sehingga dapat membahayakan para konsumen yang
mengkonsumsi produk tersebut.
Bangunan dan Fasilitas UKM harus mudah dibersihkan, lantai tidak becek, dinding tidak
berjelaga, bebas dari debu dan sarang laba-laba, terdapat jendela atau ventilasi yang
digunakan untuk sirkulasi udara serta penerangan yang cukup baik. Ruang untuk proses
produksi selalu dijaga kebersihannya dengan selalu membuang sampah pada tempatnya,
membersihkan ruangan sebelum dilakukan proses produksi, memisahkan antara tempat
pencucian ubi jalar yang kondisinya basah dengan tempat pengolahan dan penyimpanan
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produk yang kondisinya kering. Namun alur proses produksi masih dalam satu arah. Ruangan
yang terjaga kebersihannya, sehat dan aman, akan menjadikan makanan yang diolah dalam
kondisi higienis dan aman untuk dikonsumsi.
Peralatan dan mesin yang digunakan untuk proses produksi harus selalu dibersihkan
setelah dipakai. Hal ini dilakukan agar tidak cepat rusak dan tidak menimbulkan jamur dan
daki pada peralatan. Kalau sampai muncul jamur dan daki maka bisa mengkontaminasi
produk, sehingga produk tidak higienis dan tidak aman untuk dikonsumsi.
Suplai Air digunakan untuk mencuci bahan baku, yaitu ubi jalar dan membersihkan
peralatan harus bisa mencukupi kebutuhan dari proses produksi. Karena air di daerah tersebut
bersumber dari mata air maka harus senantiasa diperhatikan pipa-pipa yang digunakan
sebagai aliran air.
Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian
(2010), Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan
pemeliharaan kesehatan. Higiene pangan olahan adalah tindakan yang diperlukan pada
seluruh rantai produksi untuk menjamin keamanan, kebersihan dan kelayakan pangan olahan
yang dihasilkan. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau
mengatur fakotor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.
Kegiatan sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mematikan jasad renik pathogen dan
mengurangi jumlah jasad renik lainnya, agar tidak membahayakan kesehatan manusia.
Pengendalian hama dilakukan dengan cara menutup selokan saluran pembuangan, tidak
ada hewan peliharaan di tempat produksi, dibuat perangkap tikus untuk pemberantasan hama.
Terutama tikus yang bisa menjadi ancaman untuk bahan baku yaitu ubi jalar dan produk yang
sudah jadi (matang).
Kesehatan karyawan memiliki peranan penting dalam kegiatan UKM karena yang
menentukan baik buruknya kualitas dari proses produksi. Tenaga kerja telah dilatih tentang
prinsip personal hygiene, yaitu menjaga dan merawat kebersihan diri sendiri yang meliputi
kebersihan kuku, rambut, kulit, pakaian, menggunakan penutup rambut ketika proses
produksi, tidak merokok di tempat produksi, selalu mencuci tangan dengan sabun setiap akan
memegang makanan. Hal ini bertujuan agar bisa tidak ada benda asing yang
mengkontaminasi produk ubi jalar, seperti rambut dan kotoran lainnya.Selain itu tenaga kerja
dilatih untuk selalu menjaga peralatan yang digunakan agar selalu dalam kondisi bersih,
sehingga dapat meningkatkan masa ekonomis alat. Juga diajarkan tentang bagaimana
perlakuan terhadap produk ubi yang sudah jadi, cara penyimpanan yang bisa meminimalisir
kerusakan, dan pengemasan.
Pengendalian Proses terkait dengan bahan baku yang digunakan, komposisi bahan-bahan
yang digunakan, cara berproduksi, kemasan yang digunakan. Bahan baku yaitu ubi jalar
mentah merupakan bahan dasar yang diperlukan dalam memproduksi kripik, grubi
(walangan) dan stik. UKM harus memperhatikan kualitas ubi jalar yang digunakan untuk
bahan produknya, yaitu dengan memilih ubi jalar yang bagus dan tidak ‗boleng‘.Ubi jalar
dicuci terlebih dahulu atau bisa juga direndam dalam air selama beberapa menit agar kotoran
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dan tanah bisa hilang dari permukaan kulit. Setelah itu, dibilas dengan air mengalir kemudian
dikupas dan dirajang (diiris) sesuai dengan produk yang akan dihasilkan.
Label pangan. UKM Sutikno dan UKM Mijono belum memiliki label kemasan, maka
Tim Pengabdi membuat desain yang dibuat berdasarkan keinginan-keinginan dari UKM mitra
terkait keterangan yang terdapat di dalam label. UKM Sutikno menggunakan nama Echo
snack, sedangkan UKM Mijono menggunakan nama Sofi Snack. Label ini menjadi salah satu
persyaratan yang harus dimiliki untuk mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan
Sertifikat P-IRT (Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Karanganyar.

Gambar 3. Desain Label Kemasan yang digunakan UKM
Penyimpanan Produk dilakukan untuk menyimpan produk ubi jalar yang sudah jadi
(matang) sebelum dijual kepada konsumen.Penyimpanan dilakukan pada wadah yang terbuat
dari plastik dan diletakkan di tempat yang bersih dan kering.
UKM Sutikno dan UKM Mijono serta UKM lainnya apabila selalu menerapkan cara
produksi yang baik maka akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan usaha tersebut. Karena
dengan menerapkan cara produksi yang baik maka dapat menghasilkan produk ubi jalar yaitu
grubi, kripik dan stik yang bermutu sehingga layak untuk dikonsumsi, dan aman bagi
kesehatan. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang
dihasilkan, sehingga UKM mitra dapat berkembang dengan pesat.
Penanggung jawab dari kegiatan UKM ini adalah Bapak Sutikno dan Bapak Mijono.
Penarikan produk selama kegiatan usaha belum pernah dilakukan, karena barang dagangan
selalu habis terjual.Pencatatan dan dokumentasi belum sepenuhnya dilakukan karena UKM
merasa hal tersebut tidaklah penting serta malas untuk melakukannya.Padahal pencatatan dan
dokumentasi terutama terkait dengan keuangan sangatlah diperlukan untuk mengetahui arus
keluar dan masuk keuangan usaha.Untuk itu diberikan pelatihan pembukuan sederhana.
Hasil monitoring menunjukkan bahwa secara umum program kegiatan dilakukan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Pengetahuan dan ketrampilan UKM mitra dalam
melakukan proses produksi yang baik sudah mengalami peningkatan, setelah kegiatan ini
dilakukan. Namun pendampingan terhadap UKM mitra harus terus dilakukan agar dapat
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mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikat P-IRT (Sertifikat
Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.Kedua
sertifikat tersebut merupakan bagian dari sistem pembinaan dari Dinas Kesehatan dan
pendaftaran produk ubi jalar ke Dinas Kesehatan, yang memberikan jaminan keamanan
pangan bagi konsumen produk ubi jalar.Saat ini kedua UKM mitra sudah difasilitasi dengan
didaftarkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk mengikuti Penyuluhan
Keamanan Pangan sebagai syarat untuk mengajukan Sertifikat P-IRT.Namun, sampai
sekarang masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut.Seandainya suatu saat nanti kedua
sertifikat sudah diperoleh, maka pendampingan terhadap kedua UKM senantiasa dilakukan,
agar usaha semakin berkembang.

Gambar 4. Pendaftaran PIRT

KESIMPULAN
Kegiatan pelatihan tentang cara penerapan produksi pangan yang baik pada produk ubi
jalar telah berjalan lancar dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh kedua UKM.
Pengetahuan dan ketrampilan UKM mitra menjadi lebih baik apabila dibandingkan sebelum
ada program kegiatan ini. Namun, pendampingan masih diperlukan untuk pengurusan
Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikat P-IRT (Sertifikat Pangan Industri
Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
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ABSTRAK
Carica Dieng PT. YUASA FOOD salah satu dari sekian banyak produk carica yang
tersebar di Kabupaten Wonosobo, merupakan UMKM yang telah menetapkan stadarisasi
pada proses produksinya, hal ini dibuktkan dengan diperolehnya sertifikat HACCP/ ISO
22000 dan CPPOB. Dalam kajian manajemen UKM telah menetapkan mutu sebagai prioritas
utama baik produk, pasar, SDM dan keuangan.
Setelah mengikuti beberapa pameran baik dalam maupun luar negeri maka terjadilah
kontak dagang antara PT.Yuasa Food dengan pasar di luar negeri, dengan di fasilitasi oleh
Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka kujungan beberapa duta besar negara sahabat ke PT
Yuasa Food 6 Juni 2016, dan terjadi perjajian kerja sama dalam pasar carica bahwa tahun
2016, 1 container carica dengan tujuan Belanda.
Pasarpun menerima Carica produksi Yuasa Food dengan baik, sehingga UKM Yuasa
food dari tahun ke tahun meningkat dengan pesatnya. Guna memenuhi pasar dalam negeri
dan global yang terus berkembang sampai mencapai 22.700 ton/bulan, maka di tahun 2014
dibentuk Koperasi Carica yang beranggotakan produksen dan petani Carica dengan syarat
mutu sesuai dengan standart. Dengan standarisasi yang telah di sosialisasikan pada
produksen Carica in syrop ini maka UKM carica siap memenuhi permintaan pasar export
dan tetap mempertahankan pasar dalam negeri.
Kata-kata kunci: carica dieng, pasar ekspor

PENDAHULUAN
Kota Wonosobo yang terletak kurang lebih 92 kilometer dari Kota Semarang sebagai
Propinsi Jawa Tengah, Wonosobo memang menyimpan banyak potensi wisata, baik wisata
alam maupun wisata boga. Wisata alam yang dapat dikunjungi antara lain Candi Hindu
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Pendawa Lima yang dibangun pada abad ke sembilan, Kawah Dieng dan Sinila yang sampai
sekarang masih aktif, Telaga Warna dan Telaga Balaikambang. Selain itu, kita juga bisa
menemui anak-anak berambut gimbal sejak lahir. Wisata Boga yang ditemui juga tak kalah
menarik, disana kita bisa menemui berbagai camilan khas Wonosobo seperti kacang koro,
kripik jamur, dendeng, bahkan purwaceng (Pimtinella pruacen), yang dikenal sebagai obat
kuat (viagra) lokal. Kuliner yang paling khas di Wonosobo adalah manisan carica, dimana
carica adalah buah pepaya gunung dengan buah kecil, yang disajikan dalam campuran
manisan dan sirup serta dikemas dalam botol serupa botol selai.
Pada tahun 1980-an di Wonosobo berdiri PT. Dieng Jaya, sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang industri pengalengan buah-buahan agro (hortikultura) dan jamur merang
(champignon), dengan jumlah karyawan antara 3200-3500 orang dengan produksi sekitar 1,5
juta ton jamur segar per tahun. PT. Dieng Jaya waktu itu merupakan produsen jamur terbesar
di dunia, apabila dibandingkan dengan total produksi jamur segar dari Amerika Serikat, Eropa
dan Asia yang hanya sekitar 1,3 juta ton dan 700 ton manisan carica per tahun. PT. Dieng
Jaya berhenti beroperasi pada tahun 2003, penutupan PT. Dieng Jaya tidak hanya berpengaruh
pada lebih dari 3200-3500 karyawan yang mendadak kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada
sekitar 700 keluarga petani plasma yang bekerja sama dengan perusahaan ini yang
menggunakan pola inti rakyat (PIR). (Anonim, 2003)
Setelah PT. Dieng Jaya tidak beroperasi lagi, para agen dan toko-toko yang menjual
produk manisan carica dan sirup menjadi kesulitan mendapatkan produk tersebut, sementara
petani buah kesulitan melempar produk carica sampai buah banyak yang busuk. Permintaan
pasar yang cukup besar para agen dan melimpahnya bauh carica ini kemudian ditanggapi oleh
Bapak Trisila untuk membuat industri kecil manisan dan sirop carica. Pada tahun 2005
berdirilah CV. Yuasa Food, Kepodang Mas, Usaha bersinar, kebanyakan merupakan mantan
karyawan dari PT. Dieng Jaya yang berada di Wonosobo dan sekitarnya. Saat ini diketahui
ada sekitar lebih dari 20 produsen manisan buah carica dan sirup carica di Wonosobo, yang
terbagi dalam dua kelompok yaitu Kelompok Usaha Maju Bersama yang diketuai oleh Ibu.
Hj. Uswatun di Desa Tieng Kejajar dan Kelompok Usaha Bersinar yang diketua oleh Bapak
H. Sutoyo, dari hasil Ibm carica 2013 kemarin maka dipilih CV. Kepodang Mas desa
Kalianget dan CV. pemilik manisan CV. Yuasa Food Desa Kejajar Kabupaten Wonosobo.
Dari tinjauan lapangan pada program IbM rata-rata produsen syrup/manisan carica
adalah mantan karyawan Dieng Jaya. Kendala yang dihadapi hampir sama yaitu banyak UKM
carica yang muncul belakangan ini, menimbulkan bahan baku baru terpenuhi 60%, modal,
kualitas kadang tidak sama dan sertifikat HACCP sebagai syarat eksport bahan pangan.
Dalam hal ini disepakati permodalan ditanggung oleh Dinas Koperasi dan UKM yang akan
menghubungkan dengan lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Wonosobo (BRI).
Perbaikan kualitas akan dilakukan oleh UKM bersama Program Studi Diploma III Teknik
Kimia Undip sehingga kualitas produk seragam, kualitas yang terkontrol dalam setiap tahapan
proses ini merupakan persyaratan dalam memperoleh sertifikat HACCP. Bahan baku kerja
sama UNDIP dengan Dinas Pertanian Kab. Wonosobo untuk pengaturan pola tanam dan budi
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daya tanaman carica. Dengan pola PIR (perkebunan inti rakyat), carica berbuah sepanjang
musim dengan pola PIR maka distribusi buah carica ke perusahaan dapat merata. Kekurangan
bahan baku yang terjadi saat ini dapat terpenuhi sehingga kebutuhan pasar tercukupi. Adanya
laboratorium mini, penataan manajemen keuangan dan budi daya tanaman diambah promosi
yang gencar ini diharapkan dapat mempercepat UKM Carica Go internasional.

METODE KEGIATAN
Dari permasalahan yang disepakati yaitu mengontrol kualitas, kekurangan bahan baku
dan permodalan serta promosi produk pada pasar internasinal, sampai menjadi produk yang
sudah dipasarkan, sehingga kepercayaan pelanggan meningkat yang berdampak pada peningkatan pasar syrup maupun manisan carica 20 % tiap tahunnya.
Solusi yang ditawarkan
1 Pemilihan IPTEK
Budi Daya Tanaman Carica dengan POLA PIR
Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku buah carica maka dilakukan pola PIR, sehingga
baik bimbingan teknis, pemodalan dan distribusi bauh carica merata sehingga kekurangan
bahan baku dapat teratasi. Adapun pola pir adalah sebagai berikut :
Pola Perusahaan Inti Rakyat atau disingkat PIR adalah pola Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan
membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama
yang saling menguntungkan, utuh dan kesinambungan.
Perusahaan Inti adalah perusahaan perkebunan besar (Industri Manisan Carica), baik
milik swasta yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek PIR.
KUD adalah lembaga ekonomi desa di wilayah plasma yang merupakan wadah petani
peserta/kelompok tani plasma yang berfungsi mengkoordinir pemeliharaan/perawatan,
panen, transport dan penjualan hasil produksi. Kelompok Tani adalah wadah atau organisasi
kelompok petani peserta yang berada dalam satu hamparan yang sama. Petani Peserta
adalah petani yang ditetapkan sebagai penerima pemilikan kebun plasma.
Persiapan Penyerahan Kebun dilaksanakan sejak tanaman berumur 30 hari s/d 48 hari
yaitu : Pengukuran kavling, Pembentukan kelompok tani, Undian Blok / Kavling, Penilaian
awal fisik kebun, Permohonan Penilaian teknis, Penilaian Teknis Akhir Kebun.
Masa Penyerahan Kebun: Perjajian Kerjasama antara Inti, KUD, Kelompok Tani dan
Bank, Penyuluhan terpadu oleh Perusahaan, Pelaksanaan alih kebun atau akan kredit Tugas
KUD adalah : KUD berkewajiban mengkoordinasi pemeliharaan, panen, transport hasil
petani peserta ke lokasi pabrik Manisan Carica, Menyediakan kebutuhan petani peserta,
Melakukan administrasi terhadap penjualan hasil petani peserta, Mengaturkan hubungan
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kerjasama dengan petani peserta, kelompok tani dan perusahaan inti, Mengadministrasikan
seluruh transaksi keuangan antara kebun plasma dengan bank secara periodik, Memupuk
sumber dana sebagai tabungan untuk menambah modal KUD, Membantu anggota / petani
peserta memperoleh bantuan kredit perbankan untuk mengembangkan usaha, Mempersiapkan diri untuk pembelian saham Perusahaan Inti.
Tugas dan Tanggung jawab bank: Menerima cicilan kredit dari perusahaan inti,
Membayar pendapatan hasil produksi petani pada masing-masing KUD, Membantu mencari
potensi usaha perkebunan arus pengembalian dan penyaluran kredit pada
KUD
Tugas dan Tanggung jawab Petani Peserta: Membayar kredit pembangunan kebun plasma,
Melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai bimbingan dari Perusahaan Inti, Menyerahkan/
menjual hasil kebun plasmanya kepada perusahaan inti dengan syarat dan harga wajar yang
saling menguntungkan. Mentaati kontrak kerja sama yang sudah di sepakati antara para
petani peserta (sebagai anggota kelompok tani) dengan perusahaan inti dan Bank.
Tugas Perusahaan Inti adalah :
Bertangung jawab untuk membina KUD, kelompok tani serta memotong hasil produksi
petani untuk pembayaran kredit pembangunan kebun pada Bank pelaksana. Menerima hasil
produksi petani peserta melalui KUD.
Dengan pola PIR ini diharapkan distribusi bahan baku buah carica merata sehingga tidak
ada lagi kekurangan bahan baku.
2. Standarisasi Proses Produksi Carica
Pembuatan Standart operasinal Prosedure sehingga di hasilkan produk yang mempunyai
kualitas yang sama, dengan melakukan control tiap tahapan proses sehingga didapat kualitas
produk yang sama. Untuk Yasa food akan melakukan deversifikasi produk dari syrop carica
menjadi Pulpy Carica, Podang Mas mengejar sertifikasi HACCP sebagai persyaratan untuk
eksport, Maju Makmur melakukan pembenahan laboratorium mengontrol kualitas dari
produknya. Sedangkan standart operasi prosedure pembuatan manisan carica dan syrop carica
adalah sebagai berikut:
Prosedure Produksi Manisan Carica
a. Setelah buah carica diterima dari petani kemudian dilakukan sortasi sehingga didapat
buah carica yang bagus.
b. Pengupasan dilakukan oleh mayoritas tenaga kerja wanita, mengingat sifat buahnya
yang sangat banyak mengandung, getah para pekerja memakai sarung tangan.
c. Untuk mengurangi getah dari buah carica ini maka sebelum dikupas carica direndam
dalam air panas sekitar 15 menit. Setelah itu baru dikupas, biji buah dikeruk dan
dipisahkan dengan daging buahnya.
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d. Biji buah inilah yang nantinya diperas untuk membuat sirup yang memberi cita rasa
khas pada buah.
e. Biji buah ini berwarna hitam, dan di luarnya ada selaput putih yang membungkus
seluruh biji. Biji dan selaput putih inilah yang disesap-sesap untuk menikmati buah
carica secara tradisional.
f. Setelah dipisahkan dengan bijinya, buah dipotong-potong dengan bentuk yang
menarik dan supaya dapat dikemas dalam botol.
Pembuatan sirup buah
a. Biji beserta selaput yang melapisinya dengan ditambah sedikit air diperas, sampai
keluar cairan kental yang berbau khas buah carica. Pemerasan dapat dilakukan berkalikali sampai aroma khas tersebut hilang.
b. Setelah diberi air dan gula pasir secukupnya, sirup tersebut direbus sampai mendidih.
c. Sirup yang sudah jadi harus disaring untuk dipisahkan dengan ampasnya.
d. Buah dipotong-potong dan dicuci bersih dan setelah sirup jadi, keduanya langsung
dicampur dan dikemas dalam botol. Prosesnya adalah sebagai berikut:
(1) Botol dan tutup yang akan digunakan terlebih dahulu dicuci bersih.
(2) Kemudian panci/dandang berisi air yang akan digunakan juga terlebih dahulu
dipanaskan sampai airnya mendidih. ( stirilisasi secara sederhana ).
(3) Buah yang telah dipotong-potong terlebih dahulu dimasukkan ke dalam botolbotol, botol yang telah berisi potongan buah ditimbang.
(4) Sirup ditambahkan sampai botol penuh dan distirilisasi selama kurang lebih 15
menit. botol diambil dari dandang kembali dan ditutup rapat-rapat.
(5) Proses pengawetan dilakukan dengan pateurisasi selama kurang lebih 15 menit.
Cara pengawetan ini membuat buah carica dalam sirup bertahan sampai > 6 bulan.
(6) Untuk proses produksi baik di Yuasa food kuantitasnya besar maupun, sedangkan
di Podang Mas yang berbeda podang mas kualitas lebih baik sehingga daya
simpan dapat mencapai 1tahun.
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Gambar 1. Flow Diagram Pembuatan Syrup Carica
Packing
Proses packing tidak langsung dilakukan. Setelah buah carica dan sirup dimasukkan
dalam botol dan diawetkan, ditunggu dulu sampai sekitar 7 hari supaya sirupnya bisa meresap
ke dalam buah, baru di packing dan dikirimkan kepada pelanggan. Cara packing adalah
dengan memasukkan botol-botol tersebut ke dalam kotak khusus.Setiap kotak berisi 12 botol
buah carica dalam sirup siap untuk dikirim.
3. Kesesuaian Volume Pekerjaan dan Rasionalisasi pentahapanya
Metode pelaksanaan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dapat dibagi dalam 3
Tahun untuk 3 UKM / Mitra, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :
Pada tahun pertama :
a. Pelaksanaan Pola PIR menjalan kerja sama dengan KUD sebagai pelaksana teknis di
lapangan, Dinas Pertanian sebagai penyuluh untuk budi daya tanaman Carica dan
Bank BRI cabang Wonosobo sebagai penjamin keuangan petani buah Carica.
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b. Persemaian tanaman Carica, pemupukan tanaman dan pengaturan pola panen, untuk
mendapat buah carica, Untuk mendapatkan buah Carica pabrik harus menghubungi
KUD dan KUD akan mengirimkan buah carica ke masing- masing UKM sesuai porsi
yang telah disepakati.
c. UKM dengan KUD berada ditengah-tengah UKM-UKM, dan dapat menyediakan
bibit, pupuk dan bimbingan teknis budi daya tanaman untuk buah baik kualitas dan
kuantitas besar.
d. Pada tahun ke 1 di UKM Yuasa food melakukan pembenahan pembukuan keuangan
pembuatan Web dan Desain lay out proses produksi sehingga dapat meningkatkan
produktifitas manisan carica 10 %.
e. Tahun ke 1 di UKM Podang Mas, menyiapkan secara keseluruhan mulai dari
persiapan proses, proses produksi dan pasteurisasi / sterilisasi produk. Dan melengkapi
peralatan laboratorium dalam menghadpi sertifikasi HACCP.
f. Sedangkan di UKM Maju Makmur, Desain lay out laboratorium secara detail,
pengisian peralatan glas ware, perbaikan proses produksi sesuai denngan SOP
sehingga didapat produk yang stsndart.
g. Pembuatan peralatan gelas yang akan digunakan untuk mengidentifikasikan adanya
bakteri/ jamur yang dalam manisan maupun syrup. Monitoring internal dari LPPM
undip dan Dikti .
h. Untuk Tahun ke 2, promosi pasar global baik lewat web maupun pameran produk di
Luar negeri, deversifikasi produk syrop carica menjadi carica pulphy, pembuatan
proposal pinjaman ke Bank, standarisasi kualitas produk dengan melalukan uji
banding ke laboratorium terakreditasi. Dan pembuatan Laboratorium di UKM Maju
Makmur. Monitoring internal dari LPPM undip dan Dikti.
i. Pada Tahun Ke 3: Melakukan perluasan pasar dengan jumpa Agen dan distributor,
kontinyuitas bahan baku dengan melakukan temu dengan kelompok tani. Mengontrol
kualitas produk per tahapan untuk mendapatkan sertifikasi HACCP di Maju Makmur.
Monitoring internal dari LPPM undip dan Dikti .

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Teknologi, pada industi mikro Podang Mas dan Yuasa Food serta ketua
kelompok petani carica di Kabupaten Wonosobo memberikan solusi yang tepat kepada para
pengrajin/konsumen untuk memperoleh kuliner yang bergizi tinggi secara mandiri dan murah
untuk itu perlu.
A. Budidayakan tanaman carica dengan jalan
1. Menanam kembali tanaman carica dengan jalan di stek
2. Persemaian lahan untuk tanaman carica yang baru
3. Pemilihan pupuk yang baik dan benar
4. Pemotongan cabang tanaman carica untk penambahn cabang sehingga buahnya akan
bertambah untuk kontinyuitas

142

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

Budi daya Tanaman carica, saat ini membudidayakan tanaman carica yang telah ada di
masing- masing kelompok tani, sedang budi daya carica baru dengan jalan stek carica sampai
saat ini belum berhasil. Kami mencoba mengembangkan carica baru dilahan yang telah
dipersiapakan seluas 1 Ha, setelah dilakukan penanaman carica pada bulan Juni-Juli dan 3- 8
Agustus 2015 selang 1 bulan pada 7 September 2015 semua tanaman yang baru di tanam
carica, wortel, kentang dan kobis mati karena pada akhir Agustus terjadi embun upas, Untuk
itu kami membatalkan tanaman baru, tanaman baru akan dibudidayakan setelah hujan turun.
Pada budidaya tanaman carica yang telah ada ini sistem pemupukan ke pupuk majemuk
yang organik dengan komposisi phosfat alam, abusekam dan pupuk kandang dapat meningkatkan produksi buah carica perpanen dari 500 kg/ha/minggu menjadi 600 kg/ha/minggu.
Musim panen buah carica pada bulan Mei – Juni buah carica melimpah hargapun mulai
turun, masih diperlukan sistem penyimpanan buah carica sehingga carica tersebut tidak
membusuk. Juli produksi buah carica mulai menurun sampai oktober, november dilakukan
budi daya tanaman baik pengembangan tanaman baru maupun pola pemupukan tanaman
lama.

Gambar 2. Buah Carica dari Petani
B. Laboratorium MINI ada di UKM Podang Mas
Laboratorium refraktometer, pH meter, keydal dan mikroskop serta artikel yang kita
masukkan pada jurnal nasional. Sampai saaat ini dari luaran yang tim targetkan baru
inkubator dan test kit yang sudah ada dan masih diuji coba, sehingga rencana pada tahap
berikutnya adalah:
 Menyelesaikan uji coba peralatan, refraktometer, pH meter
 Melakukan uji coba mikroskop
 Pelatihan dan uji coba peralatan pemurnian air dengan ozon dan ultra violet
laboratorium mini di UKM Yuasa Food
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C. Analisa yang sudah dicapai adalah:
a. Cemaran Logam berat
b. Mikroba yang mencemari
c. Bahan pengawet
d. Nutrition Fact ( permintaan pasar)
Sampai laporan kemajuan ini dibuat kita telah menyelesaikan kegiatan kurang lebih 90,
karena saat ini peralatan laboratorium (inkubator, refraktometer, pHmeter, microskop, tes kit
dan 1 set glass ware) sudah diberikan pada UKM dan telah dilakukan diuji cobakan pada
bulan Agustus 2015 di lakukan di 2 UKM yaitu Podang Mas dan Yuasa Food. Untuk UKM
podang yang telah ada order dari Korea dan Taiwan.

A

B

Gambar 3. A. Uji coba alat Refraktometer; B. Pengujian Formalin; C. R. Laboratorium; D.
Sertifikasi HACCP dan Helth Certificate
Program Iptek bagi produk eksport ini merupakan rangkaian kegiatan terdiri dari
sosialisasi/penyuluhan tentang pengadaan laboratorium control produk serta pendampingan
selama pengrajin mencoba menggunakan peralatan laboratorium yang akan diserahkan
sebagai persyaratan certifikasi HACCP maupun Helth Certificate, Diperlukan perijinan
seperti TDP, HO, TDI ini yang diperoleh dari Loka perijinan di Wonosobo, Sedangkan Helth
Certificate dan MD diperoleh dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
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PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)
MELALUI PENDEKATAN KLASTER: CRITICAL REVIEW
KEBIJAKAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH
DI JAWA BARAT
1

Fahmi Rizal1dan Roni Kastaman1
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung – Sumedang KM. 21. Jatinangor 40600
E-mail : fahmi.rizal@unpad.ac.id
ABSTRAK

Setelah Porter (1990) menggagas konsep klaster industri untuk meningkatkan daya saing negara
Amerika, terjadi perhatian yang serius dari peneliti, birokrat, praktisi, pemerintah baik di Negara
Maju maupun Negara Berkembang dalam mengujicoba konsep klaster Porter untuk menghela daya
saing industri. Best practice strategi klaster industri dalam meningkatkan ekonomi wilayah di Negaranegara lain mendorong pemerintah menetapkan klaster industri sebagai paket kebijakan yang
digunakan untuk menghela industri kecil menengah selama periode tahun 2000-2012. Telah banyak
program dan fasilitasi yang digulirkan dalam rangka penumbuhan sentra UKM menjadi klaster
dengan alokasi sumberdaya yang besar, namun tidak menunjukkan perubahan “UKM Naik Kelas”.
Artikel ini bertujuan untuk menelaah konsep klaster industri serta implementasi kebijakan
pengembangan IKM di ranah empirik dengan studi kasus kebijakan klaster industri pengolahan buah
di Jawa Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah telaah kritis (critical review) atas konsep
klaster industri Porter (1990) dibandingkan dengan konsep klaster yang lain sebagai rujukan. Hasil
penelitian menemukan bahwa pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster di beberapa daerah
banyak yang mengalami kegagalan. Penyebab utamanya adalah pemerintah berasumsi one size fit all
approach terhadap keberhasilan model klaster Porter dalam meningkatkan daya saing industri
Amerika. Terdapat keunikan pada beberapa daerah di Indonesia, sehingga konsep Klaster Porter
harus diadaptasi untuk pengembangan industri pengolahan buah Jabar atau sentra-sentra industri
lainnya. Penerapan model klaster untuk di Indonesia lebih cocok dengan konsep klaster yang telah
dikembangkan di Negara Berkembang seperti yang diajukan oleh Schmidt-Nadvi,UNIDO, Andersson
et. al. karena model klaster tersebut dibangun berdasarkan basis industri nasionalnya berupa UMKM
sehingga dari sisi keunikan, masalah dan tantangan relatif sama. Oleh karena itu, pendekatan
kebijakan pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster harus ada proses adaptasi konsep tidak
bisa disamakan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing.

Kata Kunci: Konsep Klaster Industri, Telaah Kritis (Critical Review), Klaster Industri
Pengolahan Buah Jawa Barat, Model Diamond Porter.
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PENDAHULUAN
Klaster industry telah menjadi konsep yang terkenal dan menjadi sine qua non juga
rujukan kebijakan pengembangan ekonomi di banyak negara (Rosenfeld, 2002). Penulusaran
di internet mengasilkan banyak sekali web lembaga riset, asosiasi industri, NGO, kosultant,
Negara, Kota, Wilayah melakukan studi klaster industri. Konsep klaster industri semakin
fenomenal akibat keberhasilan penerapan kebijakan klaster industri di sejumlah negara maju
maupun di negara berkembang dalam meningkatkan daya saing industri. Negara-negara
Berkembang yang telah berhasil mengujicobakan konsep klaster diantaranya: Brazil (Sinos
Valley-Klaster Sepatu), India (Tiruppur, Ludhiana, lirrupur, Agra dan Jaipur-Klaster Pakaian
Rajutan), Kenya (Eastland-Garmen; Kamukunji-Klaster Produk Logam; Ziwani-Klaster
Perbaikan Kendaraan), Afrika Selatan (Western Cape-Klaster Pakaian), Mexico (Guadalaraja,
Leon-Klaster Sepatu), Pakistan (Sialkot-Klaster Peralatan Bedah), Peru (Gamarra-Klaster
Pakaian) dan Ghana (Suame-Klaster Perbaikan kendaraan dan Pekerjaan Logam) (Harvie,
2007; UNIDO, 2006).
Mempertimbangkan keberhasilan Negara lain dalam mengadopsi konsep klaster industri
dalam meningkatkan daya saing wilayah, Pemerintah Indonesia secara eksplisit baru
menjadikan strategi klaster industri sebagai alat kebijakan peningkatan daya saing industri
nasional pada Tahun 2008 dengan diterbitkannya Perpres No. 28/2008 tentangKebijakan
Industri Nasional yang menetapkan bahwa klasterindustrisebagai tools kebijakan yang
digunakan untuk mencapai visi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025. Hingga Tahun
2014 telah disusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster Industri (KI) Prioritas, yakni Klaster
Industri Agro (12 KI),Klaster Industri Alat Angkut (4 KI), Klaster Industri Elektronika dan
Telematika (3 KI), Klaster Basis Industri Manufaktur (8 KI), Klaster Industri Penunjang
Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu (3 KI), Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu(5
KI).
Program fasilitasi penumbuhan klaster industri oleh Pemerintah telah dilakukan selama
periode Tahun 2000-2012. Kementerian Koperasi dan UKM (2007) menyatakan bahwa
program fasilitasi penumbuhan sebanyak 1.111 sentra menjadi klaster UMKM di Tahun 2001
dengan bantuan dana sebanyak 200 Milyar ternyata tidak efektif, yaitu hanya 9% sentra yang
berhasil berkembang menjadi sebuah klaster. Sisanya yaitu 81% tidak memunculkan
perubahan pada sentra, yang diistilahkan dengan ―laksana menggarami laut‖. Hasil evaluasi
kinerja klaster industri agro Tahun 2013 oleh Kementerian Perindustrian ditemukan sebagian
besar Klaster Industri yang berbasis UMKM belum berkembang seperti yang diharapkan. Di
sisi lainnya, fasilitasi penumbuhan klaster terus berlanjut di berbagai daerah di Indonesia
dengan menyerap anggaran biaya yang tidak sedikit. Selama periode 2006-2013 di Jawa Barat
terdapat program pengembangan klaster industri pengolahan buah di Kabupaten/Kota Subang,
Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Suciayumajakuning) yang tergabung dalam
wadah pengusaha Masyarakat Klaster Buah (MASTERBU). Seperti halnya klaster industri
lainnya, KI Pengolahan Buah Jawa Barat belum memperlihatkan kinerja klaster yang
diinginkan.
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Memperhatikan fakta empirik berupa banyaknya kegagalan penerapan kebijakan klaster
industri, menarik untuk membuat telaah kritis (critical review) atas konsepsi klaster industri
serta implementasi kebijakan klaster industri yang telah diaplikasikan. Nampak bahwa hasil
riset terdapat success stories kebijakan klaster industri khususnya di Negara Berkembang dan
Maju, disisi lain ditemukan kegagalan penerpan klaster industri khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode telaah kritis (critical review) terhadap konsep klaster
industri yang diperkenalkan Oleh Porter (1990) dalam bukunya The Competitive Advantage of
Nation dengan model yang terkenalnya yaitu Model Diamond Porter. Porter ini merupakan
pioner konsep klaster yang banyak dirujuk dan dikembangkan untuk diaplikasikan di berbagai
negara termasuk Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri.
Penulis membandingkan teori Porter dengan konsep klaster industri Porter yang yang
dimodifikasi dan dikembangkan oleh sejumlah peneliti melalui telusur pustaka baik cetak
maupun online, kemudian menambahkan komentar dan kritik kaitannya dengan studi kasus
pengembangan UMKM pengolahan buah di Jawa Barat. Tujuannya adalah memberikan
gambaran sejauh mana penelitian atas klaster industri sudah dilakukan, pelbagai sudut
pandang yang mungkin saling bertentangan (kontroversi) mengenai kebijakan atau konsep
klaster industri. Sehingga terdapat kejelasan (clarity) atau template kebijakan klaster industri
dalam tataran praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejauh ini diyakini bahwa konsep klaster industri sebagai alat kebijakan yang tepat
dalam upaya meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Pertama, terdapat kesesuaian
antara konsep klaster dengan karakteristik UMKM di lapangan. Konsep tersebut menjelaskan
manfaat dari pengelompokkan aktivitas ekonomi di lokasi tertentu, sedangkan karakteristik
UMKM di Indonesiapun memiliki kecenderungan berkelompok (clustered) di lokasi tertentu.
(Marijan, 2005 Sandee et. al., 1994; Kuncoro dan Hidayati, 2004; Dessy, 2007). Kedua,
adanya success stories di beberapa negara bahwa konsep klaster telah menjadi mekanisme
yang ampuh untuk mengatasi keterbatasan UMKM dalam hal ukuran usaha sehingga mampu
bersaing dalam lingkungan pasar global (UNIDO, 2002; Hakansen, 2003; Bappenas 2004).
Konsep Klaster Porter
Penggagas konsep klaster industri yang pertamakali adalah Porter (1990), memperkenalkan konsep klaster industri (industrial cluster) dalam bukunya ―The Competitive Advantage of
Nation‖ sebagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing negara Amerika Serikat. Porter
mendefinisikan klaster sebagai kelompok perusahaan yang saling berhubungan, berdekatan
secara geografis dengan institusi-institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus karena
kebersamaan dan saling melengkapi.
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“cluster asa geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a particular field linked by commonalities and complementarities
(Porter, 1990)”.
Meskipun Porter belum mendefinisikasi klaster secara jelas, tetapi ia telah menghubungkan antara kinerja sebuah negara dalam ekonomi global yang diringkaskan dalam kata ―daya
saing‖ dengan ―klaster‖. Konsep klaster muncul setelah ia mengamati 16 distrik industri yang
berperan penting dalam pembangunan ekonomi Amerika dan Eropa Tahun 1990.
Menurut Porter, daya saing negara dibentuk oleh interaksi dari beberapa faktor yang
disebut sebagai faktor ―diamond‖. Diamond dibentuk oleh (1) kondisi faktor (factor
condition), (2) kondisi permintaan (demand conditions), (3) industri terkait dan pendukung
(related and supporting industries), dan (4) strategi, struktur dan persaingan perusahaan (firm
strategy, structure and rivalry). Porter juga memasukkan
2 faktor yang berhubungan secara tidak langsung melalui: (1) peran promosi (role of chance)
dan (2) peran pemerintah (role of government).

Gambar 1. Model Berlian Porter (Porter‟s Diamond Model)
Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa sebuah kinerja klaster ditentukan oleh 4
(empat) faktor penyususn Model Diamond ditambah dengan faktor promosi dan peran
pemerintah. Secara filosofis model klaster Porter ditujukan sebagai tool untuk meningkatkan
daya saing sebuah negara.
Klaster Industri Pengolahan Buah Jawa Barat
Klaster Industri Pengolahan Buah Jawa Barat selanjutnya disebut Masterbu merupakan
gabungan kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) minuman dan makanan di Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Industri inti klaster pengolahan
buah Jawa Barat yaitu IKM juice (mangga, sirsak, jambu, nenas, jeruk), IKM sirup (mangga,
sirsak, jambu, nenas, jeruk), IKM puree (mangga, sirsak, jambu, nenas, jeruk), IKM manisan
kering (mangga, jambu, nenas, dll), IKM selai/jam, IKM dodol (mangga, sirsak, jambu,
nenas), IKM manisan basah (mangga & jambu), IKM coktail (mangga, jambu, nenas) dan
IKM pasca panen (packaging buah segar).
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Kinerja Klaster Industri Pengolahan Buah Jawa Barat selama Tahun 2006-2012
mengalami perkembangan yang kurang signifikan. Gambar 2 memperlihatkan kinerja jejaring
klaster masih sangat rendah, ini mengindikasikan bahwa KI Buah Jabar masih sebatas
aglomerasi pelaku usaha, sehingga rantai nilai yang dihasilkan juga masih rendah. Jika dilihat
dari fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah, juga prasyarat klaster yaitu infrastruktur
pendukung klaster buah sudah cukup memadai, seyogyanya Masterbu mampu melakukan aksi
bersama yang lebih luas lagi baik sifatnya kerjasama horisontal maupun vertikal sepanjang
rantai nilai.

Gambar 2. Kinerja Klaster Industri Pengolahan Buah Tahun 2006-2012
Telaah Kritis Kebijakan Klaster Industri untuk Peningkatan Daya Saing UMKM
Pada bagian awal dipaparkan bahwa implementasi kebijakan penumbuhan sentra menjadi
klaster industri oleh Kementrian Koperasi dan UKM mengalami banyak kegagalan, begitupun
fasilitasi penumbuhan klaster industri berbasis IKM oleh Kementerian Perindustrian selama
2006-2012 belum memperlihatkan kinerja klaster yang diharapkan. Oleh karenanya telaah
kritis atas kegagalan tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Klaster Industri Merupakan Konsep Multidimensi
Peters (2004) menyatakan bahwa klaster disebut sebagai “chaotic concept” atau konsep
yang dapat membingungkan apabila tidak ada upaya penulusaran akan aspek-aspek strategis
dari klaster. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Pertama, didasarkan tidak adanya definisi
klaster yang disepakati secara umum sejak pertamakali Porter menggagas kosep klaster.
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Kedua, konsep klaster itu sendiri memiliki beberapa kemiripan dengan konsep yang lain,
seperti konsep aglomerasi, industrial district dan lain-lain. Martin dan Sunley (2002)
menegaskan bahwa konsep klaster merupakan sebuah penegasan pentingnya faktor lokasi.
Oleh karena itu, sebenarnya konsep dasar yang menjadi embrio munculnya klaster industri
dari Porter (1990) telah ada sejak awal abad 18, yaitu konsep Land Rent Analysis dari Von
Thunen (1826). Model Von Thunen menjelaskan bahwa produksi pertanian dan penggunaan
lahan (land use) akan terspesialisasi atau mengelompok dengan pola konsentris mengelilingi
kota. Selanjutnya, Alfred Marshall (1890) menjelaskan fenomena pengelompokan unit usaha
pada lokasi yang sama yang mampu menciptakan efisiensi ekonomi berupa urbanisasi
ekonomi dan lokalisasi ekonomi (Tabel 1).
Tabel 1. Ikhtisar Pendekatan Teoritis yang Berkaitan dengan Konsep Klaster
Theoritical Approaches
Land Rent Analysis

Classical Agglomeration
Theory







Industrial District




Flexible and
Specialization




Cluster Industry








Theoritical Approaches
Agricultural production and land use would
specialise or agglomerate in concentric
cycles around the city
External economic of scales
o Urbanization vs localization economies
 Labor market pooling
 Input Sharing
 Technology Spillover
 Diversity
Agglomeration and industry location
Interindustry Linkages and interdependency
o Growth pole
o Industrial district
Thriving concentration of firms on ‗third
Italy‘
Clustering of firms in specific localities
according to industrial sector
From economic of scale to flexible form of
industrial organization
Untraded interdependencies
o Embedding the economic within the
social, cultural and institutional structure
Industrial organization and business culture
Cluster and competitive advantage of nation
o Cooperation and rivalry
o Capital Social (trust, embeddedness)
o Supporting and related industry
o Network and geographical proximity
Clusters typology
Driven factors to cluster competitiveness
SMEs Cluster

Sumber: Bakele and Jackson, 2006
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Pada tahun 1980-an berkembang konsep Industrial District, yaitu berkembangnya
daerah-daerah industri di Italia yang ditandai dengan pengelompokan dari sejumlah unit usaha
pada lokasi tertentu berdasarkan pada sektor industri yang diteliti oleh Becattini (1987),
Brusco (1982) dan Garofoli (1984). Dalam hubungannya dengan konsep Industrial District,
muncul lagi konsep baru yaitu organisasi industri yang bersifat fleksibel (flexible) dan khusus
(specialization) dari sejumlah unit usaha yang ada di industrial district tersebut. Baru pada
tahun 1990, klaster industri yang dipelopori oleh Porter menjadi sebuah breakthrough konsep
pengelompokan unit usaha pada lokasi tertentu.
Dengan demikian menjadi jelas ketika pemerintah menetapkan untuk mengadopsi konsep
klaster sebagai alat kebijakan membangun industri nasional seperti di negara lain yang
berhasil tentu akan menjadi bias apabila tidak ada upaya keras untuk mencoba mengkaji
secara ilmiah kejelasan konsep klaster. Pada banyak diskusi ditemukan bahwa terdapat
kecenderungan ―meremehkan‖ kedalaman dari konsep klaster yang begitu multidimensi dan
komplek. Pengkajian hanya sepintas dari terminologi ―cluster‖ yang dialihbahasakan secara
mudah adalah ―kelompok‖, kemudian diterjemahkan secara bebas mengenai pengelompokan
industri pada suatu wilayah dengan mengabaikan pondasi ilmiah didalamnya.
2. Kegagalan dalam Strukturisasi Variabel
Djamhari (2006), menyatakan bahwa kegagalan pemerintah dalam menumbuhkan sentra
menjadi klaster industri disebabkan oleh kegagalan dalam mengidentifikasi dan menemukan
(fact finding) faktor-faktor penentu daya saing klaster. Proses variabel dari konsep klaster
industri semakin penting, mengingat selama 10 tahun terakhir konsep klaster mendapat
perhatian begitu luas dari berbagai stakeholders di banyak negara. Implikasinya adalah
semakin banyak konsep klaster yang diperbaharui (renewed concept), sehingga variabel
klasterpun menjadi urgent dilakukan supaya tidak menjadi bias.
Porter (1990), sebagai penggagas daya saing klaster menyatakan bahwa variabel klaster
ditentukan oleh lima faktor, yaitu: 1) kondisi faktor input, 2) kondisi permintaan, 3) industry
terkait dan pendukung, 4) Strategi perusahaan dan pesaing, serta 5) peran pemerintah. Ford
Foundation (2009) menambahkan variabel klaster dari Porter yaitu faktor pembagian
sumberdaya dan aktivitas serta komplementaritas. Schmidz dan Nadvi (1995), menyimpulkan
variabel klaster terdiri dari adanya eksternalitas ekonomi serta aksi bersama. Adapun UNIDO
(2004), menambahkan variabel klaster dari Schmidz dan Nadvi yaitu faktor modal sosial.
Penjelasan lebih rinci mengenai variabel klaster diungkapkan oleh Andersson et. al. (2004),
yaitu konsentrasi geografis, spesialisasi, saling keterkaitan, daur hidup klaster, aktor klaster,
ambang batas aktor klaster (critical mass of actor cluster) serta pemerintah. Begitu juga
variabel klaster menurut Harvie (2007) terdiri dari kedekatan jarak, peluang pasar, modal
sosial, adaptasi terhadap pasar global, serta kebijakan.
Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa kondisi variabel klaster sangat beragam dan
perlu pengkajian terlebih dahulu ketika klaster dijadikan instrument peningkatan dayasaing
UMKM.
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3. Implementasi yang sifatnya “one size fit all approach”
Secara alamiah klaster itu unik, artinya karakteristik masing-masing klaster adalah
berbeda-beda. Keunikan klaster tersebut memiliki keterkaitan dengan keunikan faktorvariabel yang dimiliki klaster. Lebihlanjut, peningkatan dayasaing UMKM melalui
pendekatan klaster tidak bisa diseragamkan ―one for all‖ atau disebut ―one size fits all
approach” seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini (Marijan, 2005). Contohnya
adalah penggunaan variabel klaster dari Porter (1990) yang banyak digunakan oleh
pemerintah terhadap sejumlah klaster di Indonesia. Oleh karena itu, dapat difahami jika pada
akhirnya program tersebut mengalami kegagalan.
“The general feature of clustersmay have limited applicability in specific case.
Clusters are inherently idiosyncratic in nature Not elements discussed above may be
present, or even desirable, in the specific case. Some elements may be more critical under
certain circumstance and the connection between element may vary” (Andersson et. al,
2004).
Implementasi kebijakan klaster di Indonesia dapat dikatakan secara mayoritas
mengindahkan aspek keuinikan sebuah klaster. Di atas dijelaskan bahwa satu variabel dari
model klaster mungkin tidak cocok dengan klaster ditempat lain, sebaliknya variabel yang
tidak ada bisa jadi justru menjadi kunci untuk menggerakkan klaster di tempat lain. Maka dari
itu, penting untuk diketahui bahwa sebelum implementasi kebijakan klaster harus dapat
memetakan keunikan klaster tersebut diikuti dengan pemilahan pada setiap variabel kuncinya.
4. Sektoral Mindset
Program-program fasilitasi penumbuhan klaster biasanya dimulai dengan pembentukan
working groupatau kelompok kerja (pokja). Pembentukan working group tersebut seharusnya
diikuti oleh semangat lintas sektor, mengingat secara konsepsi klaster industri merupakan
bentuk entitas bisnis yang jejaringnya lintas sektor.Misalnya saja Klaster Industri Pengolahan
Buah Jawa Barat entitas bisnisnya meliputi petani buah, pengusaha olahan buah, supplier
buah, pengusaha alat dan mesin, pengusaha kemasan, lembaga keuangan, asosiasi pengusaha,
perguruan tinggi dan lembaga riset, industri kimia dan lainnya. Begitu juga dalam lingkup
pemerintahan, working group setidaknya harus melibatkan lintas sektor seperti dari Dinas
Perindustrian, Dinas Pertanian, Bapeda, Universitas serta lintas kewenangan wilayah mulai
dari Pusat, propinsi hingga Kabupaten dan Kota. Dalam praktiknya, pokja tersebut hanya diisi
oleh leading project yaitu Dinas Perindustrian Bidang Agro Propinsi Jawa Barat. Implikasinya ketika pendampingan di daerah (Kab/Kota) kurang mendapat dukungan dari dinas di
daerah.
Sepintas mungkin dikatakan bahwa permasalahan ego sektoral project merupakan
masalah klasik, namun hal ini perlu dibenahi supaya perencanaan pembangunan ekonomi
dapat sinergi dan berkelanjutan mulai dari level pusat, propinsi dan daerah. Pelibatan
stakeholders dalam pokja sangat penting untuk proses embeddedness sehingga ada kesamaan
visi dan misi membangun daerah.
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KESIMPULAN
Klaster industri telah menjadi konsep yang fenomenal dalam lingkaran kebijakan
pembangunan ekonomi daerah. Di beberapa negara strategi kebijakan klaster industri dalam
meningkatkan daya saing wilayah berhasil dilakukan, namun kebijakan klaster industri di
Indonesia masih belum signifikan pengaruhnya dalam meningkatkan daya saing sektor
industri.
Hasil telaah kritis yang dilakukan, kegagalan penerapan kebijakan klaster industri
khususnya dalam meningkatkan daya saing wilayah adalah kegagalan dalam menstrukturisasi
variabel konsep klaster. Tahapan penting sebelum menggulirkan kebijakan klaster industri di
daerah adalah menemu-kenali keunikan klaster serta variabel-variabelnya. Hal ini selalu
terlewatkan mengingat ketidaktahuan akan kompleksitas serta kedalaman klaster industri itu
seperti apa. Poinnya adalah para peneliti atau praktisi kurang melakukan proses inkuiri serta
telaah kritis atas implementasi konsep klaster. Proses adaptasi konsep klaster tanpa dilakukan
modifikasi konsep disesuaikan dengan keunikan lokal yang ada menghasilkan preskripsi yang
salah atas masalah-masalah yang ada sebelumnya. Secara sederhana konsep klaster dari Porter
tujuannya untuk pengkatan daya saing negara amerika, sedangkan di indonesia diterapkan
untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga perlu dikaji ulang.
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POTENSI DAN PROSPEK PEMANFAATAN LAHAN
PEKARANGAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA
1,2

Isti Khomah1, Rhina Uchyani Fajarningsih2
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNS Surakarta
Email: istikhomah071@yahoo.com

ABSTRAK
Pertambahan populasi penduduk berpengaruh terhadap ketersediaan lahan. Banyaknya
degradasi lahan produktif yang beralih fungsi menjadi pemukiman, gedung, industri, dan
lain-lain. Namun, dengan adanya teknologi dan inovasi, manusia mulai mencari alternatif
dari dampak penyempitan lahan, yaitu dengan pemanfaatan lahan pekarangan yang
berkelanjutan. Hal ini dapat mendukung masyarakat untuk berubah menjadi kreatif, mandiri,
dan maju secara finansial. Lahan pekarangan memiliki potensi dalam hal penyediaan bahan
pangan keluarga, mengurangi pengeluaran rumah tangga, dan bahkan mampu meningkatkan
pendapatan rumah tangga. Kondisi lahan pekarangan rumah masyarakat Dusun Margorejo
RT4 RW 5 dan Dusun Kedungdowo RT4 RW 6 masih sangat luas dan ini merupakan potensi
lahan pekarangan dan peluang bagi masyarakat tersebut. Permasalahannya adalah belum
optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan rumah oleh masyarakat. Oleh karena itu,
diperlukan perencanaan yang matang dan adanya dukungan dari pemerintah setempat dalam
hal pemanfaatan lahan pekarangan rumah sehingga mampu lebih optimal dalam mendukung
pendapatan rumah tangga.
Kata kunci: lahan pekarangan, pendapatan rumah tangga

PENDAHULUAN
Pertambahan populasi penduduk sangat berpengaruh terhadap ketersedian lahan. Akibatnya, banyaknya degradasi lahan produktif yang seharusnya masih bisa untuk dilakukan
kegiatan pertanian. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban
manusia, manusia mulai mencari solusi agar lahan pekarangan yang sempit masih mampu
menunjang pendapatan keluarga. Maka, ditemukan solusi dengan cara pemanfaatan lahan
pekarangan yang berkesinambungan. Hal ini dapat diterapkan pada masyarakat dalam rangka
untuk mendukung masyarakat yang kreatif, mandiri, dan maju secara finansial ekonomi
rumah tangganya.
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Pemanfaatan lahan pekarangan yang berkesinambungan maksudnya adalah melakukan
usaha pekarangan tidak hanya sekali saja atau diingatkan oleh pemerintah desa, tetapi lebih
dilakukan secara terus-menerus. Menurut Pangerang (2013), usaha yang berkelanjutan itu
akan memberikan manfaat dan kemudahan bagi keluarga itu sendiri. Hal ini dikarenakan
usaha pemanfaatan lahan pekarangan ini untuk menunjang kebutuhan hidup selamanya. Pada
prinsipnya, manusia selama masih hidup membutuhkan bahan pangan/makanan dan apa yang
diusahakan ini guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Peranan dan pemanfaatan pekarangan bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya,
tergantung pada tingkat kebutuhan, sosial budaya, pendidikan masyarakat, maupun faktor
fisik dan ekologi daerah setempat. Di Indonesia, peranan lahan pekarangan belum mendapat
perhatian sepenuhnya. Padahal menurut Rahayu dkk. (2005), pekarangan jika dikelola dengan
baik bukan tidak mungkin akan dapat menambah penghasilan keluarga. Dengan demikian,
peranan lahan pekarangan secara tidak langsung mampu mempengaruhi ekonomi rumah
tangga.
Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu desa yang
setiap rumah tangganya masih mempunyai pekarangan yang cukup luas, yaitu rata-rata luas
pekarangan ±1.500 m2. Namun, pekarangan yang ada hanya ditanami tanaman perdu/jati yang
akan menghasilkan setelah berumur 7-10 tahun. Lahan tersebut sebagian besar oleh
masyarakat belum dimanfaatkan sebagai areal pertanaman khususnya komoditas pangan.
Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal. Lahan
pekarangan merupakan salah satu lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menanam
tanaman seperti tanaman hias, buah-buahan, sayur-mayur, rempah-rempah, dan obat-obatan.
Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan industri rumah tangga merupakan salah
satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rumah tangga (Kurnianingsih dkk,
2013).
Pekarangan merupakan agroekosistem yang sangat baik dan mempunyai potensi yang
tidak kecil dalam mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Bahkan, jika dikembangkan lebih
jauh lagi akan memberikan pendapatan ekonomi rumah tangga, kesejahteraan masyarakat
sekitar, dan pemenuhan kebutuhan pasar (Marhalim, 2015). Pemanfaatan lahan pekarangan
tidak terlepas dari kondisi peran keluarga dalam menangkap peluang, meningkatkan
pendapatan, memberikan nilai tambah (added value) bagi kehidupan rumah tangga itu sendiri.
Berdasarkan pengamatan, perhatian Masyarakat Desa Jatingarang terhadap pemanfaatan
lahan pekarangan relatif masih terbatas sehingga pengembangan berbagai inovasi yang terkait
dengan lahan pekarangan belum banyak berkembang. Maka, perlu dikaji dengan mengambil
judul Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan terhadap Pendapatan Rumah
Tangga. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan potensi lahan pekarangan
dengan menanam komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan seharihari dan memotivasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan semaksimal
mungkin yang nantinya mampu memberikan pendapatan pada keluarga karena prospek lahan
pekarangan rumah masyarakat sangat besar.
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METODE KEGIATAN
Dalam kegiatan ini digunakan beberapa metode kegiatan, antara lain sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan, meliputi studi pustaka, pengurusan perijinan pelaksanaan kegiatan, dan
sosialisasi kegiatan pada masyarakat
2. Penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan dengan judul ―Optimalisasi Lahan
Pekarangan Rumah‖
3. Tahap Pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan ini dilakukan di Dukuh Margorejo RT4 RW 4 dan Dukuh Kedungdowo RT4
RW 6 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini atas
dasar kondisi lahan pekarangan rumah masyarakat yang masih luas dan belum dimanfaatkan
secara maksimal. Pekarangan rumah masyarakat mempunyai potensi yang besar untuk
dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari luas lahan pekarangan rumah yang mempunyai
prospek untuk memproduksi aneka ragam pangan dalam penyediaan bahan pangan yang
bergizi bagi keluarga.
Penyuluhan dilakukan secara lisan dibantu dengan menggunakan LCD dan materi yang
telah dibagikan kepada masyarakat. Penggunaan alat bantu diharapkan masyarakat lebih dapat
memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh dan lebih menarik minat masyarakat. Peserta
kegiatan ini kurang lebih 50 orang. Peserta terlihat antusias mengikuti penyuluhan yang
disampaikan. Hal ini terlihat ketika penyuluhan berlangsung terjadi diskusi yang menarik
antara peserta dengan penyuluh. Adanya feedback dari peserta menandakan diskusi menarik
dan semangat dari masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangan mereka.
Potensi Lahan Pekarangan
Pemanfaatan lahan pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi
pekarangan, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat
memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga. Lahan pekarangan sudah lama dikenal
dan memiliki fungsi multiguna (Yulida, 2012). Fungsi pekarangan adalah untuk
menghasilkan : (1) bahan makan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya; (2) sayur dan
buah-buahan; (3) unggas, ternak kecil dan ikan; (4) rempah, bumbu-bumbu dan wangiwangian; (5) bahan kerajinan tangan; dan (6) uang tunai. Dengan pemanfaatan pekarangan
secara berkesinambungan dapat menjamin ketahanan pangan pada setiap rumah tangga.
Lahan pekarangan mempunyai potensi yang besar dalam rangka mendukung ketahan
pangan rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemenuhan kebutuhan gizi dan
pendapatan keluarga yang timbul dari pemanfaatan lahan pekarangan. Potensi ini dapat dilihat
dengan mengelola lahan pekarangan dengan baik, misalnya dengan penanaman komoditas
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sayur-sayuran, memelihara ternak kambing atau sapi, dan budidaya ikan. Menurut Kusmiati
dan Sholikhah (2015), jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan biasanya adalah tanaman yang
mempunyai nilai ekonomis tinggi, berumur pendek, atau tanaman semusim khususnya
sayuran (seledri, caisim, selada, dan kailan).
Melihat kondisi lahan pekarangan setiap rumah yang dimiliki oleh masyarakat Desa
Jatingarang ini mempunyai potensi yang sangat besar. Sebagian besar masyarakat tidak perlu
menggunakan polybag untuk menanam komoditas sayuran karena lahan pekarangan yang
dimiliki setiap rumah tangga masih terbilang cukup luas. Namun, tidak perlu dikhawatirkan
rumah tangga yang memiliki lahan yang sempit untuk tidak bisa mengembangkan lahan
pekarangannya. Lahan pekarangan yang sempit masih bisa dioptimalkan dengan teknik
vertikultur. Teknik budidaya vertikultur adalah teknik budidaya yang dilakukan secara
vertikal sehingga penanaman dapat dilakukan secara bertingkat.
Berdasarkan kondisi Desa Jatingarang dan kesepakatan masyarakat setempat, potensi
lahan pekarangan ini akan dikelola dengan pemanfaatan tanaman sayur-sayuran dan buahbuahan. Tanaman sayur-sayuran yang dikehendaki oleh masyarakat seperti cabai besar, cabai
kecil, tomat, terung, kacang panjang, bayam, dan kangkung. Sedangkan tanaman buah-buahan
yang dikehendaki adalah srikoyo dan sirsak. Potensi lahan pekarangan rumah yang masih luas
ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangan rumah
mereka dengan budidaya tanaman sayuran dan buah-buahan.
Optimalisasi lahan pekarangan rumah juga harus memperhatikan pola atau tata letak
tanam. Jenis tanaman yang akan dibudidayakan dengan tanam langsung perlu diatur tata letak
tanamnya. Berdasarkan kondisi yang ada di Desa Jatingarang dengan lahan pekarangan yang
masih cukup luas perlu diatur tata letak bertanam agar memuat nilai estetikanya. Biasanya
untuk halaman depan bagian barat dapat ditanami buah-buahan yang agak tinggi agar dapat
menghalangi sinar matahari ketika sudah siang dan semakin sore. Sedangkan halaman depan
bagian timur dapat ditanami tanaman sayur-sayuran. Bagian belakang rumah juga dapat
ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lokal yang dapat menghasilkan
sepanjang masa. Hal ini dikarenakan bagian dapur biasanya ada di bagian belakang sehingga
ketika memasak sayuran dengan cepat tinggal memetik di bagian belakang rumah.
Program pemanfaatan lahan pekarangan ini mempunyai nilai manfaat yang besar bagi
rumah tangga yang meliputi pemenuhan perbaikan gizi keluarga, terjaminnya bahan pangan
yang bermutu dan higienis, mengurangi pengeluaran keluarga, dan menambah pendapatan
keluarga. Pemenuhan perbaikan gizi keluarga dapat diperoleh ketika rumah tangga
memanfaatkan lahan pekarangan dengan budidaya tanaman sayuran. Tanaman sayuran yang
telah dibudidayakan untuk pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari karena sayuran banyak
mengandung sumber vitamin, mineral, dan sumber penganekaragaman makanan. Dengan
demikian, pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat akan pemenuhan perbaikan
gizi keluarga.
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Sayuran yang diperoleh dari kebun/lahan pekarangan rumah sendiri lebih terjamin
kualitasnya. Hal ini dikarenakan budidaya sayuran yang diusahakan dengan organik,
pengurangan penggunaan pestisida, dan menggunakan pupuk vermikompos. Oleh karena itu,
pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya sayuran itu penting karena terjaminnya
bahan pangan yang bermutu dan higienis.
Hasil dari pemanfaatan lahan pekarangan yang sudah dapat dinikmati oleh keluarga
merupakan manfaat yang didapatkan dari optimalisasi lahan pekarangan. Selain itu,
pemanfaatkan lahan pekarangan dengan budidaya sayuran dan buah-buahan akan menambah
hubungan sosial. Hal ini dapat dilihat ketika panen, antara keluarga satu dengan keluarga
yang lain dengan silaturahmi akan membagikan atau bertukar hasil panennya. Keadaan inilah
yang membuat kerukunan dan keakraban antar masyarakat.
Pemenuhan kebutuhan sayuran untuk bahan pangan keluarga ini akan mampu
mengurangi jatah pengeluaran konsumsi sehari-hari. Maka, dari jatah pengeluaran konsumsi
sehari-hari dapat dialihkan untuk keperluan lain yang lebih penting atau bahkan bisa ditabung.
Hasil selebihnya setelah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, jika masih ada dapat dijual
sehingga dapat menambah pendapatan keluarga.
Prospek Lahan Pekarangan
Lahan pekarangan di Dukuh Margorejo RT4 RW 4 dan Dukuh Kedungdowo RT4 RW 6
Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo memiliki prospek yang cukup bagus
untuk mengelola lahan pekarangan rumah sebagai penyedia bahan pangan. Misalnya dengan
menanami lahan pekarangan rumah dengan tanaman sayuran dan buah-buahan. Hal ini
dikarenakan masyarakat Desa Jatingarang masih tergantung dengan daerah lain terkait dengan
pemenuhan kebutuhan sayuran.
Kondisi seperti ini sebenarnya menjadi peluang bagi masyarakat Desa Jatingarang yang
masih mempunyai lahan pekarangan rumah yang cukup luas. Pengelolaan lahan pekarangan
dapat dilakukan dengan penanaman langsung maupun dengan polybag. Penanaman langsung
dapat dilakukan dengan mengolah terlebih dahulu lahan/tanah dengan membuat bedengan
atau menata tata letak jenis tanaman yang akan ditanam. Penanaman dengan polybag juga
dapat dilakukan bagi rumah tangga yang hanya mempunyai lahan pekarangan yang sempit.
Komoditas yang dapat diusahakan di lahan pekarangan dapat berupa pangan lokal dan
komoditas komersial yang memunyai nilai ekonomi yang tinggi. Menurut Ashari et.al.
(2012), bahwa lahan pekarangan tidak hanya sekedar sebagai penyedia bahan pangan tetapi
juga dapat mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan menambah pendapatan
rumah tangga. Sebaran komoditas pertanian pada lahan pekarangan umumnya berupa
campuran aneka komoditas seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman rempah, dan obat.
Tanaman sayuran yang bernilai ekonomi tinggi misalnya tanaman cabe (Winardi, 2013).
Pemanfaatan lahan pekarangan rumah masyarakat Desa Jatingarang ini memilih untuk
menanaminya dengan tanaman sayuran dan buah-buahan. Pemilihan komoditas sayuran ini
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karena alasan masih tergantungnya pemenuhan kebutuhan sayuran dari daerah lain. Pemilihan
komoditas buah-buahan dikarenakan daripada mengusahakan komoditas tanaman perdu yang
hasilnya baru dapat dinikmati setelah 7-10 tahun. Jangka waktu yang begitu lama dirasa
kurang memberikan hasil yang memuaskan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan
lahan pekarangan dengan ditanaminya komoditas sayuran seperti cabai besar, cabai kecil,
tomat, terung, bayam, kangkung, kacang panjang, dan sebagainya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, apabila dilakukan dengan prinsip keberlanjutan
secara otomatis akan mengurangi pengeluaran rumah tangga dan menambah pendapatan
rumah tangga.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Potensi lahan pekarangan rumah masyarakat Dukuh Margorejo RT4 RW 4 dan Dukuh
Kedungdowo RT4 RW 6 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo masih
sangat besar karena sebagian besar lahan pekarangan rumah masih cukup luas kira-kira
sebesar 1.500 m2 sehingga usaha optimalisasi lahan pekarangan bisa dilakukan dengan
menanam tanaman sayuran dan buah-buahan baik dengan penanaman langsung maupun
menggunakan polybag untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Lahan pekarangan rumah masyarakat Dukuh Margorejo RT4 RW 4 dan Dukuh
Kedungdowo RT4 RW 6 Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo
mempunyai prospek yang besar sebagai penyedia bahan pangan khususnya sayuran dan
buah-buahan, mengurangi pengeluaran rumah tangga, dan menambah pendapatan rumah
tangga.
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ABSTRAK
Internasionalisasi adalah proses peningkatan keterlibatan dan adaptasi perusahaan
dalam aktivitas operasi internasional. Proses internasionalisasi ditentukan oleh banyak hal
termasuk produk yang dijual. Produk yang memiliki ikatan budaya yang tinggi seperti jamu
tentu memiliki proses adaptasi yang berbeda dari pada produk yang sifatnya universal
seperti komputer. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses internasionalisasi perusahaan
jamu,motivasi perusahaan terlibat aktivitas internasional, dan hambatan internasionalisasi.
Penelitian ini mengangkat kasus PT. Sido Muncul Tbk. Data diperoleh melalui wawancara
mendalam dengan beberapa pihak internal PT Sido Muncul.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa PT Sido Muncul saat ini berada pada tahap pre-export, keterlibatan dalam aktivitas
internasional terjadi secara tidak disengaja melalui export tidak langsung. Keinginan
perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, keinginan meningkatkan
pendapatan, ambisi menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia, serta respon
perusahaan terhadap pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi motifperusahaan
terlibat dalam aktivitas internasional. Seperti halnya pada usaha kecil dan menengah,
internasionalisasi tetap tidak mudah dilakukan oleh perusahaan jamu skala besar seperti PT
Sido Muncul. Keterbatasan perusahaan mengetahui kondisi pasar luar negeri, kesulitan
memenuhi persyaratan pendaftaran dan perizinan produk di luar negeri yang berbeda di
setiap negara, serta banyaknya negara yang tidak memiliki regulasi untuk kategorisasi
produk jamu menjadi hambatan perusahaan untuk bergeser menjadi eksporter penuh.
Kata kunci : proses internasionalisasi, motivasi internasionalisasi, perusahaan jamu.

PENDAHULUAN
Globalisasi, perkembangan teknologi, kompetisi yang semakin ketat, permintaan
konsumen yang terus berubah, serta perubahan ekonomi dan politik mempengaruhi keputusan
perusahaan untuk mengambil resiko yang lebih besar dengan memperluas aktivitas
ke
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luar negeri (Westhead et al., 2001; Krosakiene, 2014). Aktivitas tersebut bias dalam bentuk
ekspor, licensing, joint ventures, dan foreign direct investment (FDI). Menurut Westhead et
al. (2001) perluasan aktivitas perusahaan ke luar negeri atau internasionalisasi dapat
digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk menunjukkan pertumbuhan dan competitive
performance perusahaan. Manolova et al. (2010) dan Korsakiene (2014) membuktikan
internasionalisasi diakui berkontribus pada pertumbuhan pendapatan perusahaan, karena
memampukan untuk mencapai skala dan lingkup ekonomis, memudahkan memperoleh akses
menuju teknologi asing, melakukan aktivitas manufaktur dengan lebih efektif, serta dapat
melakukan pemasaran dan manajemen pengetahuan dengan lebih baik. Secara nasional,
adanya devisa yang diperoleh negara menjadikan pelaksanaan internasionalisasi perusahaan
juga sangat diharapkan oleh pemerintah.
Dalam internasionalisasi, perbedaan budaya merupakan tantangan utama perusahaan
(Fan & Tan, 2015). Keegan dan Green (2013) menjelaskan budaya memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat, menjadikan produk yang laris di
negara tertentu belum tentu dapat diterima di negara lain. Oleh karena itu ada produk yang
perlu mengalami penyesuaian atau adaptasi sebelum dijual di pasar internasional.Sensitivitas
lingkungan (environmental sensitivity) menunjukkan sejauh mana produk harus disesuaikan
dengan kebutuhan budaya yang spesifik suatu pasar (Keegan & Green, 2013). Semakin besar
sensitivitas lingkungan semakin besar usaha perusahaan untuk mengatasi hambatan budaya.
Dibandingkan dengan produk industri, barang konsumsi seperti makanan dan minuman,
cenderung lebih sensitif ketika berada pada budaya yang berbeda.
Jamu merupakan salah satu produk yang lekat dengan budaya dan memiliki ciri khas
tersendiri. Jamu sebagai obat tradisional Indonesia telah digunakan secara luas oleh
masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit(Dewoto,
2007). Keberadaan jamu sebagai obat tradisional menjadikan jamu sebagai produk yang high
culture specific(Fan & Tan, 2015).
Di Indonesia terdapat perusahaan jamu skala besar salah satunya PT Industri Jamu dan
Farmasi Sido Muncul Tbk. Oleh karena itu fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti.
Berkaitan dengan hal tersebut beberapa persoalan penelitian yang akan diangkat adalah: (1)
Bagaimana proses internasionalisasi dari perusahaan jamu? (2) Apa motif yang mendorong
perusahaan jamu melakukan internasionalisasi? (3) Hambatan apa yang dihadapi perusahaan
untuk meningkatkan keterlibatannya dalam pasar internasional.

Kajian Pustaka
Proses Internasionalisasi
Teori internasionalisasi dapat dikelompokkan menjadi stage theories dan non-stage
theories. Stage theories memandang internasionalisasi sebagai suatu proses berkesinambungan
yang terjadi secara perlahan, bertahap, dan berurutan, meningkat aktivitasnya ke lingkup
internasional (Andadari, 2008). Model internasionalisasi Uppsala (Welch & Paavilaninen,
2014) dan Cavusgil et al (2008) merupakan contoh stage theories. Sedangkan non-stage
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theories memandang internasionalisasi bukan sebagai proses yang terjadi secara bertahap.
Teori eclectic modeling merupakan bagian dari non-stage theories (Cavusgil et al, 2008).
Model internasionalisasi Uppsala berasumsi bahwa perusahaan memiliki bounded
rationality (keterbatasan rasional dan informasi) terhadap bisnis internasional dan melakukan
trade-off antara pertumbuhan dan resiko. Langkah untuk memperkecil resiko dilakukan
dengan cara memasuki pasar asing selangkah demi selangkah, mulai dari mode of entry yang
paling kecil jarak kulturnya (low psychic distance), kemudian meningkatkannya secara
bertahap ke mode of entry yang lebih beresiko dan lebih jauh jarak kulturnya (Welch &
Paavilaninen, 2014). Psychic distance didefinisikan sebagai perbedaan dalam hal bahasa,
budaya, sistem politik, tingkat pendidikan dan lain sebagainya yang dapat menghambat arus
internasionalisasi. Pengetahuan perusahaan mengenai psychic distance akan memampukan
perusahaan untuk melihat peluang dengan lebih baik dan tidak perlu terlalu khawatir terhadap
ketidakpastian pasar internasional.
Model internasionalisasi Uppsalla dibagi ke dalam 4 tahapan: 1) irregular export
activities (sporadic export), pada tahap ini perusahaan melakukan ekspor ke negara-negara
yang dekat dari home marketdan ekspor masih bersifat sporadic (tidak rutin dan frekuensinya
berubah-ubah); 2) exporting by independent representative (export mode), tahap ini dilakukan
melalui kerja sama dengan perusahaan/pihak independen di luar negeri untuk membantu
melakukan penjualan dan meluaskan jaringan pemasaran luar negeri. Perusahaan hanya
melakukan ekspor, sedangkan pihak independen diperbolehkan mengelola aktivitas penjualan
sendiri; 3) establishment of a foreign sales subsidiary, tahap ini dilakukan dengan mendirikan
perusahaan cabang di luar negeri untuk mendukung aktivitas penjualan dan pemasaran
perusahaan di pasar asing; dan 4)installation of foreign production facilities, padatahap ini
perusahaan mulai melaksanakan seluruh aktifitas produksi maupun penjualan di pasar luar
negeri (foreign direct investment). Proses ini berevolusi (lihat gambar 1) menyesuaikan
perkembangan pengetahuan serta pengalaman perusahaan dan peningkatan komitmen operasi
perusahaan di pasar internasional (Andadari, 2008).
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Gambar 1. Model Uppsala

Gambar 2. Model Cavusgil et al

Sumber: Zohari (2012)

Sumber: Cavusgil et al (2008)
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Cavusgil et al (2008) menyampaikan proses internasionalisasi dalam tahapan yang
berbeda. Pertama, fase domestic focus. Pada fase ini perusahaan masih belum mampu dan
belum mau untuk terlibat dalam bisnis internasional karena perusahaan belum siap dan belum
mampu mengatasi hambatan di pasar internasional. Oleh karena itu, perusahaan mengawali
dengan fokus pada pengembangan pasar domestik untuk mendapatkan posisi strategis di
dalam negeri (home market). Kedua, fase pre-export stage, perusahaan mengalami
perkembangan dan mendapatkan pesanan dari luar negeri. Perusahaan mulai menganalisis
kelayakan usahanya untuk dapat terlibat dan melaksanakan aktivitas internasional. Ketiga,
fase experimental involvement, aktivitas internasionalisasi perusahaan di luar negeri masih
sangat terbatas. Aktivitas internasionalisasi perusahaan masih berupa basic export. Keempat,
fase active involvement, perusahaan mulai mentarget pasar asing dan melakukan peningkatan
aktivitas di luar negeri melalui eksploitasi yang sistematis dari pilihan internasionalisasi dan
komitmen dari manajemen puncak serta sumber daya untuk mencapai kesuksesan
internasional. Dalam tahap ini biasanya mode of entry yang digunakan berupa licensing atau
join ventures. Terakhir fase committed involvement, perusahaan yang telah berada pada fase
ini memiliki niatan tulus dan komitmen dari sumber daya untuk membuat bisnis internasional
sebagai kunci utama bagi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan aktivitas rantai
nilai. Entry mode dalam fase ini menggunakan foreign direct investment (FDI).
Sementara itu, teori eclectic modeling berfokus pada frekuensi transaksi, ketidakpastian
dan asset specificity (aset yang harus diinvestasikan dalam suatu transaksi) yang timbul dari
pertukaran sumber daya antara pihak pembeli dan penjual. Teori ini melihat hubungan yang
positif antara asset specificity dan keinginan perusahaan untuk menggunakan high-control
entry market. Jadi, semakin besar investasi yang dilakukan untuk suatu tansaksi bisnis, maka
semakin besar pula kecenderungan pasar untuk memilih bentuk mode of entry dimana
perusahaan memiliki kendali yang lebih besar atas transaksi tersebut (Welch & Paavilaninen,
2014).Cavusgil et al. (2008) menjelaskan, dalam teori ini terdapat 3 kondisi yang menentukan
perusahaan akan melakukan internasionalisasi melalui foreign direct investment (FDI), yaitu
ownership-specific advantages, location-specific advantagedan internalization Advantages.
Motivasi Melakukan Internasionalisasi
Jane (2012) menyatakan bahwa internasionalisasi dapat terjadi karena adanya faktor
pendorong yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal
terdiri dari, ukuran perusahaan, usia perusahaan, pengalaman dan performance perusahaan di
pasar internasional, serta karakteristik manajemen dan organisasi perusahaan (Zaiem &
Zghidi, 2011). Contohnya: 1) Adanya komitmen perusahaan untuk terjun ke arena pasar
global; 2) Upaya perusahaan untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan sebagai
pemain global; 3) Keinginan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar; 4)
Upaya perusahaan dalam memperoleh faktor-faktor produksi yang lebih murah, seperti
misalnya tenaga kerja dan bahan baku untuk meningkatkan daya saing, dan lain
sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi pesaing, ekonomi, teknologi, politik dan
hukum, sosial, serta budaya (Zaiem & Zghidi, 2011). Contohnya: 1) Tindakan perusahaan

165

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

dalam mengatasi penurunan penjualan akibat pengaruh perubahan variabel demografis di
dalam negeri, seperti pertumbuhan penduduk yang melambat; 2) Upaya perusahaan
menghindari resesi ekonomi di pasar domestik; 3) Memanfaatkan kemudahan regulasi ekspor
yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong ekspor; 4) Upaya perusahaan
memperpanjang daur hidup produk perusahaan yang telah memasuki fase jenuh di pasar
domestik, dan lain sebagainya.
Adaptasi Internasional
Keegan & Green (2013) menjelaskan, sensitivitas lingkungan (environmental sensitivity)
menunjukkan sejauh mana suatu produk harus diadaptasi sesuai dengan culture-specific needs
dari pasar nasional yang berbeda. Semakin besar environmental sensitivity dari suatu produk,
maka semakin besar pula usaha yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengatasi ekonomi,
peraturan, teknologi, sosial dan kondisi lingkungan budaya yang spesifik dari suatu negara.
Makanan dan minuman merupakan consumer products dengan sensitivitas lingkungan
yang tinggi (high environmental sensitivity) (Schaninger et al 1989; Keegan & Green, 2013).
Hal ini terjadi karena produk makanan dan minuman sensitif terhadap adanya perbedaan iklim
dan budaya. Dalam hierarki Maslow(Keegan & Green, 2013), lapar dan haus adalah
kebutuhan fisiologis dasar, semua orang perlu makan dan minum tetapi apa yang ingin
dimakan dan diminum dapat sangat dipengaruhi oleh budaya. Begitu pula dengan produk
obat-obatan, obat-obatan termasuk kedalam produk yang culturally sensitive. Budaya
menjadikan preferensi masyarakat dalam menggunakan obat dan mengkonsumsi obat dapat
berbeda-beda.
Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan adaptasi dari produk di
negara target pemasaran. Srategi adaptasi meliputi adanya perubahan elemen produk seperti,
design, fungsi, atau kemasan, serta cara perusahaan dalam melakukan pemasaran, sebagai
respon perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atau kondisi dari pasar negara tujuan
internasionalisasi. Adaptasi yang dilakukan dapat menjadikan produk lebih menarik dan
diterima oleh target pasar.
Hambatan Internasionalisasi
Direkorat Jendral Pengembangan Ekspor Nasional Kementrian Perdagangan Republik
Indonesia (2014) menyebutkan beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha industri
jamu Indonesia untuk dapat melakukan ekspansi ke luar negeri: 1) Masih sangat terbatas
dalam menciptakan produk berkualitas, berdaya saing tinggi dan berorientasi pasar,
2) kemampuan untuk melakukan R&D rendah, 3) terbatas dalam akses permodalan,
pengembangan tanaman obat bahan baku jamu dan proses pengolahan yang efisien, 3)
terbatas dalam memenuhi peraturan dan prosedur pengujian laboratorium, 4) Kurangnya
kerjasama industri jamu dengan para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah,
swasta dan akademisi yang sesungguhnya dapat membantu mengembangkan usaha jamu di
Indonesia, seperti mengembangkan teknologi, inovasi proses, pembuatan regulasi dan
kebijakan industri jamu, dan saintifikasi jamu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi kasus dengan obyek PT Sido Muncul yang salah satu
bidang usahanya ramuan herbal (jamu). Produk-produk PTSido Muncul dijual secara luas di
Indonesia dan telah berhasil dijual ke manca negara. Untuk mendapatkan data yang
diperlukan, penulis melakukan wawancara secara mendalam beberapa narasumber, yaituChief
Executive Officer (CEO), staff export dan Senior Public Relation Manager.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Profil PT Sido Muncul
Pada tahun 2015PT Sido Muncul Tbkmemiliki 273 jenis produk yang terdiri dari produk
obat, makanan dan minuman berbentuk serbuk, instan, mix komplit (serbuk dan instan), cair,
kapsul, tablet atau pil, dan permen. Memiliki 3.841 tenaga kerja,perusahaan mampu
memproduksi 85 juta kemasan setiap bulannya.Pada mulanya produk PT Sido Muncul hanya
dijual di Indonesia,namun pada tahun 2000 secara tidak sengaja memperoleh pesanan dari
luar negeri dan sejak saat itu mulai melakukan aktivitas penjualan ke luar negeri hingga
sekarang. Perkembangan penjualan dan eksport dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 1. Perkembangan Penjualan Bersih dan Ekspor PT Sido MunculTahun 2011 – 2014
Tahun

Penjualan Bersih
(Dalam Juta Rupiah)

Penjualan Ekspor*
(Dalam Juta Rupiah)

2011

2.198.273

76.939,55

2012

2.391.667

83.708,34

2013

2.372.364

83.032,74

2014

2.197.907

76.926,74

Sumber: sidomuncul.com; Data Primer, 2015
*) Nilai penjualan ekspor diperoleh dari 3,5% (2-5% proposi penjualan ekspor) nilai
penjualan bersih
Untuk menjamin pasokan bahan baku pada tahun 2010 didirikan PT. Semarang Herbal
Indo Plant (SHIP). Perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi,
memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, standarisasi dan membantu petani menampung
hasil panen mereka pada saat harga turun.Hadirnya PT.SHIPmenjamin ketersediaan dan
keberlangsungan spesies bahan baku produksi jamu di Indonesia, menjadikan mutu bahan
baku dan kualitas obat-obat bahan alam semakin maju sehingga produk-produk yang
dihasilkan PT. Sido Muncul dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional dengan
kualitas yang baik dan terstandar.
Dilihat dari proses produksi, sejak tahun 2000PT Sido Muncul telah memiliki sertifikat
Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Obat yang Baik
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(CPOB) dan sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP). Dalam upaya meningkatkan
kualitas produk dan aktivitas research and developmentPT Sido Muncul telah memiliki
Akreditasi Nasional (KAN) dan menggunakan ISO (International Standart Organization)
yaitu sebuah standar yang diakui secara internasional dan pengakuan formal mengenai
kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi melalui akreditasi, digunakan
secara luas sebagai persyaratan diterimanya hasil pengujian dan hasil kalibrasi yang
diperlukan oleh berbagai pihak di dunia (bikasolusi.co.id).
Proses internasionalisasi
Pada tahun 2000, PT Sido Muncul secara tidak disengaja memperoleh pesanan produk
dari luar negeri melalui aktivitas handcarry dari WNI yang pergi ke luar negeri (seperti TKI)
dan wisatawan asing yang datang berkunjung ke Indonesia. Negara pemesan adalah Hong
Kong, Amerika, dan Arab Saudi. Pesanan produk berasal dari distributor lokal (buyer) di
masing-masing negara. Distributor tersebut mengetahui produk Sido Muncul dari WNI atau
wisatawan asing yang gemar mengkonsumsi produk Sido Muncul sehingga distributor
melakukan pendekatan. Jadi, bentuk ekspor yang dilakukan PT Sido Muncul adalah ekspor
tidak langsung. Pada awal perusahaan terlibat dalam aktivitas internasionalisasi, seluruh
kegiatan ekspor ditangani oleh divisi pemasaran.
Awalnya target pasar PT Sido Muncul di negara tujuan ekspor adalah WNI dan
wisatawan asing yang pernah ke Indonesia, namun dalam perkembangannya produk PT Sido
Muncul banyak diminati oleh masyarakat lokal di negara tujuan ekspor. Saat ini, ada lebih
dari dua puluh negara yang telah melakukan kerja sama dan dalam satu negara PT Sido
Muncul bisa menjalin kerja sama dengan lebih dari 2 distributor lokal. Untuk meningkatkan
pelayanan, sejak tahun 2006 penjualan ke luar negeri ditangani oleh divisi pemasaran ekspor.
Dari keseluruhan negara ini (lihat tabel 2),pendapatan ekspor paling besar diperoleh dari
Hongkong dan Afrika. Tabel 2 menunjukkan negara-negara tujuan ekspor PT Sido Muncul.
Tabel 2. Negara/kota Tujuan Ekspor
Asia Timur
Hongkong
Taiwan
Korea Selatan
Mongolia
Afrika
Nigeria
Mauritius
Algeria
Togo
Ghana
Jordan
Afrika Lainnya

Asia Tenggara
Malaysia
Brunei Darussalam
Singapura
Thailand
Amerika
Suriname
Amerika Serikat

Sumber: Data Primer, 2015
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Asia Selatan
Jeddah
Dubai
Afganistan

Asia Barat Daya
Qatar

Australia
Sidney
Melbourne
Australia Lainnya

Eropa
Rusia
Inggris/London
Jerman
Belanda
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Total penjualan ekspor diperkirakan mencapai 2-5% dari total produksi perusahaan.
Kecilnya ekspor PT Sido Muncul akibat hubungan bisnis dengan distributor di luar negeri
adalah sistem beli putus menyebabkan aktivitas ekspor tidak terjadi secara rutin. Sistem beli
putus mengakibatkan perusahaan bergantung pada pesanan distributor luar negeri. Selain itu
fokus perusahaan pada pasar domestic membuat permintaan ekspor bisa dikatakan
terbengkalai.
Dalam perkembangannya, tidak sedikit perusahaan farmasi asing yang menyatakan minat
untuk memiliki lisensi salah satu produk PT Sido Muncul, yaitu Tolak Angin. Dari sejumlah
negara itu, perusahaan farmasi Singapore, Jepang, Taiwan, dan Jerman, merupakan negara
yang paling aktif dalam bernegosiasi harga. Perusahaan berkeinginan membentuk joint
venture dengan kepemilikan saham berimbang dimana lisensi dan bahan baku dari PT Sido
Muncul sedangkan pengolahannya dilakukan di negara yang melakukan joint venture. Kerja
sama ini masih terus dirancang dan menjadi salah satu rencana jangka panjang PT Sido
Muncul sebagai salah satu strategi meningkatkan penetrasi produk di pasar internasional.
Motif internasionalisasi
Pada tahun 1996, Bapak Irwan Hidayat, Chief Executive Officer,yang juga pemilik, mulai
memiliki keinginan agar produk Sido Muncul dapat dijual di luar negeri.Pengalaman yang
diperoleh PT Sido Muncul di pasar internasional mengubah motivasi perusahaan dari hanya
sekedar memenuhi permintaan pasar luar negeri menjadi ambisi untuk menjadi perusahaan
obat herbal yang mendunia. Ambisi ini dinyatakan perusahaan dengan tidak mengandalkan
permintaan dari luar negeri saja atau menunggu datangnya permintaan secara pasif. Namun,
dikembangkan menjadi usaha aktif untuk membuka pasar baru (meluaskan jangkauan pasar)
dan memperoleh pelanggan baru, salah satunya dengan memanfaatkan peluang besar yang
muncul dari pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA memacu perusahaan
untuk survive dan berkembang di pasar ASEAN serta terus menjadi lebih baik dibandingkan
dengan pesaing. Adanya gambaran perusahaan mengenai hilangnya batas-batas untuk masuk
ke suatu negara sejak 25 tahun yang lalu dan kondisi perusahaan yang sudah kuat di dalam
negeri membuat perusahaan lebih siap dalam merespon pemberlakuan MEA. Oleh karena itu,
MEA dimanfaatkan perusahaan dengan mentarget negara-negara baru di Asia Tenggara
seperti Filipina, Myanmar dan Vietnam.
Pentargetan negara-negara baru ini didasarkan pada analisis dan pertimbangan
perusahaan mengenai kondisi penduduk yang cenderung sama dengan Indonesia, jumlah
penduduk yang banyak dan potensial, adanya banyak Warga Negara Indonesia yang
bermukim di negara tersebut, serta adanya kesamaan budaya yang mendukung untuk produk
Sido Muncul dapat masuk.Pengalaman yang ada ternyata masih belum cukup untuk
memampukan perusahaan melakukan ekspor langsung ke negara-negara tersebut. Perusahaan
masih terbatas dalam mengetahui kondisi pasar di luar negeri (karakteristik budaya, sosial,
ekonomi, politik, produk yang diminati) dan memenuhipersyaratan pendaftaran dan perizinan
produk di masing-masing Negara tujuan ekspor sehingga perusahaan memutuskan untuk
menggunakan mode of entry yang sama seperti yang sudah dijalankan di banyak negara yaitu

169

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

melakukan ekspor tidak langsung dan menjalin kerja sama dengan distributor lokal (foreign
distributor) di masing-masing negara.
Distributor lokal memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat memasukkan produk
Sido Muncul ke berbagai toko dan tempat-tempat penjualan yang baik di luar negeri.Jaringan
distribusi dari distributor lokal di negara tujuan ekspor memudahkan PT Sido Muncul dalam
melakukan penjualan dan distribusi produk. Distributor lokal memampukan PT Sido Muncul
untuk memasukkan barang dengan jumlah yang lebih banyak dan merata di negara tujuan
ekspor. Distributor lokal membantu mempercepat dan memenuhi syarat pendaftaran dan
perizinan produk, memberikan informasi mengenai kondisi pasar (seperti produk yang
diminati), membantu proses promosi dan pemasaran produk. Secara tidak langsung distributor
lokal merupakan pihak yang membantu perusahaan untuk memasuki negara tujuan ekspor,
membantu mengatasi perbedaan budaya, dan keterbatasan informasi mengenai kondisi luar
negeri. Distibutor lokal membuat cara masuk PT Sido Muncul menjadi lebih terarah sehingga
memampukan perusahaan untuk mengontrol resiko akibat perbedaan budaya serta melakukan
analisis terhadap kondisi pasar luar negeri. Oleh karena itu, prinsip kejujuran, kehati-hatian,
transparan, saling percaya, mengutamakan kualitas, tidak merugikan partner diterapkan dan
dijaga PT Sido Muncul dalam menjalin hubungan dengan distributor (buyer) di setiap negara.
Hambatan Internasionalisasi
Salah satu hambatan yang dihadapi PT Sido Muncul dalam melakukan aktivitas
internasionalsasi adalah tidak adanya regulasi untuk kategorisasi produk jamu di banyak
negara. Regulasi mengenai produk jamu baru ada di Indonesia, India, dan Hong Kong. Oleh
karena itu, perusahaan mengenalkan produk PT Sido Muncul bukan sebagai produk jamu atau
obat herbal melainkan sebagai food suplement.Tidak adanya regulasi mengenai produk jamu
di negara pembeli sehingga sulit bagi perusahaan untuk memasukkan produk ke negara
tersebut.
Adaptasi juga dilakukan perusahaan agar produk menjadi sesuai dengan kebutuhan
konsumen dan sukses untuk dipasarkan di luar negeri. Aktivitas internasionalisasi perusahaan
masih berupa ekspor sehingga adaptasi yang dilakukan sedikit dan berlaku untuk semua
negara tujuan ekspor. Adaptasi dilakukan pada brand, kemasan dan komposisi bahan
pendukung. Contoh, produk Tolak Angin yang dijual ke Thailand mengalami perubahan
nama dengan menggunakan bahasa Thailand, namun perusahaan tetap mencantumkan nama
produk Tolak Angin kecil di bagian sudut kemasan. Hal ini bertujuan untuk tetap
menjagabrand Tolak Angin dikenal di pasar internasional. Informasi pada kemasan mengenai
komposisi, cara penggunaan produk, dan lain sebagainya dicetak menyesuaikan bahasa yang
digunakan di masing-masing negara tujuan ekspor. Kemudian konten pada design kemasan,
seperti gambar dan lain sebagainya juga disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di masingmasing negara. Adaptasi juga diterapkan pada komposisi bahan pendukung produk seperti
jumlah kandungan kafein, perasa mint dan lain sebagainya agar sesuai dengan selera pasar
dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara tujuan ekspor.
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PEMBAHASAN
Meskipun perusahaan ini sudah tergolong skala besar, namun proses internasionalisasi
yang dilaluimenyerupai proses internasionalisasi yang terjadi pada usaha kecil dan menengah.
Dengan menggunakan model Cavusgil et al (2008) PT Sido Muncul yang telah berhasil
menguasai pasar domestic (domestic focus) kemudian memasuki tahap pre export.
Keterlibatan dalam penjualan di luar negeri terjadi secara tidak sengaja karena tingginya
loyalitas konsumennya.Masuknya produk yang bermula dari activitas handcarry para
konsumen kemudian menciptakan permintaan pasar dari luar negeri. Distributor lokal yang
peka terhadap kebutuhan niche market tersebut memperantarai kebutuhan dari konsumen ini
dengan melakukan pemesanan langsung ke perusahaan.
Penjualan sudah menyebar di semua benua dan meliputi 28 negara, bahkan di suatu
Negara jumlah distributor bisa lebih dari satu. Namun demikian, ketergantungan perusahaan
pada distributor sangat tinggi karena bentuk pesanan beli putus dan dalam jumlah kecil.
Informasi pasar sangat tergantung pada distributor. Pesanan terjadi tidak secara rutin. Proses
penyebaran wilayah penjualan mungkin dapat dijelaskan dengan teorinya Upsala. Beberapa
Negara yang secara rutin atau relatif rutin pesanannya adalah Hongkong, Malaysia, Thailand
yaitu Negara-negara yang banyak terdapat TKI atau memiliki kedekatan budaya. Nampaknya
produk yang memiliki sensitivitas budaya yang tinggi akan menyebar ke berbagai Negara
mengikuti orang yang memiliki ikatan budaya yang sama atau yang jarak budayanya dekat.

KESIMPULAN
1. Proses Internasionalisasi PT Sido Muncul dengan menggunakan model Cavusgil
(Cavusgil et al. 2008) berada pada tahappre-export. Perusahaan ini telah memiliki posisi
yang kuat di pasar domestik dan telah melakukan penjualan ke luar negeri. Namun
penjualan tersebut terjadi secara tidak sengaja, yang kemudian direspon oleh buyer di luar
negeri yang menindak lanjuti permintaan dengan pemesanan beli putus.
2. Selain memenuhi permintaan konsumen yang loyal di luar negeri, motivasi perusahaan
melakukan internasionalisasi adalah meningkatkan pendapatan,ambisi untuk menjadi
perusahaan obat herbal yang mendunia. Pemberlakuan MEApada tahun 2016 mendorong
perusahaan untuk merespon situasi ini.
3. Proses Internasionalisasi menghadapkan perusahaan dengan berbagai hambatan.
Keterbatasan perusahaan mengetahui kondisi pasar luar negeri, kesulitan memenuhi
persyaratan pendaftaran dan perizinan produk di luar negeri yang berbeda di setiap
negara, serta banyaknya negara yang tidak memiliki regulasi untuk kategorisasi produk
jamu sehingga produk-produk Sido Muncul didaftarkan sebagai bagian dari food
suplement menjadi hambatan perusahaan untuk bergeser menjadi eksporter penuh.
Implikasi Terapan
Selama ini seluruh aktivitas internasionalisasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido

Muncul Tbk di luar negeri bergantung pada distributor yang mengakibatkan terhambatnya
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pergerakan aktivitas internasionalisasi perusahaan di luar negeri dan mengakibatkan
pendapatan perusahaan dari ekspor menjadi kurang maksimal, untuk mengatasi permasalahan
tersebut sebaiknya perusahaan mulai mempertimbangkan untuk memiliki perwakilan
perusahaan di luar negeri yang dapat membantu pergerakan perusahaan di negara-negara
existing maupun baru.
Keterbatasan Penelitian
Pertama, penelitian ini hanya meneliti perusahaan jamu skala besar sehingga kurang bisa
mewakili internasionalisasi perusahaan jamu di Indonesia yang kebanyakan didominasi oleh
perusahaan berskala menengah dan kecil. Kedua, 3 narasumber, Chief Executive Officer,
Senior Public Relation Manager dan Staff Export PT Sido Muncul memiliki pengalaman
yang berbeda dalam proses internasionalisasi sehingga proses triangulasi tidak dapat
dilakukan.
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PERBAIKAN TEKNOLOGI ALAT PENCETAK MEKANIS
KUE KECIPUT SEBAGAI PRODUK UNGGULAN
DI INDUSTRI KECIPUT
Laila Faizah Achmad*, Dwi Handayani*, Dra FS Nugraheni S M.Kes*
* Program Studi Diploma III Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Jl. Prof.Sudharto SH Tembalang Semarang kode pos 50239
telp 024 7471379, Fax 024 7471379
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ABSTRACT
Production Keciput cakes and pastries uceng is still very limited both in terms of quality
and quantity, this is due to the manufacturing process is simple and the equipment used is still
manual (non-tech) To improve the quality and quantity of cake Keciput necessary technological improvements to the design process of making dough thrower equipped slicer more
perfect in order to make dough more evenly, stable and cake Keciput produced more tender,
crisp and uniform size. The design tool is an improvement evaporator crystallization process
technology uceng lined baking sugar so sugar-coated cake uceng this is much more
enjoyable.
Technology transfer any new equipment that will produce better material quality batter
them more tender, more homogeneous, hygienic and more uniform size. The capacity of the
equipment is also enlarged so that the resulting product more than 100 packs to 250 packs
per day and the increase in the price of Rp. 15.000, - to Rp. 25.000, - so that the production
cost, minimum time and gain craftsmen (manufacturers) increased. If the quality and quantity
increases, the marketing reach is expanding to provide economic, human resources better.
Keywords: process technology improvements, uniform Keciput cake, layer cake sugar uceng
ABSTRAK
Kue Keciput adalah kue casmilan hampir serupa dengan onde onde kecil tanpa isi dan
kering yang saat ini diproduksi secara tradisional dan masih sangat terbatas baik ditinjau dari
segi kualitas maupun kuantitasnya, karena masih sederhananya proses pembuatan dan
peralatan yang digunakan secara manual (tanpa teknologi/ tradisional ) sehingga perlu
ditingkatkan kualitas dan kuantitas karena kue keciput ini merupakan trade mark dari
Kabupaten Kudus.
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Peningkatan kualitas dan kuantitas kue keciput memerlukan perbaikan teknologi proses
pembuatan dengan perancangan alat pencetak yang dilengkapi pengiris yang lebih
sempurna agar pembuatan kue keciput mempunyai ukuran yang seragam, lebih merata, stabil
sehingga kue keciput yang dihasilkan lebih empuk, renyah dan nampak lebih menarik.
Perbaikan teknologi merupakan Transfer teknologi dari tradisinal menuju mekani
diharapkan kue keciput yang dihasilkan dengan menggunakan peralatan yang baru (Alat
pencetak mekanis) lebih baik kualitasnya, lebih higienis, lebih empuk, lebih homogen dan
ukuran lebih seragam.serta kuantitas meningkat
Adanya alat pencetak mekanis ini produksi kue keciput yang dihasilkan lebih banyak
dari 100 bungkus menjadi 250 bungkus per hari serta kenaikan harga dari Rp. 15.000,menjadi Rp. 20.000,- dengan biaya produksi, waktu yang minimal sehingga keuntungan
pengrajin (produsen) meningkat. Apabila kualitas dan kuantitas meningkat maka jangkauan
pemasaran semakin meluas sehingga memberikan ekonomi, SDM yang lebih baik.
Kata Kunci : perbaikan teknologi proses, alat pencetak kue keciput, ukuran kue keciput
seragam

PENDAHULUAN
Kue keciput adalah camilan, dari adonan tepung dan telur ditabur wijen dan digoreng
seperti onde2 tanpa isi,rasanya gurih dan renyah,tidak tahan lama sangat baik untuk oleh oleh
merupakan industri rumah tangga khas Kudus setelah jenang sehingga merupakan trade mark
seperti halnya Semarang dengan wingko dan lunpianya. Kendala yang dihadapi adalah sulit
berkembang karena S.D.M terbatas (maks SMP), teknologi proses dan peralatan yang masih
sangat sederhana dan produksi terbatas, tidak bisa menenuhi kebutuhan pasar serta belum ada
pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, untuk itu perlu adanya pembinaan, penyuluhan dan
pelatihan
Kue keciput yang diproduksi sekarang ini masih agak keras dan tidak tahan lama, karena
keterbatasan peralatan yang masih sangat sederhana yaitu alat pemotong adonan kue keciput
yang masih sederhana dan tidak stabil kecepatannya yang masih sederhana dengan
penggorengan saja, sehingga dalam proses produksi kurang higienis kurang memenuhi
persyaratan keamanan pangan (HACCP), keras,dan hanya memproduksi 100 bungkus @ 200
gr dengan harga Rp. 15.000,- per bungkus, juga dikelola secara kekeluargaan tanpa
manajemen yang baik, untuk itu perlu diberikan pembinaan agar industri ini dapat
berkembang dengan baik (S.D.M.,proses pengolahan, peralatan, perbaikan teknologi peralatan
dan pengelolaan berbasis manajemen)
Sentra industri kue keciput di daerah Kudus ada sekitar 17 UKM (besar dan sedang) dan
25 UKM Kecil dengan peralatan manual,adapun kriteria pemilihan UKM yang perlu
diperhatikan diantaranya adalah UKM kecil, manajemen tradisional/ keluraga, teknologi
proses sederhana/manual, modal terbatas dll, diantaranya adalah UKM Dinar dan UKM
Mekar Sari.
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Adanya perbaikan teknologi proses dengan alat pencetak mekanis yang dilengkapi
pengiris akan memperbaiki sistim pengirisan, diharapkan kualitas kue keciput meningkat
lebih higienis, lebih renyah, lebih gurih akan tahan lebih lama (3 bl – 5 bl) serta jangkauan
pemasaran lebih luas diharapkan hingga antar pulau maupun ekspor.
Industri keciput ini walaupun masih tradisional tapi sangat dicari khususnya bagi
wisatawan yang singgah didaerah Kudus karena merupakan oleh oleh yang khas sehingga
merupakan pertimbangan bagi tim pelaksana agar kualitas dan produksi kue keciput dan
uceng perlu ditingkatkan.
Melalui kegiatan Pengabdian Ipteks bagi masyarakat (IbM) th 2014 ini sangat diharapkan
oleh industri dalam rangka membantu transfer teknologi proses pembuatan kue keciput yang
memenuhi standar keamanan pangan (HACCP), meningkatkan kesadaran para pengrajin dan
jajarannya untuk membiasakan diri memproduksi produk pangan yang sehat, pengemasan
yang baik agar pada saatnya nanti dapat berdiri sejajar dengan UKM nasional maupun
internasional sehingga akan meningkatkan pendapatan dan devisa negara dari sektor non
migas serta menjadi produk unggulan di daerah Kabupaten Kudus

METODE KEGIATAN
Saat ini pengrajin tidak mempunyai teknologi proses secara mekanis, bagaimana
membuat kue keciput lebih higienis,seragam bentuknya dan menarik bagi konsumen,oleh
karena itu para pengrajin menginginkan transfer teknologi dan pendampingan tentang proses
pembuatan kue keciput dengan memperbaiki teknologi proses yaitu memberikan alat pencetak
mekanis yang dilengkapi pengiris dalam upaya meningkatkan kuantitas agar memenuhi selera
konsumen serta mempertahankan kualitas dengan harga jual yang layak dan bisa terjangkau.
Beberapa permasalahan yang dihadapi para pengrajin sebagai berikut :
1. Kurangnya pengetahuan tentang proses pembuatan kue keciput yang .memenuhi standard
keamanan pangan (HACCP) agar keciput yang dihasilkan aman,sehat dan kualitas
2. Kurangnya pengetahuan tentang keseragaman bentuk kue keciput yang baik, aman dan
sehat sehingga memenuhi standar keamanan pangan (HACCP)
3. Kurangnya pengetahuan tentang meningkatkan produktivitas yang juga akan
meningkatkan pendapatan para pengrajin

HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode pendekatan yang ditawarkan
Metode yang ditawarkan pada kegiatan pengabdian ini agar menghasilkan kue keciput
yang lebih higienes, ukuran seragam,lebih guríh dan renyah (tidak keras) dengan memberikan
pelatihan dan bimbingan pengrajin bagaimana mengoperasikan alat pencetak mekanis yang
dilengkapi pengiris (dengan kecepatan yang merata/stabil,hasil kue keciput lebih empuk )
secara baik dan benar Diharapkan produk kue keciput ini akan lebih diminati karena empuk
dan renyah dan dikonsumsi masyarakat menengah keatas dengan harga yang lebih tinggi
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karena kualitas yang meningkat dan pemasaran yang tidak terbatas sampai antar pulau
maupun ekspor. Adapun spesifikasi produk dengan metode yang ditawarkan sebagai berikut :
Kue keciput
Bentuk
:
Kemasan
:
Isi kemasan :
Kapasitas :
Harga
:

oval dilumuri wijen panjang 3 cm Rasa guríh, renyah & empuk
plastik food grade
200 gr / bungkus
250 bungkus/hari
Rp. 25.000,- / bungkus

Pelaksanaan kegiatan
Tahapan kegiatan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standard mutu pangan
dimulai dari peningkatan S.D.M. pelatihan dan konsultasi tentang teknologi proses pembuatan
sehingga produk kue keciput sesuai HACCP Perbaikan Teknologi proses sesuai dengan saran
dari UKM Dinar dan UKM Mekar Sari dan pemilihan program diatas maka diharapkan
kualitas dan produktivitas kue keciput akan meningkat
Partisipasi mitra/pengrajin membuat kelompok pengrajin kue keciput dimana disepakati
UKM Dinar sebagai ketua dan UKM Mekar Sari sebagai sekretaris. Pembentukan kelompok
ini disambut baik oleh para pengrajin di sentra industri keciput dan uceng dan tim pelaksana
memberikan alih teknologi dari peralatan yang semula dilakukan secara tradisional / manual
beralih ke mekanis dengan penambahan alat pencetakmekanis yang dilengkapi pengiris
sehingga nantinya produk yang dihasilkan yang lebih panjang (4 – 5 bulan ) .
Target luaran dari produk atau penjualan produk diatur sedemikian rupa untuk mencapai
tingkat operasi yang ekonomis dibidang teknologi, manajemen dan promosi melalui integrasi
maupun sinkronisasi arus pemasaran dari titik produksi sampai ketingkat pemanfaatan produk
oleh pengguna atau user. Hal ini diutamakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantiítas yang
baik dan harga yang sesuai.
Spesifikasi produk kue keciput sesudah transfer teknologi pencampuran lebih merata dan
kecepatan tetap maka kue menjadi empuk.
Kue keciput :
 adonan lebih merata sehingga mudah dibentuk oval dan dilumuri wijen
 rasa lebih gurih, empuk,kering dan renyah,
 dikemas dengan plastik kedap agar umur simpan lebih panjang dan tetap renyah
Spesifikasi hasil luaran sebagai berikut
Alat pencetak mekanis yang dileng kapi pengiris
 terbuat dari besi tuang dan stainless steel dilengkapi meja geser / goyang
 motor listrik u penggerak 0,5 PK
 alat pencetak dilengkapi pengiris agar Ukuran lebih seragam
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RENCANA LUARAN UKM Mekarsari dan UKM Dinar
Rencana Luaran
Semula
Produksi 100
bungkus per
hari, harga
Rp.15.000,-/
bungkus
Untuk tiap
jenis
(tahan 15 hari)

Penambahan
Peralatan

Penambahan
Investasi &
Omzet

a. Alat
extruder
dilengkapi
pengiris

Investasi
13,235 juta
rupiah omzet
6,25 juta/hari
produksi 250
bungkus @
Rp. 25.000,(tahan 4– 5
bulan)

Peningkatan
Kapasitas
Produksi
Produksi 250
bungkus/hari
harga
Rp. 25.000,per bungkus

Pemasaran
Semula

Jawa tengah

Perluasan
Pasar &
Pangsa Pasar

Jawa &
Sumatera

Pengirisan kue keciput secara tradisional

Proses pengirisan dengan menggunakan alat pencetak mekanis yang dilengkapi pengiris
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Hasil Yang Dicapai
1. Perbaikan teknologi alat pencetak mekanis yang dilengkapi pengiris dan tepat guna
disesuaikan dengan kemampuan para pengrajin di UKM Dinar dan UKM Mekar Sari agar
pengrajin mampu mengoperasi kan, merawat dan mereparasi alat tersebut
2. Pembuatan Alat ini di bengkel rekayasa teknologi agar alat tersebut dapat digunakan
maksimal.
3. Ujicoba alat pencetak mekanis tentang cara pengoperasian untuk membuat kue keciput
4. Pelatihan dan Sosialisasi penggunaan Alat pencetak mekanis yang dilengkapi pengiris
dengan baik dan benar
5. Pelatihan cara pembuatan kue keciput dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
6. Penyuluhan tentang manajemen pemasaran
KESIMPULAN
Kegiatan sangat diterima pengrajin UKM Keciput merupakan hal yang baru bagi mereka
yang tadinya proses pembuatan secara manual beralih ke mekanis
1. Alat pencetak mekanis yang dilengkapi pengiris bisa diterima dengan baik oleh pengrajin
kue keciput
2. Teknologi proses pencampuran mekanis sangat tepat guna agar supaya para pengrajin
mampu mengoperasikan,merawat dan memperbaiki alat tersebut
3. Tidak memerlukan tempat yang luas
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DI BAWEN KABUPATEN SEMARANG
Ni Komang Ayu Artiningsih 1, Heny Kusumayanti2,
Bambang Widodo3, R. TD. Wisnu Broto4
1
Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian UNTAG Semarang,
2,4
Program Studi Diploma III Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro,
3
Teknik Sipil
Fakultas Teknik UNTAG Semarang)
Email: mawar.artiningsih@gmail.com, henykusuma_yanti@yahoo.co.id,
bijhe2006gmail.com, viesnoe@gmail.com)

ABSTRAK
Industri roti merupakan bagian dari industri makanan jadi yang memanfaatkan tepung
terigu sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya. Di dalam ilmu pangan, roti
dikelompokkan dalam produk bakery bersama dengan cake, donat, biskuit, roti, cracker dan
pie. Donat banyak digemari orang mulai dari anak – anak sampai orang dewasa, karena
rasa dari donat sangat mantap untuk dinikmati pada saat apapun. Donat adalah panganan
yang digoreng dibuat dari adonan tepung terigu, gula, ragi, telur dan mentega yang di
mixing. Donat yang paling umum adalah donat yang berbentuk cincin dengan lubang di
tengah, dan donat berbentuk bundar dengan isi yang rasanya manis, seperti berbagai jenis
selai, jelli, krim.
Kue donat yang ada di Semarang banyak sekali jenisnya, salah satunya adalah donat
“SYHANO”. Home industri ini berada di kawasan perumahan Griya Mustka Jati Desa
Ngrawan Lor, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Pemasaran produk ini di sekitar
Ambarawa dan Sumowono. Home industri ini berdiri pada tahun 2010. Permintaan pasar
akan donat semakin meningkat dari tahun per tahun. Dengan peningkatan 20-30%. Adanya
peningkatan permintaan pasar mengakibatkan kebutuhan peralatan dengan kapasitas yang
lebih besar. Peningkatan jumlah konsumen pembeli donat minimal akan mendorong
pengusaha untuk meningkatkan jumlah produksinya sehingga membutuhkan alat dengan
kapasitas yang lebih besar dan alat – alat pendukung yang higienies.
Kata Kunci : tepung terigu, donat, mixer
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PENDAHULUAN
Kue tradisional merupakan warisan nenek moyang yang tidak pernah lekang oleh zaman,
menjadikan kue tradisional tetap istimewa. Macam dan jenis kue tradisional ini antara lain :
donat, kue serabi, klepon, nagasari. Donat merupakan salah satu macam dari kue tradisional
yang banyak digemari masyarakat. Rasanya yang enak membuat masyarakat suka mengkonsumsi donat (Wibowo Adi dan Noorkhairani, 2014 ).
Donat merupakan makanan favorit di kalangan anak-anak dan remaja, rasa donat yang
enak, mudah didapat menjadikan donat digemari (Mulyatiningsih. E., 2003).
Donat juga termasuk salah satu dari jenis roti. Roti adalah produk makanan yang terbuat
dari tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi roti (Saccharomyces cerevisiae), air dan
atau tanpa penambahan makanan lain dan dipanggang. Kedalam adonan dapat ditambahkan
gula, garam, susu atau susu bubuk, lemak, pengemulsi dan bahan-bahan pelezat seperti
cokelat, keju, kismis dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat mengenal produk bakeri hanya
sebatas roti. Secara garis besar produk bakeri bisa dikelompokkan menjadi kelompok roti dan
kelompok biskuit. Produk roti mempunyai struktur berongga-ronga dan dikembangkan
dengan ragi roti dan produk akhirnya bersifat plastis, elastis karena kadar airnya relatif tinggi.
Produk biskuit terdiri dari berbagai bentuk dan mempunyai struktur lebih padat dengan
tekstur mulai dari rapuh atau renyah sampai relatif keras, serta kadar airnya rendah sehingga
lebih awet dari pada roti (US.Wheat Associates, 1983, Ayustaningwarno.F., 2014).
Diantara kedua kelompok bakeri tersebut ada jenis lain yaitu cake, yang merupakan
produk hasil pemanggangan yang dikembangkan dengan pengembang kimia. Sel-sel udara
yang terbentuk dihasilkan dengan cara pengocokan (terutama putih telur) yang menyebabkan
udara terperangkap dalam adonan, serta adanya pembentukan gas dari bahan pengembang dan
terbentuknya uap air pada waktu pemanggangan. Produk lain yang dibuat dari terigu adalah
donat. Produk ini berbeda dengan produk-produk bakeri lainnya karena pada tahap akhir
proses pembuatannya tidak dipanggang, melainkan digoreng. Donat mengembang karena ragi
roti, juga akibat terbentuknya gas dari bahan pengembang dan uap air pada waktu
penggorengan. (Subarna, 1992)
Selain penggunaan berbagai macam bahan baku dalam proses pembuatan donat juga
digunakan peralatan mixer untuk membuat adonan donat. Mixer adalah alat pencampur dalam
adonan donat sehingga menghasilkan adonan donat yang homogen. Mixer berdasarkan
jumlah propellernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu mixer dengan satu propeller dan
mixer dengan dua propeller. Mixer dengan satu propeller adalah mixer yang biasanya
digunakan untuk cairan dengan viskositas rendah.
Mixer dengan dua propeller digunakan pada cairan dengan viskositas tinggi. Hal ini
karena satu propeller tidak mampu mensirkulasikan keseluruhan massa dari bahan pencampur
(emulsi), selain itu ketinggian emulsi bervariasi dari waktu ke waktu (Suryani, dkk., 2002).
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Pencampuran merupakan salah satu bagian dari operasi teknik kimia yang bertujuan
mengurangi ketidaksamaan kondisi, suhu, atau sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan.
Pencampuran dapat terjadi dengan cara menimbulkan gerak di dalam bahan itu yang
menyebabkan bagian-bagian bahan saling bergerak satu terhadap yang lainnya, sehingga
operasi pengadukan hanyalah salah satu cara untuk operasi pencampuran. Pencampuran fasa
cair merupakan hal yang cukup penting dalam berbagai proses kimia. Pencampuran fasa cair
dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu pencampuran antara cairan yang saling tercampur
(miscible), dan pencampuran antara cairan yang tidak tercampur atau tercampur sebagian
(immiscible). Selain pencampuran fasa cair dikenal pula operasi pencampuran fasa cair yang
pekat seperti lelehan, pasta, dan sebagainya; pencampuran fasa padat seperti bubuk kering,
pencampuran fasa gas, dan pencampuran antar fasa.
Mixer merupakan proses mencampurkan satu atau lebih bahan dengan menambahkan
satu bahan ke bahan lainnya sehingga membuat suatu bentuk yang seragam dari beberapa
konstituen baik cair – padat, padat – padat, maupun cair - gas. Komponen yang jumlahnya
lebih banyak disebut fasa kontinyu dan yang lebih sedikit disebut fasa disperse. (Mc. Cabe
W. L., dkk., 1999, Brown G.G., 1950).

METODOLOGI
A. Permasalahan mitra
Dari hasil analisa situasi pengusaha mikro kue donat mengalami kesulitan mengenai
cara-cara mempertahankan kualitas. Dimana kue donat yang dihasilkan adonannya belum
merata dan masih menggunakan alat mixer yang sederhana sehingga cita rasa kue donat yang
dihasilkan kurang sesuai, sehingga dibutuhkan peralatan mixer yang sesuai dengan
karakteristik adonan donat.
Secara garis besar urutan metodologi pengabdian yang digunakan adalah sbb :
1. Survey lokasi UKM untuk mendapatkan 1 dari 20 dalam kelompok usaha yang berada di
Bawen.
2. Mengambil satu usaha yang memang benar-benar perlu dibantu dalam memajukan usahanya dan mengambil gambar lokasi usaha dan mendiskusikannya pada pemilik usaha.

3. Desain alat yang diperlukan dan diminta oleh pengusaha donat, untuk menambah produksi
donat.
4. Membuat alat yang di inginkan sesuai kesepakatan yang dibutuhkan dalam menambah
produksi.
5. Uji coba alat sebelum dikirim ke lokasi usaha.
6. Pengiriman alat ke lokasi usaha, dan dilokasi usaha dilakukan percobaan pemakaian alat.
7. Monitoring
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B. Solusi yang Ditawarkan
Metode yang ditawarkan untuk menghasilkan adonan kue donat yang homogen adalah
menggunakan mixer yang dilengkapi dengan pengaturan kecepatan pengadukan sehingga
adonan kue donat yang dihasilkan menjadi lebih homogen. Sehingga ada peningkatan kualitas
dan cita rasa kue donat yang dihasilkan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas
donat yang dihasilkan permintaan akan kue donat akan meningkat sehingga kesejahteraan
pengusaha donat beserta karyawannya juga mengalami peningkatan pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pemantauan di lapangan didapat kondisi sebelum pengabdian dimana masih
menggunakan mixer sederhana didapatkan kondisi sebagai berikut:
 Penggunaan bahan baku (tepung terigu) yang digunakan 150 kg per hari, hal ini
disebabkan kapasitas mixer yang digunakan hanya mampu mengolah bahan baku
dengan kapasitas maksimum 150 kg
 adonan kue donat kurang homogen, karena mixer yang digunakan belum dilengkapi
dengan kontrol pengaturan kecepatan pengadukan sehingga hasil adonan belum dapat
mencapai kondisi yang optimal
 cita rasa kurang enak sebagai akibat dari adonan yang kurang homogen sehingga
proses pencampuran bahan baku yang digunakan tidak dapat maksimal.
 umur simpan donat hanya mampu bertahan satu hari yang disebabkan oleh rangkaian
proses pembuatan donat yang belum sempurna.
Hasil pemantauan di lapangan setelah diberikan bantuan alat mixer yang dilengkapi
dengan pengaturan kecepatan pengadukan didapatkan hasil berikut :
 Penggunaan bahan baku (tepung terigu) yang digunakan 250 kg per hari karena
menggunakan peralatan mixer dengan kapasitas yang lebih besar.
 adonan kue donat menjadi lebih homogen, karena pada proses pembuatan adonan
sudah menggunakan mixer yang sudah dilengkapi dengan kontrol pengatur kecepatan.
 adonan kue donat yang homogen menyebabkan cita rasa donat yang dihasilkan
menjadi lebih enak.
 umur simpan donat manpu bertahan selama 2 hari, karena proses pembuatan donat
khususnya pada pada waktu pembuatan adonan sudah menggunakan mixer yang
dilengkapi dengan pengatur kecepatan pengadukan.

KESIMPULAN
Penerapan IPTEKS bagi masyarakat, pada home industri Donat SYHANO di Bawen
Kabupaten Semarang Jawa Tengah, adalah solusi yang tepat supaya produksi donat yang
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dihasilkan mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan lebih
hygineis sehingga bisa menambah penghasilan bagi pengusaha dan karyawannya. Diharapkan
pula dengan adanya program IPTEKS bagi masyarakat dengan rangkaian kegiatan sosialisasi
dan penyuluhan dan pelatihan penggunaan mixer yang diberikan, maka akan memberikan
masukan dan tambahan pengetahuan dalam menggunakan alat yang diberikan.
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Gambar 1. Donat SYHANO

Gambar 2. Alat Mixing
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PEMBERDAYAAN MAJELIS TA‟LIM
MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
BAWANG MERAH GORENG
Sri Hindarti1) MN Sudjoni 2)Nikmatul Khoiriyah,3)
1,2,3) Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang
hindartirudy@gmail.com

ABSTRAK
Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan melakukan pemberdayaan kelompok Majelis
Ta‟lim melalui pengembangan industri bawang merah goreng. Metode yang digunakan
adalah melakukan pendidikan, pelatihan dan pendampingan pengolahan bawang merah
segar menjadi bawang merah goreng. Hasil kegiatan disimpulkan sebagai berikut: (a)
kegiatan diikuti sebanyak 21 orang peserta dengan latar belakang sosial heterogen namun
respon sangat baik. Sebagian besar peserta berumur 31-40 tahun (38,09%), pekerjaan ibu
rumah tangga (52,384%), rata-rata pendapatan < Rp 300.000,-. Perbedaan latar belakang
peserta, menyebabkan perkembangan kemandirian peserta dalam keikutsertaan dalam
program tidak seragam; (b). dari kegiatan telah terbentuk kelompok pengolah bawang merah
goreng dengan nama UD. Khairul Ummah, nama produk bawang merah goreng merk
“BagorKu” dan ijin Depkes no P-IRT : P-IRT : 211351801012019; (c) dari aspek pasar
telah terbentuk jaringan pasar baik secara langsung maupun model konsinyasi dengan
beberapa Koperasi/ Toko di beberapa kota; (d). dampak kegiatan adalah kenaikan
pendapatan peserta rata-rata 88,2% ; (e). hasil analisis usaha menunjukkan nilai BEP
tercapai saat harga sebesar Rp 134.403,-/ kg atau volume produksi sebesar 15,18 kilogram,
harga pokok penjualan sebesar Rp 22.500/botol @ 100 gram; (f) analisis nilai tambah
sebesar 26,6% dan imbalan tenaga kerja sebesar 40,4%; (g). analisis R/C ratio sebesar 1,4.
Disimpulkan industri bawang merah goreng layak dikembangkan dan dapat membuka
lapangan kerja.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Majelis Ta‟lim, Industri Rumah Tangga, Bawang Merah
Goreng
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kecamatan Patihanrowo adalah satu dari 20 kecamatan di Nganjuk yang merupakan
Kabupaten sentra produksi bawang merah di Jawa Timur. Para petani selama ini menjual
hasil panen dalam bentuk segar. Usaha pengolahan bawang merah masih relatif kurang
disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknik-teknik pengolahan bawang
merah. Oleh karena itu pengembangan agroindustri bawang merah merupakan suatu hal
mendesak untuk dilakukan agar keragaan agribisnis bawang merah meningkat. Hal ini dapat
menjadi alternatif meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dampak lain adalah
miningkatkan nilai tambah dan daya saing bawang merah, meningkatkan citra Kab. Nganjuk
sebagai sentra produksi bawang merah di Jawa Timur khususnya dan di Indoensia, menjamin
pemenuhan kebutuhan pangan dan keamanan pangan, dan dapat menggerakkan perekonomian
daerah dengan munculnya usaha-usaha pendukung lainnya serta mengurangi arus urbanisasi.
Perumusan Masalah
Dari analisis situasi ditemukan beberapa kelompok masyarakat yang menjadi target
sasaran kegiatan yaitu Ibu-ibu Majelis Ta‟lim sebagian besar adalah tidak bekerja dan bekerja
―seadanya‖ dengan penghasilan minim. Dari pengamatan lapangan diketahui bahwa di Kec.
Patihanrowo belum terbentuk kelompok ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga
kerja. Sebagai solusi maka dilakukan program pemberdayaan melalui pengembangan
agroindustri pengolahan bawang merah goreng.
Tujuan
Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara umum bertujuaan untuk melakukan
pemberdayaan kepada kelompok majelis ta‘lim melalui pendidikan, pelatihan dan
pendampingan pengolahan bawang merah goreng. Adapun tujuan khusus adalah (1)
memberikan ketrampilan usaha kepada peserta program melalui pendidikan, pelatihan dan
pendampingan, (2) membetuk kelompok ekonomi produktif, (3) pendapatan peserta program
meningkat.

METODE KEGIATAN
Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan pendidikan dan pelatihan serta
pendampingan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Analisis situasi lokasi untuk mengetahui potensi dan kebutuhan masyarakat sasaran dan
ketersediaan bawang merah (bahan baku) dan bahan penunjang.
2. Sosilaisasi program dengan kelompok masyarakat sasaran untuk menyamakan persepsi
mengenai program pemberdayaan.
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3. Pendidikan dan pelatihan pengolahan bawang merah menjadi bawang merah goreng.
4. Pembentukan kelompok pengolah yang bawang merah goreng,.
5. Praktek pengolahan bawang merah menjadi bawang merah goreng.
6. Pengujian hasil praktek pengolahan bawang merah secara indrawi meliputi rasa,
penampilan, daya tahan dan pasar (melakukan uji tingkat kesukaan konsumen terhadap
produk bawang merah olahan).
7. Evaluasi hasil pengujian dan penentuan prioritas pengembangan hasil olahan bawang
merah yang paling menguntungkan dan diminati oleh konsumen. Hasil pelaksanaan program dievaluasi melalui pengamatan secara langsung, penyebaran kuisioner tentang
manfaat program kepada mitra peserta program pengabdian mansyarakat, kemungkinan
pengembangannya secara komersial untuk meningkatkan pendapatan pemasyarakat.
8. Pengembangan home industry dengan mendampingi kelompok masyarakat sasaran :
a. Praktek pengolahan bawang merah goreng.
b. Praktek pengemasan, pelabelan.
c. Perhitungan Harga Pokok Penjualan, Laba/Rugi dan BEP.
d. Praktek penetrasi pasar.

Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Pengembangan Agroindustri Bawang Merah Goreng
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan Pengolahan Bawang Merah
Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dihadiri oleh 21 orang ibu-ibu dengan berbagai
latar belakang pendidikan dan pekerjaan (Tabel 1).
Tabel 1. Karakteritik Peserta Program Pengabdian Masyarakat
NOMOR
I. UMUR

II. PEKERJAAN

URAIAN
18-30
31-40
41-50
51-60
>60







Ibu Rumah Tangga
Wiraswasta
Pedagang
Guru TK/TU SD
Pensiunan
Pembantu Rumah tangga
III.PENDAPATAN
0 - 300.000
AWAL
301.000 - 500.000
501.000 - 700.000
> 700.000
IV. PENDIDIKAN Tidak tamat SD
SD
SMP
Akademi
Sarjana

JUMLAH
(ORANG)
5
8
3
2
3
11
3
3
2
1
1
15
2
3
1

%
23,81
38,09
14,29
9,52
14,29
52,38
14,29
14,29
9,52
4,76
4,76
71,42
9,52
14,29
4,76

Sumber : data primer diolah, 2014

Pada tabel 1 dapat dilihat, umur peserta Kegiatan berkisar antara 18- 65 tahun, dengan
persentase tertinggi pada interval usia 31-40 tahun yakni 38,09%, selanjutnya usia 18-30
tahun sebesar 23,81%, 14,29% antara usia 41-50 tahun dan lebih dari 60 tahun dan sisanya
9,52% berusia antara 51-60 tahun. Dilihat dari pekerjaan, peserta kegiatan Kegiatan tardiri
dari berbagai golongan yakni 52,384% ibu rumah tangga, 14,29% wirausaha (berjualan bahan
pokok), 14,29% pedagang (berjualan makanan keliling) dan sisanya 9,52% bekerja di sekolah
dan 4,71% pensiuan dan pembantu rumah tangga 4,76%. Dilihat dari pendapatan, maka
peserta Kegiatan memiliki pendapatan berkisar Rp 0,- sampai Rp 900.000,-, dimana 71,42%
adalah mempunyai pendapatan < Rp 300.000,-, 14,29% berpendapatan antara Rp 301.000-Rp
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500.000,-; 9,52% berpendapatan antara Rp 501.000,- - Rp 700.000,- dan hanya 4,76%
berpendapatan Rp 900.000,-. Berdasarkan tingkat pendidikan formal, peserta Kegiatan
berpendidilkan sangat beragam mulai dari tidak tamat SD.1 orang (4,76%), SD 3 orang
(14,29%), SMP 5 orang (23.80%), SMU 11 orang (52,38%), Akademi 1 orang (4,76%).
Perbedaan latar belakang pendidikan dan umur responden ini menyebabkan kemampuan
menyerap materi pelatihan juga berbeda, sehingga ketrampilan yang diperoleh oleh setiap
peserta berbeda-beda pula. Peserta dengan umur yang lebih tinggi (diatas 50 tahun) dan tidak
tamat SD memiliki ketrampilan yang relatif lebih rendah dan lambat, sehingga mendapatkan
tugas dan tanggung jawab yang relatif lebih ringan dan mudah dalam kegiatan tersebut.
Misalnya sebagai tenaga pengupas, perajang. Peserta dengan pendidikan SD dan SMP
mendapatkan tugas untuk pengeringan, pengemasan produk ke box. Sedangkan peserta
pendidikan SMA dan Akademi/Sarjana melakukan tugas penggorengan, administrasi
keuangan dan produksi serta pemasaran. Materi pelatihan meliputi cara pengolahan bawang
menjadi bawang goreng, manajemen usaha kecil khususnya manajemen keuangan sederhana
dan manajemen pemasaran serta manajemen organisasi. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa
peserta program telah mengusasi materi sesuai dengan kemampuan individual dengan baik.
Pembentukan Kelompok Pengolah Bawang Merah
Program pemberdayaan masyarakat ini, berhasil membentuk kelompok pengolah bawang
merah goring yang terdiri dari 2 kelompok yang masing-masing berjumlah 10 orang.
Kelompok inti terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian
Produksi, Kepala Bagian Pemasaran, dimana masing-masing bagian dibantu oleh satu tenaga
kerja. Kelompok ini yang bertanggung jawab secara penuh dan selalu aktif dalam kegiatan
kelompok pengolah bawang merah dalam melakukan produksi rutin. Kegiatan produksi
dilakukan secara rutin yakni seminggu dua kali seminggu, yakni mengambil hari yang tidak
ada kegiatan pengajian dengan kapasitas produksi 10 kg bahan baku per hari atau sekitar 24
botol produk bawang goreng @ 100 gram atau 80 kg per bulan sama dengan 192 botol @ 100
gram. Tetapi apabila ada order permintaan secara khusus akan dilakukan produksi diluar
jadwal dengan menyesuaikan jadwal pengajian Majelis Ta‘lim.
Pendampingan Implementasi Hasil Pelatihan
Sebagai bentuk implementasi hasil pelatihan dilakukan kegiatan pendampingan
pengolahan bawang merah goreng. Pendamping melakukan bimbingan dan pendampingan
dalam memasarkan hasil produksi bawang goreng ke berbagai tempat dan daerah sesuai
dengan peluang pasar yang dapat dijangkau.
Tehnologi Pembuatan Bawang Merah Goreng
Persiapan Bahan Dan Alat
Bahan yang diperlukan untuk pembuatan bawang merah goreng adalah bawang merah
kualitas super (berwarna merah cerah, diameter umbi 1,8-2 cm, belum muncul tunas, umbi
padat berisi), tepung beras, tepung terigu, garam, minyak goring, kemasan botol plastic,
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stiker/label dan gas LPG. Sedangkan alat yang diperlukan adalah wajan (penggorengan), sutil,
serok, nampan, pisau, toples plastic, kompor gas LPG, tabung gas LPG, perajang bawang
merah manual, talenan, hand sealer (alat penyegel), spinner (peniris minyak).
Proses Pengolahan Bawang Goreng
Pengupasan atau pembuangan kulit
Untuk menghasilkan bawang goreng yang baik maka gunakan bahan
baku bawang merah yang masih segar dengan kulit bawang merah
yang kering dan ukuran besar (diameter 2 cm), belum muncul tunas,
umbi padat berisi. Hal ini untuk memudahkan dalam proses pemotongannya, karena bawang goreng harus diiris tipis. Setelah tersedia
bawang merah kualitas pilihan maka langkah pertama adalah mengupas atau membuang kulit luarnya. Pengupasan dapat dilakukan dengan menggunakan pisau dapur yang tajam atau saat ini sudah banyak
perusahaan mesin industri yang menyediakan pengupas bawang merah.Dalam keiatan
Kegiatan ini masih digunakan cara tradisional yaitu mengupas dengan pisau. Proses
pengupasan ini memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk mengupas 10 kilogram bawang merah
segar dan tenaga kerja yang dibutuhkan 2 orang.
Pengirisan
Bawang merah yang telah dikupas, selanjutnya dicuci dan dilakukan
pengirisan. Irisan yang baik adalah yang tipis dan seragam, hal ini
dapat diperoleh dengan cara membuang ujung bawang merah bawah
dan atas yang tidak rata. Proses mengiris tipis bawang merah dapat
dilakukan dengan dua cara yakni secara manual yaitu menggunakan
perajang bawang merah, agar potongan yang dihasilkan merata dan
secara mekanis yakni menggunakan mesin perajang bawang merah
yang saat ini banyak ditawarkan oleh perusahaan mesin industri. Cara
mekanis ini diperlukan apabila akan menggoreng dalam jumlah besar.
Apabila irisan tidak seragam ketebalannya, hal ini akan berpengaruh terhadap kecepatan
matang bawang goreng sehingga ada sebagian hasil gorengan yang gosong dan sebagian lagi
kurang matang. Setelah pengirisan selesai kemudian bawang merah irisan ditempatkan pada
wadah/baskom. Proses pengirisan secara manual memerlukan waktu 0,5 jam untuk 10 kg
bawang merah dengan 2 orang tenaga kerja.
Pemberian bumbu
Bawang merah yang telah diiris tipis, ditambahkan garam 1 sendok teh atau sesuai selera
lalu aduk rata dan diamkan sebentar. Setelah itu taburi tepung teriga dan tepung beras yang
telah dicampur rata. Untuk 1 kg bawang merah, taburi tepung campuran terigu dan beras
sebanyak 1 sendok makan, aduk rata lalu diamkan lagi sebentar. Tepung dan garam membuat
bawang goreng menjadi renyah dan gurih. Proses pemberian bumbu berlangsung sekitar 5
menit.
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Menggoreng
Tahap selanjutnya adalah meggoreng. Proses menggoreng dapat dilakukan dengan wajan dapur biasa atau penggorengan yang dirancang
khusus. Penggorengan dalam jumlah besar akan lebih efisien apabila
menggunakan penggorengan khusus/besar. Pada waktu proses pemasakan, gunakan banyak minyak dan dengan api yang kecil, agar hasil
gorengan tidak cepat gosong. Selama menggoreng aduk semua bawang
merah sampai matang merata hingga berwarna kekuningan, lalu angkat
dan tiriskan hingga benar-benar kering. Satu hal yang harus diingat,
angkatlah bawang goreng ketika sudah berwarna kuning. Jangan
Jangan menunggu sampai hasil gorengan tersebut berwarna cokelat. Panasnya minyak ketika
bawang goreng tersebut ditiriskan akan membuat warna bawang berubah menjadi cokelat
kehitaman dan menghasilkan rasa yang pahit. Proses penggorengan secara manual dengan
menggunakan 2 wajan, memerlukan waktu 2,5 jam untuk 10 kilogram bahan baku.
Meniriskan
Setelah diangkat dari penggorengan, hasil gorengan bawang merah
ditiriskan untuk membuang minyak yang masih menempel pada
bawang goreng. Minyak ini harus dihilangkan karena apabila masih
banyak kandungan minyak pada bawang goreng, akan menyebabkan
bawang goreng tidak tahan lama disimpan atau cepat tengik. Proses
penirisan dapat dilakukan seperti biasa dengan serok dapur atau
penirisan dengan mesin peniris (spinner). Untuk penggorengan jumlah
besar dan hasilyang sempurna, maka perlu dilakukan dengan mesin
spinner. Penggunaan spinner ini dianjurkan untuk pengorengan bawang
bawang merah dalam jumlah besar/skala indutri, karena hasil bawang goreng yang ditiriskan
menggunakan spinner lebih kering, renyah, dan daya tahan simpan sampai 1-2 tahun.
Sedangkan apabila menggoreng dalam jumlah sedikit cukup ditirskan dengan serok dan
selanjutnya di tempatkan pada suatu wadah (nampan) yang dialasi kertas tisuue untuk
menyerap minyaknya. Proses penirisan memerlukan waktu 25 menit untuk 10 kilogram
bawang merah.
Pengemasan dan Pelabelan
Setelah matang, masukkan bawang goreng pada wadah/kemasan yang
kedap udara. Untuk kemasan bisa dikemas dalam plastik kempling,
toples, botol plastik dll sesuai selera. Yang perlu diperhatikan disni
adalah kemasan yang digunakan hendaknya yang kedap udara agar
bawang goreng tidak melempem. Namun sebelum dimasukan kedalam
toples, pastikan bawang goreng dalam keadaan dingin dan minyaknya
sudah habis. Hal ini dilakukan agar menghasilkan bawang goreng yang
renyah dan kering serta tahan lama. Waktu yang diperlukan untuk
pengemasan dan labeling adalah 30 menit untuk 10 kilogram bahan ba-
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ku. Saat ini kapasitas produksi adalah sebesar 10 kilogram per hari dengan jumlah tenaga
kerja sebanyak 10 orang dan waktu produksi selama 5 jam. Interval produksi dilakukan 2 kali
per minggu atau 8 kali per bulan dengan hasil produksi sebanyak 192 botol @ 100 gram atau
19,2 kilogram bawang goreng.

Gambar 2. Proses Pengolahan Bawang Merah Goreng
Karakteristik Produk
Produk bawang goreng dikemas dalam botol dengan berat @100 gram, berlabel dengan
Merk ―BagorKU‖, dengan nomor P-IRT : 211351801012019. Sebetulnya pada awal produksi
pernah dilakukan pengemasan plastik dengan berat Bersih 100 gram bermerk dan berlabel
tetapi dalam perkembangan proses pemasaran konsumen lebih menyukai kemasan botol
dikarenakan lebih praktis, tidak perlu memindahkan ke wadah lain untuk menjaga agar tidak
melempem. Selanjutnya produk dikemas dalam dus @ isi 69 botol. (Tabel 2).
Tabel 2. Karakteristik Bawang Merah Goreng ―BagorKu‖

Gambar 1: Produk bawang merah goreng
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Pembentukan jaringan pasar bawang merah goreng dilakukan dengan cara :
1. Personal Selling yaitu cara pemasaran secara langung kepada konsumen. Dalam model
pemasaran ini dilakukan dengan memanfaatkan kenalan, teman dan saudara di beberapa
daerah, baik sebagai konsumen akhir maupun bertindak sebagai agen.
2. Sistem konsinyasi ke beberapa took dan koperasi.
3. Advertising (periklanan) dengan menggunakan internet melalui pembuatan web yang bisa
diakses pada www.bagorku.com.
4. Kontrak penjualan partai yaitu kontrak dengan pembeli secara khusus, misalnya order
pesanan khusus untuk bingkisan lebaran.
Analisis Kelayakan Pengolahan Bawang Merah Goreng
Analisis kelayakan usaha yaitu struktur biaya, pendapatan, tingkat efisiensi, nilai Break
Event Point dan Harga Pokok Penjualan usaha pengolahan bawang goreng.
Tabel 3. Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Bawang Merah Goreng per 90 Kilogram
Bahan Baku
No.
1.

Uraian

Total Biaya (Rp)

Penerimaan (Rp)

Nilai

2.849.351

3.980.300

1.130.949

Pendapatan/Keuntungan
Usaha (Rp)

2.

Efisiensi Usaha (R/C ratio)

2.849.351

3.980.300

1,4

3.

BEP Harga (Rp/kg)

2.849.351

3.980.300

134.403

4.

BEP Produksin (Kg)

15,18

Harga Pokok Penjualan
(Rp/botol)

22.500

Pengukuran Kenaikan Pendapatan
Pengukuran kenaikan pendapatan peserta program dilakukan berdasarkan jumlah
pendapatan yang diterimakan ketika kegiatan berlangsung atau melalui wawancara dengan
kuesioner yang dilakukan. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa pendapatan peserta
program naik rata-rata sebesar 88,2% dari sebelum mengikuti program.
Tabel 6. Perbedaan Rata-rata Pendapatan per Bulan Sebelum dan Setelah Mengikuti Program
Pendapatan Sebelum
Kegiatan

Pendapatan Sesudah
Kegiatan

Kenaikan (Rp)

Persentase (%)

269.000

659.523

390.476

88,2
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KESIMPULAN
Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat disimpulkan bahwa:
1. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui Pendidikan. Pelatihan dan Pendampingan pada
kelompok sasaran berhasil membentuk kelompok pengolah bawang merah goreng dengan
nama UD. Khairul Ummah, dan menghasilkan produk bawang merah goreng dengan
merk ―BagorKu‖ yang telah mendapatkan ijin dari Depkes dengan no P-IRT : P-IRT :
211351801012019 dengan terbentuk jaringan pasar baik secara langsung maupun model
konsinyasi dengan beberapa Koperasi/ Toko di beberapa kota.
2. Pendapatan peserta program meningkat rata-rata sebesar 88,2% .
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MENINGKATKAN PENDAPATAN PETERNAK SAPI PERAH
MELALUI OLAHAN MAKANAN BERBASIS SUSU
DI KABUPATEN BOYOLALI
Wahyuningsih1, Isti Pudjihastuti2), Fahmi Arifan3)
Program Studi D III Teknik Kimia Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro;
Jln Prof Sudharto, SH Tembalang Semarang 50239
Telp/fax: 024-7471379
ABSTRAK
Kabupaten Boyolali merupakan penghasil susu terbesar di Jawa Tengah dan merupakan
pemasok susu segar ke industri susu ―Sari Husada‖ Yogjakarta maupun industry susu
nasional lain, melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Penolakan produk susu segar oleh KUD
sering terjadi karena tidak memenuhi standar industri pengolahan susu, akibatnya susu
dibuang percuma. Sampai saat ini kelompok peternah penghasil susu sapi di Kabupaten
Boyolali mengalami kerugian akibat penolakan setoran susu oleh koperasi susu setempat.
Tujuandari program pengabdian ini memanfaatkan produk susu segar yang ditolak KUD,
menjadi prosuk susu pasteurisasi, susu asam, karamel susu serta kerupuk susu. Tujuan
tersebut membutuhkan aplikasi teknologi produksi susu pasteurisasi, susu asam, karamel susu
serta kerupuk susu dengan menggunakan fermentor multiguna, granulator serta pengemas.
Hasil penganekaragaman produk akan dipasarkan ke toko toko, tempat tempat penjualan
makanan maupun swalayan disekitar lokasi mitra. Metode yang dipakai oleh Tim pelaksana
adalah bersama mitra mengidenfikasi permasalahan yang dihadapi mitra, melaksanakan
penyuluhan penganekaragaman prosuk susu, merancang dan mengaplikasikan teknologi
penganekaragaman produk susu segar, pelatihan dan memantau serta evaluasi hasil kegiatan.
Evaluasi kegiatan dibagi menjadi 3 tahap yaitu evaluasi awal, evaluasi proses dan evaluasi
akhir. Evaluasi awal berupa pretes untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kemampuan
para peserta tentang materi ipteks yang akan di transfer.Evaluasi proses berupa presensi para
peserta untuk melihat kesungguhan para peserta dalam mengikuti penyuluhan dan pelatihan
.Evaluasi akhir disamping berupa post test dan evaluasi penjualan produk, untuk mengetahui
peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari materi penyuluhan juga dievaluasi berap
persen peternah yang mau menerapakn teknologi yang telah disampaikan Tim pelaksana,
serta berapa persen jumlah produk hasil penganekaragaman yang telah terjual.
Kata kunci: Fermentor, Penganekaragaman, Susu
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PENDAHULUAN
Kabupaten Boyolali telah dikenal sebagai kota penghasil susu terbesar di Jawa Tengah
dan merupakan pemasok susu segar ke industri susu―Sari Husada‖ Yogjakarta, maupun industri susu nasional yang lain. Masyarakat di Desa Kembang dan Candisari Kecamatan
Ampel hidup dari pertanian dan peternakan. Konsumsi susu masyarakat Indonesia maupun
produk olahannya masih rendah salah satu penyebabnya produk susu olahan pabrik harganya
relatif mahal, sehingga hanya masyarakat tertentu yang dapat mengkonsumsinya (Banyu
Wijaya, 2012). Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memacu perkembangan pengolahan susu skala rumah tangga maupun industry kecil di daerah sentra produksi
susu melalui teknologi sederhana sesuai dengan ketersediaan sarana, prasarana dan
kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.Beberapa teknologi pengawetan
susu dan pengolahan berbagai produk susu dengan cara sederhana seperti dodol susu caramel
atau permen susu, susu pasteurisasi, yoghurt, krupuk susu, produk-produk tersebut mudah
dikerjakan namun sampai saat ini belum berkembang di sentra-sentra penghasil susu segar
(Rosyidin, 2013). Penerapan teknologi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara
ekonomi dengan adanya penganekaragaman produk susu. Peningkatan intensitas sosialisasi
teknologi susu skala industri kecil perlu dilakukan agar produk susu olahan dapat terjangkau
dan dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat, mengingat konsumsi susu penduduk
Indonesia masih sangat minim dibandingkan Negara-negara tetangga. Menurut pakar ekonomi
pertanian Bustanul Arifin (2012), rata-rata orang Indonesia hanya mengkonsumsi susu 9 liter/
tahun, bila rata- rata konsumsi susu penduduk Indonesia hanya dua tetes setiap hari, jauh
dibawah Singapura (31 liter/tahun), Malaysia (30 liter/tahun) atau bahkan Vietnam (10,7
liter/tahun) dan Filipina (11,3 liter/tahun). Kebiasaan minum susu masyarakat Indonesia
terendah di Asia Tenggara, kalau kurang minum susu maka kualitas sumber daya manusiapun
akan menjadi rendah (Ali Khomsan, 2012).
Kondisi Mitra
Beternak sapi perah merupakan andalan pendapatan masyarakat di Desa Kembang dan
Candisari, susu yang dihasilkan seekor sapi perah antara 5-7 liter. Peternak didaerah ini ratarat mempunyai 4-5 ekor sapi produktif dan satu ekor tahap pembesaran. Dengan adanya
peternakan sapi perah, penduduk di Kecamatan Ampel tidak banyak pengangguran. Bagi
masyarakat yang ekonominya kurang mampu, mereka bekerja pada peternak yang lebih
mampu, namun peternak penghasil susu segar ini sering terkendala dengan penolakan produk
susu segar oleh Koperasi Unit Desa (KUD) setempat, padahal KUD merupakan satu-satunya
pembeli produk susu segar. Mitra yang dipilih dalam kegiatan Iptek bagi masyarakat ini
adalah kelompok peternak di desa Candisari mempunyai anggota 4 dan 5 peternak. Setiap
dukuh penghasil susu pada umumnya membentuk kelompok yang berfungsi saling membantu
kebutuhan anggota kelompok. Mitra yang dipilih dari dua dukuh tersebut diatas memasok
180-200 liter susu perhari, secara kontinyue ke KUD Selo.
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Satu satunya pembeli susu segar dari peternak adalah Koperasi Unit Desa (KUD), harga
pembelian KUD Rp 3500/liter. Penjualan susu dilakukan dengan cara dikumpulkan oleh
ketua kelompok (loper), kemudian oleh loper dipasok ke KUD Selo. Sampai saat ini
masyarakat peternak tidak pernah menjual mandiri hasilnya ke tempat lain, selain ke KUD
karena takut tidak terjual secara kontinyu, sehingga keberadaan KUD di tempat ini
merupakan satu-satunya partner bisnis peternak. Selain membeli susu dari peternak, KUD
memberikan fasilitas pinjaman uang kepada peternak, misalnya untuk membeli bibit sapi
perah atau untuk keperluan lain.
Pada umumnya susu yang dipasok ke KUD belum mengalami pengolahan apapun,
sehingga sering terjadi susu yang dipasok mengalami kerusakan dan tidak diterima oleh KUD,
hal ini tentu saja akan merugikan peternak.Kerusakan tersebut dapat terjadi disebabkan belum
adanya penanganan pendahuluan pada susu sapi segar dan pengambilan susu terlalu pagi jam
04.00 - 05.00, susu disetor ke KUD jam 07.00-07.30, dan harus disetor ke GKSI (Gabungan
Koperasi Susu Indonesia) di Boyolali paling lambat jam 08.00. Biasanya susu yang dianggap
tidak baik dibuang begitu saja, walaupun sebetulnya masih layak untk dimanfaatkan sebagai
bahan baku untuk produk olahan susu, akan tetapi karena belum tersedianya teknologi untuk
penganekaragaman produk olahan susu, maka peternak penghasil susu segar ini belum dapat
memanfaatkan susu afkir (susu yang ditolak KUD) menjadi produk olahan susu.
Penolakan produk susu rusak rata-rata 10-15% dari total pasokan. Sebagai gambaran
pengumpul dengan kapasitas 100 liter, jika 10% rusak maka akan mengalami kerugian
sebesar 10 x Rp 3500,-/hari dalam sebulan akan rugi Rp 1.050.000,-. Jika dilakukan
penganekaragaman menjadi susu pasteurisasi, susu asam dan dikemas dalam kemasan 250 ml
dengan harga jual Rp 1250,- atau Rp 5000,-/liter, dengan tambahan ongkos produksi Rp
35.000,-/ 100 liter, maka keuntungan akan meningkat dibandingkan jika hanya dijual di
KUD.Tambahan keuntungan tersebut sebesar (Rp 5000,- - Rp 3500,-) x 100 – Rp 35.000,- =
Rp 115.000,-/liter atau Rp 1.150,-/liter.
Kerugian yang dialamai peternak karena penolakan setoran ke KUD, dapat diatasi jika
ketua kelompok yang menampung jumlah cukup banyak melakukan perlakuan susu segar
dengan proses pasteurisasi agar susu mempunyai masa simpan yang lebih lama, sehingga
penolakan dari KUD akan terhindari. Penolakan setoran susu dari KUD dengan kuantitas
yang cukup banyak dan kerugian yang cukup berarti agar peternak tidak terasa merugi perlu
dicari alternatif pemasaran susu dalam bentuk olahannya dengan cara penganekaragaman
pengolahan susu segar menjadi produk olahan susu yang mudah dilakukan dengan sedikit
tambahan biaya, tetapi mempunyai nilai jual yaitu dengan membuat produk susu olahan
seperti susu pasteurisasi beraroma, susu asam atau yoghurt dan karamael susu atau permen
susu, serta kerupuk susu. Penganekaragaman produk susu olahan diatas memerlukan peralatan
Fermentor multiguna dan pengemas susu, serta granulator sederhana yang sesuai dan bias
diterapkan oleh para peternak di daerah setempat, namun produknya memenuhi standar
kualitas susu pasteurisasi maupun bentuk olahannya menjadi susu asam (yoghurt) dan permen
susu dan kerupuk susu.
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Produk susu merupakan sumber pendapatan di Kecamatan Ampel, namun dengan
kendala-kendala diatas, perlu kita upayakan kenaikan pendapatannya dengan mengaplikasikan fermentor multiguna, pengemas dan granulator, diharapkan para peternak dapat
menghasilkan aneka produk berupa susu pasteurisasi maupun susu asam (yoghurt) dalam
kemasan, permen susu serta kerupuk susu.Produk-produk olahan susu ini dapat dijual
langsung ke konsumen yang membutuhkan, dengan harga jual lebih tinggi dibandingkan
harga susu yang dibeli KUD, mengingat sampai saaat ini KUD merupakan satu-satunya
pembeli susu dari peternak, maka perlu dicari tempat pemasaran yang lain.

METODE KEGIATAN
Bahan dan peralatan
Bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini meliputi bahan rekayasa untuk pembuatan
mesin fermentor multi guna yang terdiri dari : plat stainless ( kontak dengan food grade), besi
siku, termostat, pipa besi , kompor pemanas gas LPG, susu, tepung, lactobasillus, gula pasir.
Metode
Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan adalah menerapkan dan mengintroduksikan alat fermentor multi guna. Metode pelaksanaannya melalui survey dan identifikasi lokasi,
pengintroduksikan mesin, pendampingan dan sosialisasi penggunaan mesin, monitoring dan
evaluasi penerapan. Kegiatan pendampingan dilakukan melalui pelatihan operator dan demo
cara pengoperasian dan penerapan penggunaan mesin dilaksanakan di lokasi pada saat
pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Gambar 1. Alur pembuatan hoghurt (susu asam)

Gambar 2. Alat Fermentor multi guna
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Produk susu merupakan sumber pendapatan di Kecamatan Ampel, namun dengan
kendala-kendala diatas, perlu kita upayakan kenaikan pendapatannya dengan mengaplikasikan fermentor multiguna, pengemas dan granulator, diharapkan para peternak dapat menghasilkan aneka produk berupa susu pasteurisasi maupun susu asam (yoghurt) dalam kemasan,
permen susu serta kerupuk susu. Produk-produk olahan susu ini dapat dijual langsung ke
konsumen yang membutuhkan, dengan harga jual lebih tinggi dibandingkan harga susu yang
dibeli KUD. Dari hasil evaluasi kegiatan dapat kita lihat bahwa dengan Tim Pengabdian,
masyarakat peternak sapi di Desa Kembang dan Candisari Kecamatan Ampel Kabupaten
Boyolali sangat antusias untuk mengikuti dan melakukan praktek penganekaragaman olahan
berbahan baku susu seperti praktek pembuatan susu pasteurisasi dalam kemasan.

Gambar 3. Alur pembuatan susu pasteurisasi dalam kemasan

KESIMPULAN
Dapat kita simpulkan bahwa penerapan teknologi ini dapat memberikan nilai tambah
secara ekonomi dengan adanya penganekaragaman produk susu, serta peningkatan intensitas
sosialisasi teknologi susu skala industri kecil perlu dilakukan agar produk susu olahan dapat
terjangkau dan dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat, mengingat konsumsi susu
penduduk Indonesia masih sangat minim dibandingkan Negara-Negara tetangga.

Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucap terima kasih kepada Ditjen Dikti yang telah memberi dana melalui
program IbM Tahun Anggaran 2015 sehingga terlaksananya pengabdian ini
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PENINGKATAN DAYA SAING UMKM KERIPIK PISANG DI
KABUPATEN KLATEN MELALUI INTRODUKSI
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMASAN
Wiwit Rahayu, Emi Widiyanti, Widiyanto
Program Studi Agribisnis, Pusat Studi Dan Pendampingan
Koperasi Usaha Mikro Kecil & Menengah (Psp-Kumkm) LPPM, UNS
ABSTRAK
Upaya peningkatan daya saing produk UMKM sangat diperlukan agar produk UMKM
dapat bersaing di pasar. Oleh sebab itu agar tidak kalah bersaing dengan produk-produk
asing, para pelaku UKM harus mulai berbenah diri untuk meningkatkan daya saing produk.
UMKM “An-nisa” snack dan “Kurnia” Snack “di Kabupaten
Klaten adalah UMKM yang memproduksi keripik pisang dengan bentuk khas dan
beraneka rasa sehingga berpeluang untuk dikembangkan karena keunikannya. Permasalahan
yang ada pada UMKM dalam menghadapi persaingan pasar antara lain kapasitas produksi
yang masih sedikit serta kontinuitas produksi belum lancar dan daya tarik produk di pasar
masih kurang. Hal ini disebabkan keterbatasan alat produksi dan kemasan yang kurang
menarik dan belum lengkapnya informasi tentang produk. Untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi UMKM Keripik Pisang di Kabupaen Klaten dan dalam rangka meningkatakan
daya saingnya maka dilakukan introduksi teknologi produksi untuk meningkatkan kapasitas
produksi dan meningkatkan kualitas produk serta introduksi teknologi dalam pengemasan.
Teknologi produksi yang diintroduksikan berupa mesin perajang pisang, oven dan spinner.
Introduksi teknologi pengemasan berupa introduksi handsiller dan perbaikan desain
kemasan.

PENDAHULUAN
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong usaha
kecil meningkatkan kualitas dengan menyesuaikan produknya sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI). Asisten Deputi Urusan Produktivitas dan Mutu Kementerian Koperasi dan
UKM Emilia Suhaimi mengatakan, langkah itu diharapkan dapat membantu produk UKM
dalam negeri bersaing dengan barang-barang impor yang akan masuk dengan berlakunya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
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Dengan, jumlah penduduk mencapai 241 juta, Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi basis ekonomi/konsumsi terbesar di kawasan ASEAN. MEA 2015 akan
mendorong membanjirnya barang-barang dari negara-negara ASEAN ke Indonesia dan
mengambil sisa pangsa pasar yang selama ini dikuasai oleh UKM (www.kemenperin.go.id).
Keripik pisang merupakan salah satu produk olahan pisang yang sudah lama dikenal.
Jika makanan ringan yang berbahan pisang ini dimanfaatkan secara maksimum maka akan
menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Peluang usaha kripik pisang ini dapat diawali
dengan modal yang sedikit dan dapat memperoleh hasil yang besar. Kebutuhan terhadap
produk keripik pisang masih cukup besar, pangsa pasarnya masih cukup luas dan beragam
(Azhiem, 2012).
Peluang bisnis keripik pisang ini telah ditangkap oleh beberapa ibu-ibu di Kabupaten
Klaten, diantaranya adalah Ibu Sri Purwanti dengan nama usaha ―An-nisa‖ snack yang
berlokasi di Desa Gumulan Klaten Tengah dan Ibu Indah Kurniati dengan ―Kurnia‖ Snack ―di
Desa Belang Wetan Rt 02 Rw 09 Kecamatan Klaten Utara. Kapasitas produksi keripik pisang
per bulan ―An-nisa‖ snack dan ―Kurnia‖ snack sebanyak 10 – 15 tan dan pisang, tergantung
dari permintaan pasar. Produk keripik pisang ini masih dipasarkan di pasar lokal di wilayah
Kabupaten Klaten dan di objek wisata ―Candi Prambanan‖ dalam bentuk kemasan plastik.
Keterbatasan pemasaran ini disebabkan oleh kemampuan produksi yang masih sedikit dan
adanya persaingan dengan keripik pisang dari daerah lain maupun persaingan dengan jenis
makanan kecil lain yang pada saat ini sangat beragam.
Permasalahan yang ada pada UMKM dalam menghadapi persaingan pasar antara lain
kapasitas produksi yang masih sedikit serta kontinuitas produksi belum lancar dan daya tarik
produk di pasar masih kurang. Hal ini disebabkan keterbatasan alat produksi dan kemasan
yang kurang menarik dan belum lengkapnya informasi tentang produk.
Melihat potensi pasar keripik pisang yang masih terbuka luas, terlebih lagi UMKM
Keripik Pisang di Kabupaten Klaten telah memiliki akses pemasaran ke daerah wisata di
Candi Prambanan, maka perlu adanya peningkatan daya saing sehingga mampu menghadapi
persaingan pasar.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka kegiatan IbM bertujuan untuk meningkatkan daya
saing UMKM Keripik Pisang di Kabupaten Klaten melalui introduksi teknologi produksi dan
pengemasan. Program introduksi teknologi produksi maupun pengemasan diperlukan untuk
dapat mendorong produk UMKM ke arah produk massa yang lebih berkualitas dengan
kemasan yang menarik minat konsumen untuk membeli sehingga dapat bersaing dengan
produk-produk makanan ringan yang lain.

METODE KEGIATAN
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM Keripik Pisang di Kabupaen
Klaten dan dalam rangka meningkatakan daya saingnya maka metode yang dilakukan adalah
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introduksi sarana produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas
produk serta introduksi teknologi dalam pengemasan. Sarana produksi yang diintroduksikan
berupa mesin perajang pisang, oven dan spinner. Introduksi teknologi pengemasan berupa
introduksi handsiller dan perbaikan desain kemasan. Selain introduksi alat, metode lain yang
digunakan adalah pendampingan dalam penggunaan alat dan mendesain kemasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya peningkatan daya saing produk UMKM sangat diperlukan agar produk UMKM
dapat bersaing di pasar. Oleh sebab itu agar tidak kalah bersaing dengan produk-produk asing,
para pelaku UKM harus mulai berbenah diri untuk meningkatkan daya saing produk lokal
menjelang jelang pasar bebas 2015.
Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing UKM lain: Pertama,
konsisten menjaga kualitas produk. Untuk ini penting dibuat standar operasional prosedur
(SOP) yang jelas dalam setiap proses produksi, agar barang-barang yang dipasarkan memiliki
kualitas atau standar mutu yang terjamin. Kedua, melalui packaging produk yang menarik.
Selain menjaga kualitas produk, hal lain yang perlu diperhatikan para pelaku UKM adalah
mendesain packaging yang menarik, serta mencantumkan logo dan nama produk di setiap
kemasan produk. Ketiga, berani bersaing dari segi harga. Salah satu keunggulan produk
China di pasar dunia yaitu harga jualnya terkenal lebih murah dibandingkan produk-produk
dari negara lainnya.
Keempat, menjaga loyalitas konsumen. Ketika konsumen memiliki loyalitas yang cukup
tinggi terhadap produk-produk yang dipasarkan, maka sebagai pelaku UKM tidak perlu
khawatir ditinggalkan konsumen (bisnisukm.com).
Pada kegiatan IbM UMKM Keripik Pisang Kabupaten Klaten ini, peningkatan daya
saing UMKM dilakukan dengan introduksi teknologi produksi dan kemasan. Kegiatan yang
dilakukan adalah:
Introduksi teknologi produksi.
Introduksi teknologi produksi dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi
dan kualitas produk. Teknologi produksi yang diintroduksikan berupa alat perajang pisang,
oven dan spinner.
1. Introduksi Alat Perajang Pisang
Proses perajangan pisang merupakan proses yang paling dasar dalam pembuatan keripik
pisang. Introduksi mesin perajang pisang ditujukan untuk kedua UMKM mitra yaitu An-nisa
snack dan Kurnia snack. Mesin perajang pisang yang diintrodukdikan untuk kedua UMKM
berbahan baku stainlessstell dan baja digerakkan secara manual. Dengan mesin ini kedua
UMKM diharapkan dapat dapat meningkatkan kapasitas produksinya.
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Alat perajang pisang yang diintroduksikan adalah alat perajang pisang manual dengan 4
mata pisau bergelombang (untuk mendapatkan variasi bentuk bergelombang) yang dapat
diputar sesuai dengan kecepatan tangan.

Gambar 6. Alat perajang pisang bermata 4 (empat)
Dengan mata pisau 4 buah, rajangan pisang yang dihasilkan oleh alat lebih tinggi bisa
mencapai 8 – 12 kali lipat tergantung dari kecepatan memutar.
2. Introduksi Oven
Introduksi teknologi produksi berupa oven diberikan kepada An-nisa Snack. Oven
digunakan untuk merekatkan varian bumbu perasa terutama untuk varian rasa pedas manis
dan barbeque. Dalam proses pembuatannya keripik pisang setengah matang ditaburi bumbu
kemudian direkatkan dan dikeringkan dengan oven. Dalam perkembangan permintaan pasar,
konsumen banyak menyukai keripik pisang dengan aneka rasa termasuk asin dan pedas.
Berikut gambaran oven yang diintroduksikan.

Gambar 7. Oven untuk merekatkan dan mengeringkan varian rasa
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Sumber panas dari oven ini adalah pemanas dari tabung LPG sehingga tidak
membutuhkan daya listrik yang besar dan terjangkau oleh UKM dengan suhu yang dapat
diatur.
Introduksi Spinner
Sedangkan Spinner diintroduksikan untuk Kurnia Snack dalam rangka memperbaiki
proses penirisan minyak sehingga produk lebih tahan lama dan kandungan minyaknya tidak
banyak. Spinner merupakan alat peniris minyak agar proses penirisan lebih sempurna,
sehingga keripik pisang yang dihasilkan lebih awet dan tidak mudah teroksidasi (tengik)
karena adanya sisa minyak penggorengan yang masih menempel pada keripik. Spinner yang
diintroduksikan adalah spinner yang dapat dibongkar pasang sehingga dapat selalu
dibersihkan untuk menjaga kualitas produk.

Gambar 5. Spinner yang dapat dibongkar pasang

Introduksi teknologi kemasan
Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi
siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah
atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk
yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (gesekan,
benturan, getaran). Di samping itu pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil
pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam
penyimpanan, pengangkutan dan distribusi. Dari segi promosi wadah atau pembungkus
berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Karena itu bentuk, warna dan dekorasi
dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya (Wikipedia).
Dalam membuat kemasan produk diperlukan sebuah keahlian dalam memadukan desain
kemasan produk yang dibuat, proses cetak dan juga finishing serta proses pembuatan pada
mesin pengemas. Bentuk, warna, ukuran serta informasi lengkap yang dicantumkan dalam
kemasan produk juga menimbulkan daya tarik yang luar biasa. Selain itu, penampilan gambar
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juga sangat mempengaruhi 75% keputusan para konsumen untuk membeli produk tersebut.
Jadi, kemasan produk sangatlah menentukan ketertarikan konsumen terhadap suatu produk
(bisnisukm.com).
Oleh karena itu untuk meningkatkan daya saing UMKM mitra, dilakukan introduksi
teknologi kemasan meliputi introduksi handsiller dan perbaikan desain kemasan.
1. Introduksi Handsiller
Selama ini UMKM mitra hanya menggunakan peralatan sederhana dalam melakukan
pengemasan. Hal ini mengakibatkan pengemasan kurang sempurna dimana masih
memungkinkan udara masuk dan membuat keripik pisang cepat tengik.
Handsiller yang diintroduksikan memiliki spesifikasi sebagai berikut: tipe hand siller
adalah side cutter model, impulse power 400 watt, seal length 300 mm, seal width 2mm.
Dengan adanya handsiller pada UMKM mitra diharapkan mampu meningkatkan repaian
dalam kemasan dan kekuatan perekatan sehingga selain lebih menarik juga mampu menjaga
kualitas keripik pisang. Dengan kemasan yang rapat kerenyahan keripik pisang dapat terjaga
dan daya tahan keripik pisang juga lebih lama karena tidak mudah teroksidasi (tengik).

Gambar 4. Penyerahan Handsiller
2. Perbaikan Desain Kemasan
Kemasan yang digunakan oleh kedua UKM mitra kurang marketable karena untuk varian
rasa masih dituliskan pada kertas biasa yang ditempel, belum menampilkan komposisi bahan,
berat produk, maupun kedaluwarsa produk. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan desain
kemasan dengan tahapan : merumuskan desain branding usaha mereka baik pemilihan bentuk
dan warna huruf, pengambilan gambar yang paling menarik, pencantuman komposisi bahan
dan manfaat serta cara penyajian, pencatuman ijin usaha, alamat usaha, dan yang paling
penting adalah tanggal kedaluwarsa dan pencatuman sertifikat HALAL MUI.
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Untuk memperbaiki desain kemasan sekaligus upaya branding untuk kedua mitra. Tim
IbM melakukan desain ulang terhadap label kemasan. Label kemasan didesain dengan
menggunakan sticker dan mencatumkan unsur-unsur terpenting dalan sebuah label yang
meliputi:
a. Nama umum produk
b. Isi/ berat bersih
c. Daftar kandungan
d. Nama perusahaan
e. Alamat perusahaan
f. Tanggal kadaluwarsa
g. Legalitas usaha (PIRT) dan sertifikat Halal MUI
Berikut perubahan desain kemasan pada produk keripik pisang kedua UKM mitra.

Gambar 10. Kemasan sebelum Perbaikan

Gambar 11. Kemasan setelah Perbaikan
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Perbaikan desain kemasan juga diikuti dengan pengurusan sretifikat HALAL MUI
karena UMKM mitra sudah memiliki PIRT tetapi belum memiliki sertifikat HALAL. Dengan
adanya pencantuman nomor sertifikat halal MUI dalam kemasan diharapkan semakin menarik
konsumen untuk membeli keripik pisang dari UMKM mitra.
Dengan perbaikan kemasan diiharapkan terjadi peningkatan nilai jual produk dan
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kedua produk ini. Selain itu melalui kemasan
yang lebih marketable dapat meningkatkan segmen pasar ke kelas menengah ke atas.

KESIMPULAN
Permasalahan yang ada pada UMKM keripik pisang di Kabupaten Klaten dalam
menghadapi persaingan pasar antara lain keterbatasan alat produksi dan kemasan yang kurang
menarik dan belum lengkapnya informasi tentang produk. Untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi UMKM Keripik Pisang di Kabupaen Klaten dan dalam rangka meningkatakan
daya saingnya maka dilakukan introduksi teknologi produksi untuk meningkatkan kapasitas
produksi dan meningkatkan kualitas produk serta introduksi teknologi dalam pengemasan.
Teknologi produksi yang diintroduksikan berupa mesin perajang pisang, oven dan spinner.
Introduksi teknologi pengemasan berupa introduksi handsiller dan perbaikan desain kemasan.
Saran
Pemerintah Kabupaten Klaten sebaiknya meningkatkan pembinaan dan bantuan kepada
UMKM Keripik Pisang Kabupaten Klaten untuk meningkatkan daya saingnya. Selain itu,
pemerintah kabupaten dan UMKM perlu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
seperti perguruan tinggi maupun pihak-pihak swasta dalam nmeningkatkan daya saing
UMKM.

DAFTAR PUSTAKA
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bisnisukm.com/meningkatkan-dayasaing-UKM-jelang-pasarbebas-2015.html.
tanggal 4 November 2014.

Diakses

Id.wikipedia.org/wiki/Pengemasan. Diakses tanggal 4 November 2014.
www.kemenperin.go.id/artikel/6058/UKM -Harus-Tingkatkan-Daya Saing. Diakses tanggal 4
November 2014.

207

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

PERBAIKAN TEKNOLOGI PEMBUATAN KERUPUK
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ABSTRAK
UKM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau Dwi Joyo terletak di Gang Bangun RT 02 RW 04
Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. UKM Kerupuk Rambak Kulit
Kerbau Dwi Joyo Penaggungan merupakan suatu usaha industri yang sangat berpotensi dan
merupakan sumber penghasilan penduduk desa Penanggungan kapasitas 1 ton / 6 bulan (140
bal @ Rp.15.000,-). Sebelumnya di wilayah Penanggulan terdapat 11 industri kerupuk
rambak kulit kerbau, tetapi kini hanya tersisa 3 industri kerupuk rambak kulit kerbau
termasuk UKM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau Dwi Joyo. Proses produksi kerupuk rambak di
industri Kerupuk Rambak Dwi Joyosampai saat ini masih memiliki beberapa kendala yang
sangat berarti. Salah satunya adalah pada proses pemotongan kulit kerbau masih
menggunakan pisau pemotong manual sehingga prosesnyamembutuhkan waktu yang cukup
lama sampai1 jam untuk 4 kg kulit kerbau. Untuk itu perlu menerapkembangkan teknologi
produksi berupa mesin pemotong kulit kerbau mekanis otomotis yang dilengkapi dengan
motor pengaduk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UKM Kerupuk
Rambak Dwi Joyo. memproduksi kerupuk rambak dari kulit kerbau. Namun demikian,
kapasitas industri kerupuk rambak ini relatif kecil, yaitu tiap hari hanya produksi 40 kg /
bulan atau 5 kg/hari dengan harga Rp. 15.000,00/bungkus. Problem utama pada UKM
Kerupuk Rambak Cipta Rasa adalah peralatan yang digunakan masih sangat sederhana,
terutama alat untuk mengeringksn kulit kerbau setelah direbus. Alat untuk mengeringkan
kulit kerbau masih manual atau konvensional menggunakan sinar matahari sehinnga pada
waktu musim hujan mengalami kesulitan dalam mengeringkan kulit kerbau. Untuk itu, agar
produktivitas meningkat, diperlukan penerapan teknologi tepat guna berupa alat mesin
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pengering otomatis yang dilengkapi dengan sensor suhu dan koil pemanas. Pengujian
terhadap keandalan alat proses dilakukan untuk mengetahui tingkat keragaman hasil
produksi dari mesin tersebut.
Kata Kunci : Kerupuk Rambak, Mesin Pemotong Mekanis, Mesin Pengering Otomatis

PENDAHULUAN
Kerupuk merupakan makanan ringan yang biasa kita gunakan sebagai camilan atau
makanan pelengkap lauk pauk.Meskipun saat ini banyak sekali macam camilan tetapi
kerupuk tetap mampu menarik hati masyarakat seolah-olah tidak ada kebosanan masyarakat
untuk mengkonsumsi camilan ini.Sebagian besar masyarakat pernah mencicipi makanan
ringan yang disebut kerupuk ini.Makanan ini merupakan makanan yang sangat digemari oleh
masyarakat luas baik penduduk miskin, pendapatan menengah maupun pendapatan tinggi.
Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai manula pernah merasakannya.Keadaan tersebut
membuktikan kalau kerupuk sangat dinikmati oleh masyarakat terutama masyarakat
Indonesia. Hal tersebut juga menjadi slah satu peluang usaha bagi masyarakat untuk membuat
Usaha Kecil Menengah dalam proses pembuatan kerupuk.
UKM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau Dwi Joyo terletak di Gang Bangun RT 02 RW 04
Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Desa Penanggulan ini beriklim
sedang dengan ketinggian 300 meter diatas permukaan laut (dpl) dan curah hujan rata- rata
500 – 1000 mm/tahun. Jumlah penduduk di desa Penanggulan sekitar 3586 orang yang terdiri
dari 984 KK dengan tingkat pendidikan sebagian besar lulusan SMA dan juga lulusan SMP
maupun SD. Mata pencaharian penduduk desa Cebongan sebagian besar petani dan buruh
kasar pada industri kecil sampai industri menengah. Di desa ini sebagian penduduk yang
tinggal disekeliling UKM, memenuhi kebutuhan hidup dari industri kerupuk. UKM Kerupuk
Rambak Kulit Kerbau Dwi Joyo Penanggulan merupakan suatu usaha industri yang sangat
berpotensi dan merupakan sumber penghasilan penduduk desa Penanggulan yang mempunyai
kapasitas 1 ton / 6 bulan (140 bal @ Rp.15.000,-). Sebelumnya di wilayah Penanggulan
terdapat 11 industri kerupuk rambak kulit kerbau, tetapi kini hanya tersisa 3 industri kerupuk
rambak kulit kerbau termasuk UKM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau Dwi Joyo. Apabila tidak
dilestarikan lama kelamaan keberadaan UKM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau tersebut
semakin langka. Meskipun kerupuk rambak kulit kerbau banyak terdapat didaerah lain,
namun demikian bentuk dan rasa sangat khas ada di desa ini.
Bahan baku yang digunakan untuk produksi kerupuk rambak kulit kerbau meliputi: kulit
kerbau. Kulit Kerbau di cuci dengan air bersih, kemudian di belah menjadi dua bagian
kemudian di rebus, tahap ini disebut tahap perebusan awal yaitu kulit rambak di rebus dengan
air hangat (tidak sampai mendidih) untuk menghilangkan bulu- bulu yang masih menempel di
kulit. Setelah Tahap perebusan awal, kemudian tahap perebusan pertama yaitu perebusan kulit
kebau dengan air mendidih sampai matang kemudian di potong menjadi persegi panjang.
Kemudian kulit kerbau yang sudah di potong, di jemur pada penjemuran pertama dengan terik
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matahari sekitar 2 hari, pembersihan sisa daging dan penyesetan sisa daging yang ada di kulit
kerbau setelah itu kulit kerbau di potong menjadi persegi dengan ukuran ± 2x2 cm memakai
alat pemotong. Tahap penjemuran kedua sampai kering ± 3 hari, setelah dijemur kemudian di
rendam dan direbus memakai minyak lemak ± 24 Jam, pemanasan dengan memakai arang.
Penggorengan dilakukan dengan 3 penggorengan yaitu penggorengan pertama untuk
pelemasan kulit, kemudian penggorengan kedua untuk pengembangan awal, dan yang terakhir
penggorengan ketiga untuk pengembangan kulit secara sempurna kemudian kulit kerbau yang
sudah mengembang sempurna di tabur bumbu setelah itu kerupuk rambak siap dikemas.
Teknologi maupun alat proses produksi yang digunakan semua masih sangat sederhana.
Peralatan yang digunakan meliputi: panci besar, bak penampung, wajan penggorengan dan
alat pemotong manual. Teknologi maupun alat proses produksi yang digunakan semua masih
sangat sederhana.
Berbeda dengan UKM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau Dwi Joyo, UKM Kerupuk
Rambak Kulit Kerbau Cipta Rasa milik bapak Sutego yang terletak di Rt 01 Rw 01 Desa
Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendalmemproduksi kerupuk rambak dari
kulit kerbau. Namun demikian, kapasitas industri kerupuk rambak ini relatif kecil, yaitu tiap
hari hanya produksi 40 kg / bulan atau 5 kg/hari dengan harga Rp. 15.000,00/bungkus.
Produksi kerupuk rambak kulit kerbau ini masih sangat terbatas baik dari segi kualitas
maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan oleh: teknologi proses produksi kerupuk rambak
kulit kerbau yang bersifat konvensional, peralatan masih sederhana, juga kemampuan sumber
daya manusia yang kebanyakan memiliki taraf pendidikan SMP dan permodalan sangat
terbatas serta dikelola secara konvensional. Oleh karenanya, produk kerupuk rambak kulit
kerbau yang dihasilkan UKM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau Cipta Rasa, seringkali tidak
dapat memenuhi permintaan pasar.
Problem utama pada UKM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau Cipta Rasa adalah peralatan
yang digunakan masih sangat sederhana, terutama alat untuk mengeringksn kulit kerbau
setelah direbus. Alat untuk mengeringkan kulit kerbau masih manual atau konvensional
menggunakan sinar matahari sehinnga pada waktu musim hujan mengalami kesulitan dalam
mengeringkan kulit kerbau. Untuk itu, agar produktivitas meningkat, diperlukan penerapan
teknologi tepat guna berupa alat mesin pengering otomatis yang dilengkapi dengan sensor
suhu dan koil pemanas.
Kendala yang dihadapi yaitu Salah satu bagian dalam proses pengolahan kerupuk kulit
kerbau UKM Kerupuk Rambak Dwi Joyo yang menjadi penghambat peningkatan kapasitas
produksi adalah pada proses pemotongan kulit kerbau. Proses pemotongan kulit kerbau
dilakukan dengan tangan dan membutuhkan waktu yang lama sampai 1 jam untuk 4 kg kulit
kerbau. Hal ini menyebabkan kapasitas produksi terbatas dan tidak dapat memenuhi
permintaan pasar. Oleh karena itu diperlukan peralatan yang mampu mengatasi permasalahan
ini, yaitu berupa mesin pemotong mekanis otomotis yang dilengkapi dengan motor pengaduk.

210

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

Masalah utama pada UKM Kerupuk Rambak Cipta Rasa adalah peralatan yang
digunakan untuk mengeringkan kulit kerbau masih menggunakan sinar matahari yang sangat
sederhana dengan kapasitas relatif kecil dan mengalami kendala pada waktu musim hujan.
Untuk itu, agar produktivitas meningkat, diperlukan penerapan teknologi tepat guna berupa
alat mesin pengering otomatis yang dilengkapi dengan sensor suhu dan koil pemanas.
Solusi yang ditawarkan dengan menggunakan alat mesin pemotong mekanis otomotis
yang dilengkapi dengan motor pengaduk yang didasarkan pada teori pemotongan bahan, dan
karakteristik bahan yang akan dipotong. Oleh karenanya, proses pemotongan kulit kerbau
dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sehingga diharapkan dapat mereduksi waktu proses
hingga 50 menit tiap pemotongan (proses produksi kerupuk Rambak 40 kg / hari) dari
awalnya 15 kg/hari. Untuk itu proses lebih efisien dan produktivitas meningkat diikuti
peningkatan keuntungan lebih dari 80%.
Berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh UKM Kerupuk Rambak Kulit Kerbau
adalah kapasitas produksi hanya 10 kg tiap 8 menit, maka dirasa perlu untuk menerapkan
teknologi melalui alat mesin pengering otomatis yang dilengkapi dengan sensor suhu dan koil
pemanas. Penerapan alat mesin pengering otomatis yang dilengkapi dengan sensor suhu dan
koil pemanas ini merupakan solusi yang tepat, karena peralatan murah dan tepat guna dengan
kapasitas relatif besar. Selain itu, produk Dengan demikian, dapat meningkatkan produktivitas
UKM Kerupuk Rambak Cipta Rasa, akibatnya pendapatan karyawan juga meningkat,
sehingga meningkatkan gairah kerjanya.
Target Luaran
Pengembangan dan penerapan alat mesin pemotong mekanis otomotis yang dilengkapi
dengan motor pengaduk pada Kerupuk Rambak Dwi Joyo diharapkan dapat mereduksi waktu
pemotongan kulit kerbau dari 1 jam/4 kg menjadi 10 menit/4 kg, sehingga akan meningkatkan
produktivitas hingga 6 kali dibanding produksi konvensional dan produk lebih higienis.
Sedangkan aplikasi teknologi tepat guna berupa alat mesin pengering otomatis yang
dilengkapi dengan sensor suhu dan koil pemanas yang akan dioperasikan di UKM Kerupuk
Rambak Cipta Rasa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hingga 5 kali dibanding
produksi awal. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan IbM ini antara lain:
1. Teknologi tepat guna.
2. Alat mesin pemotong mekanis otomotis yang dilengkapi dengan motor pengaduk dan alat
mesin pengering otomatis yang dilengkapi dengan sensor suhu dan koil pemanas untuk
meningkatkan hasil dan kualitas produksi dengan spesifikasi alat tersaji pada Lampiran 2.
3. Karyawa UKM kerupuk rambak kulit kerbau yang terlatih dalam pengoperasian dan
perawatan alat mesin pemotong mekanis otomotis yang dilengkapi dengan motor
pengaduk dan alat mesin pengering otomatis yang dilengkapi dengan sensor suhu dan koil
pemanas.
4. Peningkatan kinerja binaan UKM, sehingga produktivitas meningkat.
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5. Pengujian terhadap keandalan alat mesin pemotong mekanis otomotis yang dilengkapi
dengan motor pengaduk dan alat mesin pengering otomatis yang dilengkapi dengan sensor
suhu dan koil pemanas.
6. Terbangunnya kerjasama yang berkesinambungan antara UKM, masyarakat, pemerintah
dan Perguruan Tinggi
7. HKI/Patent sederhana
8. Publikasi Ilmiah pada Jurnal Teknologi Tepat Guna
METODE PELAKSANAAN
Metode yang ditawarkan pada kegiatan IbM ini pengusul ingin memberikan transfer
teknologi berupa alat pengering otomatis dengan kemampuan 5 kg dilengkapi dengan
pelatihan dan bimbingan bagi para pengrajin bagaimana mengoperasikan alat pengering
otomatis dengan suhu yang diinginkan ,diharapkankerupuk rambak kulit kerbau yang
dihasilkan lebih higienis karena kualitas dan kuantitas meningkat dan pemasaran makin
meluas sampai antar pulau maupun ekspor.
Adapun spesifikasi alat pengering otomatis dan metode yang ditawarkan sebagai berikut:
Spesifikasi alat pengering otomatis
 Kapasitas

5 kg

 Langkah

160 mm

 area kerja

0 – 995 mm

 berat bersih

152 kg

 berat kotor

162 kg

 paking

50 x 50 x 60 cm

Gambar 1. Alat Pengering Otomatis
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Gambar 2. Alat Pemotong Mekanis

Ada beberapa aspek yang akan dilakukan tim IbM adalah :
 Meningkatkan S.D.M. dengan adanya pelatihan dan konsultasi tentang teknik
pengeringan (cara mengoperasikan) yang dilengkapi dengan kontrol suhu otomatis
dengan harapan produk dapat lebih maksimal
 alat pemotong mekanisdapat memotong lebih banyak setiap harinya
 Memberikan pelatihan tentang merawat dan mereparasi peralatan alat pengering dan
alat pemotong kerupuk rambak agar penggunaannya dapat berjalan terus menerus
Dengan pemilihan program diatas maka diharapkan kualitas dan kuantitas kerupuk
rambak akan meningkat dari yang sebelumnya dimana teknologi pembuatan yang sebelumnya
secara tradisional, manual, kini meningkat menjadi mekanis sehinggakerupuk rambak yang
dihasilkan kualitas dan kuantitasnya lebih baik.

HASIL YANG DICAPAI
1. Rancang Bangun alat pengering
2. Rancang Bangun Alat pemotong kerupuk.
3. Design mencetak kerupuk rambak yang akan dipasarkan
4. Pabrikasi kerupuk rambak yang lebih higienis
5. Pelatihan cara pembuatan kerupuk rambak dengan kualitas dan kuantitas yang dapat
bersaing dengan UKM yang lain.
6. Penyuluhan tentang manajemen pemasaran
7. Ujicoba alat pengering, pemotong kerupuk rambak dan cara pengoperasian serta
perawatan.
8. Pelatihan dan SosialisasiPenggunaan Alat pengering dan pemotong kerupuk rambak
9. Pelatihan pembuatan kerupuk rambak yang higienis
10. Penyuluhan managemen pemasaran
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KESIMPULAN
1. Rancang Bangun dan Pabrikasi Alat pengering dan pemotong kerupuk rambak telah
dilaksanakan, untuk selanjutnya perlu untuk menguji kinerja alat tersebut sebelum
diserahkan kepada UMKM.
2. Pengujian telah dilakukan di bengkel dan telah dapat berjalan baik, namun masih
memerlukan revisi agar dapat beroperasi lebih efektif.
Saran
1. Perlu adanya pendampingan, bimbingn dan sosialisasi penggunaan alat tersebut
2. Memerlukan waktu sosialisasi dalam mengubah kebiasaan membuat kerupuk rambak
dengan proses konvensional beralih menggunakan alat pengering dan pemotong kerupuk
rambak secara mekanis.
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PENERAPAN REKAYASA NILAI DALAM PEMILIHAN
RANCANGAN KEMASAN DAN RASA PRODUK DODOL
BERDASAR PADA KETERTARIKAN KONSUMEN
1

Totok Pujianto4, Roni Kastaman5, Ira Ayu Utami6
Program Studi Teknologi Industri Pertanian FTIP Universitas Padjadjaran
Email : totok.pujianto@unpad.ac.id

ABSTRAK
Persaingan penjualan dodol sebagai makanan ringan yang diproduksi oleh banyak
pabrik makanan dan industri rumah tangga cukup tinggi. Banyaknya pembelian dodol
dipengaruhi oleh ketertarikan konsumen terhadap produk. Kemasan dan rasa menjadi faktor
penting ketertarikan konsumen dalam membeli produk. Kemasan bisa menaikkan nilai suatu
produk meskipun kualitas produknya sendiri sama. Namun sebenarnya semua aspek yang
membuat konsumen tertarik sebaiknya perlu diperhatikan.
Menaikkan nilai produk melalui perbaikan kemasan dapat dilakukan melalui penerapan
rekayasa nilai. Penerapan metode ini mengikuti lima tahapan yaitu tahap informasi, kreatif,
analisis, pengembangan, dan rekomendasi. Pada tiga tahapan pertama menggunakan metode
pembobotan, analisis morfologi, dan analisis Zero-One. Melalui penelitian yang
menggunakan metode rekayasa nilai ini dihasilkan lima alternatif rancangan dari 125
rancangan yang dapat dibangkitkan berdasarkan perbedaan komposisi variabel rasa,
kemasan, ukuran dodol, dan warna kemasan.
Kajian ini memberikan rekomendasi kepada produsen dalam bentuk rancangan produk
dodol dari sisi pilihan kemasan dan rasa yang memiliki nilai tertinggi menurut penilaian
konsumen dan yang sudah disempurnakan melalui tahapan pengembangan. Rancangan
tersebut adalah dodol dengan rasa cokelat dikemas dengan kemasan primer terbuat dari
kertas laminasi, dan tas jinjing sebagai kemasan luar terbuat dari kertas craft cokelat dengan
tampilan mengandung unsur batik memakai lubang jari, penutup tas berupa stiker perekat.
Ukuran berat produk berkisar 10 – 15 g dengan dimensi 3,8 cm x 1,3 cm x 1,5 cm. Ukuran
kemasan luar dengan dimensi 4 cm x 12 cm x 20 cm.
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PENDAHULUAN
Dodol Garut merupakan produk yang tergolong makanan ringan yang berasal dari Garut
dan menjadi salah satu ikon daerah tersebut. Ragam dan kualitas dodol sangat banyak dan
dikenal karena rasa dan kelenturan yang berbeda dari makanan yang sejenis dari daerah lain.
Produk ini berkembang dalam berbagai ragam rasa menurut bahan tambahan yang digunakan
seperti misalnya sirsak, durian, coklat, kacang, nenas, mangga, waluh dan lain lain.
Pengembangan dodol tidak hanya pada sisi produknya saja tetapi mencakup pula sisi
pemasaran yang dalam hal ini ada peran lembaga pemerintah yaitu Dekranasda. Usaha usaha
pemasaran dilakukan melalui pameran-pameran, perbaikan kualitas produk maupun perbaikan
desain kemasan melalui pelatihan-pelatihan.
Persaingan dalam usaha dodol ini cukup ketat. Ini ditunjukkan dengan rata rata jumlah
produksi yang cukup tinggi. Rata-rata kapasitas produksi per tahun adalah 4.378 ton.
(www.garutkab.go.id, ). Daerah pemasaran mencakup Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera,
Bali, Brunei, Malaysia, Jepang, Arab Saudi, Singapura, Inggris. (Sumber: Dinas Perindagkop
& UKM Kabupaten Garut).
Meskipun jumlah produksi cukup tinggi, namun belum tentu pengusaha merasa sudah
cukup puas dengan penjualan dodol. Ada perusahaan menilai bahwa produknya belum
sepenuhnya dapat dipasarkan secara optimal, karena pola pemasaran yang saat ini dilakukan
dirasakan masih kurang efektif. Perusahaan juga mengakui bahwa produk yang dihasilkannya
kurang dikenal dengan baik oleh konsumen. Perkembangan pemasaran produk dodol Garut
dirasakan lambat apabila dibandingkan dengan dengan jenis makanan ringan lainnya seperti
biskuit, permen, coklat, dan snack (Sunarya dan Yuliawati, 2000).
Kajian ini bertujuan menguraikan aspek penerapan rekayasa nilai dalam meningkatkan
nilai produk dodol yang didalamnya termasuk kegiatan menganalisis sikap atau persepsi atas
pilihan konsumen dalam membeli dan atau mengkonsumsi produk dodol Garut serta penilaian
persepsi positif atau negatif terhadap atribut yang melekat pada produk tersebut. Evaluasi
tingkat kepentingan keseluruhan atribut produk dodol Garut menurut konsumen adalah
positif, namun konsumen lebih menekankan pada atribut cita rasa (1.58), kemasan (1.44),
merk (1.39) kekenyalan (1.07), dan aroma (1.04) sebagai atribut terpenting yang harus
melekat pada produk (Utami, et.al.,2012). Menurut konsumen, kelima atribut ini perlu ada
pada setiap produk dodol Garut, karena dengan atribut-atribut tersebut, produk dodol Garut
dapat menyentuh rasa keinginan konsumen untuk mengkonsumsi produk ini.
Rasa dan kemasan menjadi faktor penting menurut pendapat konsumen, karenanya agar
keinginan konsumen terpenuhi maka dua faktor tersebut penting diperhatikan oleh produsen
(Kotler, 2000). Banyak industri dodol baik dalam tingkat industri besar maupun industri
rumah tangga. Umumnya industri besar tingkat penjualannya jauh lebih tinggi dibandingkan
industri rumah tangga. Dodol HADE sebagai industri rumah tangga dijadikan sebagai studi
kasus bagaimana memenuhi keinginan konsumen melalui perbaikan kemasan dan rasa. Untuk
memunculkan kreasi atau alternatif baru terhadap kemasan dan rasa dodol dapat digunakan
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pendekatan rekayasa nilai (value engineering). Rekayasa nilai merupakan upaya untuk
menemukan nilai suatu produk atau karya yang sesuai dengan harapan. Nilai dapat
digolongkan sebagai nilai estetika, nilai fungsi, nilai jual, atau kategori yang lain (KPIT,
2013).

METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan metode rekayasa nilai terhadap produk kemasan dan rasa dodol
dengan studi kasus dodol HADE Garut oleh Ira Ayu Utami, dkk (2012). Pendekatan value
engineering menganut tahapan tahapan informasi, kreatif, analisis, pengembangan, dan
rekomendasi (Sharma, A dan R.M. Belokar, 2012).

Gambar 1. Tahapan Pengembangan Produk melalui Pendekatan Value Engineering

Dalam kajian ini, pada tahapan informasi menggunakan metode wawancara dan
penyebaran kuesioner kepada pemilik usaha dodol HADE dan kepada konsumen dodol dan
dilengkapi dengan studi pustaka serta penggunaan metode perangkingan untuk memperoleh
urutan kepentingan faktor menurut konsumen. Informasi yang dibutuhkan dari produsen
meliputi macam macam produk dodol berdasarkan rasa dan ukurannya, kemasan produk yang
sudah ada saat ini dan tentang potensi pengembangan produk. Sedangkan informasi dari
konsumen meliputi keinginan konsumen menurut kriteria rasa, kemasan dan ukuran.
Diperkirakan keinginan konsumen sangat beragam sehingga perlu ditetapkan kriteria menurut
yang paling banyak diinginkan konsumen.
K

m
 max K
g 1

 n



X
,
1

i

p
p

m


i  j  i ij






Dimana :
K

= kriteria ke i yang memiliki nilai maksimum, dipilih urutan ke 1 sampai ke m

Xij = nilai prioritas yang diberikan oleh responden pada kriteria ke i dari responden ke 1 sampai ke
n

217

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

Pada tahapan kreatif yang bertujuan menghasilkan sejumlah rancangan baru produk
dodol mencakup kemasan, rasa dan ukuran, menggunakan model morfologi dan gagasan
pakar. Dalam analisis morfologi dikembangkan 4 variabel pembangkit (V1, V2, V3 dan V4)
yang memiliki sejumlah variasi masing-masing yaitu p, q, r, dan s. Dari analisis morfologi ini
dapat dihasilkan suatu rancangan produk yang merupakan kombinasi dari variasi ke tiga
variabel dimaksud. Sejumlah rancangan alternatif ini diperkaya dengan gagasan pakar
terutama pakar di bidang desain kemasan. Jumlah alternatif rancangan yang terbangkitkan
adalah
C=p*q*r*s
dimana :
C =

jumlah alternatif rancangan produk terbangkitkan

Pada tahapan analisis, jika jumlah rancangan yang terbangkitkan sangat banyak, maka
alternatif rancangan direduksi tidak menggunakan seleksi alternatif dalam interval nilai jual
produk terjangkau, melainkan seleksi item variabel menggunakan metode zero-one, dan
pembobotan. Pada tahapan pengembangan dilakukan pengembangan terhadap alternatif
terpilih, dengan cara menganalisis kelemahan (kekurangan) alternatif rancangan. Pada
tahapan rekomendasi sebagai akhir proses disajikan rancangan terpilih dengan kelebihan dan
kelemahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan ini disampaikan menurut tahapan sebagaimana dijelaskan pada
bahan dan metode yaitu diawali dengan tahap informasi lalu tahap-tahap rekomendasi.
Tahap Informasi
Pada tahap ini diperoleh banyak informasi baik dari sisi produsen maupun dari sisi
konsumen. Informasi dari sisi produsen adalah sebagai berikut :
1. Spesifikasi dodol adalah dodol merek HADE memiliki ukuran 10 – 15 g, rasa coklat dan
vanilla dibungkus kemasan dalam berupa kertas lilin sedang kemasan luar berupa kantong
plastik atau dijual dalam bentuk curah.
2. Produsen merasa bahwa kemasan terlalu sederhana sebagaimana produsen dodol kelas
industri rumah tangga (IRT) sehingga konsumen kurang tertarik membeli.
3. Produsen sanggup menambah produk dengan rasa yang baru karena teknologinya
memungkinkan, demikian juga dengan perubahan kemasan terutama kemasan luar yang
diyakini sangat berpengaruh dalam penjualan jika kualitas isi sama.
Dari sisi konsumen dodol didapatkan banyak informasi tentang keinginannya bila
membeli dodol terkait dengan karakter dodol yang dijajakan oleh produsen yaitu :
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1. Konsumen membandingkan beberapa faktor alasan membeli dodol dari sejumlah faktor
yang diajukan, yaitu : rasa, harga, kemasan, keawetan, ukuran, dan bentuk.
2. Pada semua faktor tersebut didapat urutan derajat kepentingan adalah: (1) rasa, (2)
kemasan, (3) harga, (4) keawetan, (5) ukuran dan bentuk.

Gambar 2. Produk Dodol HADE dan Kemasannya Yang Menjadi Kajian47

Sebagian besar respoden menjawab bahwa harga juga menjadi pertimbangan dalam
membeli dodol meskipun tidak menjadi pertimbangan pertama. Namun demikian responden
tidak mempermasalahkan jika harga mencapai Rp. 20.000,-per ons.
Berdasarkan harapan responden (mewakili konsumen) maka ditetapkan faktor-faktor
(dipilih tiga faktor) yang berpengaruh sebagai kriteria dalam merekayasa nilai produk dodol.
Bobot kriterianya adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Kriteria dan Bobot Kriteria
Kriteria

Rasa

Kemasan

Ukuran berat

Total

Bobot

0,439

0,336

0,225

1,000

Informasi ini digunakan untuk dasar membangkitkan alternatif rancangan produk yang
mana faktor-faktor kepentingan dengan derajat tinggi digunakan sebagai variabel pembangkit
alternatif. Dari setiap variabel muncul beberapa item kreatif yang masing masing
mengandung nilai, baik nilai fungsionalnya atau nilai estetikanya ataupun nilai lainnya.
Gagasan yang menawarkan perubahan nilai pada variabel tersebut dari item semula pasti
menjadi perhatian konsumen. Pembangkitan ini dilakukan pada tahap kreatif.
7

Gambar 2 s.d. 6 bersumber dari Ira Ayu Utami dkk (2012)
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Tahap Kreatif
Pada tahap kreatif ini dilakukan pembangkitan alternatif rancangan produk yang
memiliki nilai sesuai harapan responden (dalam hal ini mewakili konsumen) sesuai dengan
hasil pada tahap informasi maka disusun analisis morfologi yang memasukkan faktor faktor
penting pilihan konsumen dimana faktor tersebut memiliki beberapa alternatif pemenuhannya
(variabel). Faktor tersebut adalah kemasan, rasa dan ukuran.
Rasa dan kemasan menjadi faktor utama. Faktor rasa menjadi faktor penting kedua
karena diperkirakan rasa sangat tergantung selera responden yang bisa jadi berbeda-beda.
Banyak responden lebih mementingkan faktor kemasan daripada harga. Kemasan yang baik
mampu membuat produk dodol lebih awet. Faktor ukuran produk dodol mendapat perhatian
karena ukuran dodol yang besar bisa menimbulkan perasaan ―eneg‖. Berikut disajikan tabel
analisis morfologi yang memberi kemungkinan.

Tabel 2. Analisis Morfologi Dengan Empat Faktor
Faktor
(sbg variabel)

Jumlah
item

item alternatif setiap variabel
Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 3

Alternatif 4

stroberi-vanila

jahe

Rasa

4

stroberi

coklat-vanila

Kemasan dalam

2

kertas lilin

alumunium foil

Kemasan luar

3

Kardus

kertas kraft

plastik mika

Ukuran

5

< 10 g

10 – 15 g

15 – 20 g

25 – 30 g

Alternatif rancangan dapat dibangkitkan dari kombinasi tiga faktor (variabel) dengan
memilih satu item dari setiap faktor. Sebagai misal terbangkitkan satu alternatif rancangan
produk dodol yang tersusun dari : (1) Rasa: stroberi, (2) Kemasan dalam: alumunium foil, (3)
Kemasan luar: kardus, dan (4) Ukuran: 15 – 20 g. Dari Tabel 2 maka terbangkitkan alternatif
rancangan sebanyak : (4x2x3x5) = 120 alternatif rancangan. Alternatif rancangan dianggap
terlalu banyak untuk ditawarkan kepada responden, karena itu dilakukan reduksi dengan
metoda zero one sehingga menghasilkan urutan beserta bobot komparatif setiap item.
Pada tahap kreatif ini juga dibangkitkan bagaimana desain kemasan yang menarik
konsumen terlepas dari rancangan bahan kemasan. Untuk itu dilibatkan seorang ahli desain
visual kemasan. Pada satu bahan kemasan dapat pula dibangkitkan lebih dari satu item
alternatif. Kepada ahli tersebut diberikan persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi seperti
misalnya perlu tercantum komposisi bahan, tanggal kedaluarsa, nomor produksi, jaminan
produk halal, nama produsen, bahasa yang digunakan dan agar desain visual kemasan
memiliki nilai yang sama untuk setiap bahan kemasan terpilih.
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Gambar 3. Dua Rancangan Alternatif Yang Berbeda dari Sisi Kemasan

Tahap Analisis
Tahap ini menggunakan cara yang berbeda dengan sebagaimana biasa dilakukan sebab
yang pertama dilakukan adalah mereduksi item alternatif dari setiap faktor (variabel) juga
menghasilkan bobot komparatif selain urutannya. Setiap faktor setelah dianalisis menggunakan metode zero-one menurut pernyataan responden, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis masing masing faktor menggunakan Metode Zero-One
Faktor

Item

Metode ZeroSurvey
Kode
One
(kuesioner) Performansi
Skor Bobot Skor Bobot

Rasa

Coklat

RS2

5

0,4

183

0.265

0.106

Coklat-vanila

RS4

4

0,3

148

0.214

0.064

Stroberi

RS1

3

0,2

134

0.194

0.039

Stroberi-vanila

RS5

2

0,1

128

0.185

0.019

Jahe

RS3

1

0,0

98

0.142

0.000

Kemasan Kertas lilin

KD

1

1,00

Dalam

KD

0

0,00

Kemasan Kantong coklat gambar batik

KL2

4

0,4

196

0,284

0.1136

Luar

KL1

3

0,3

128

0,186

0.0558

Alumunium foil
Kardus kotak warna putih
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Plastik mika warna merah

KL3

2

0,2

127

0,184

0.0368

Kardus kotak warna coklat

KL4

1

0,1

122

0,177

0.0177

Kantong kraft warna kombinasi

KL5

0

0,0

117

0,170

0

Ukuran 10 – 15 g

UB1

3

0,50

153

0.281

0.1405

15 – 20 g

UB2

2

0,33

147

0.270

0.0891

25 – 30 g

UB3

1

0,17

144

0.265

0.04505

< 10 g

UB4

0

0,00

100

0.184

0

Berat

Diolah kembali dari Sumber : Ira Ayu Utami dkk (2012)
Dari tabel di atas, diperoleh alternatif dengan prioritas yang tertinggi menurut konsumen
yaitu:
Tabel 4. Alternatif Prioritas dan Performansinya
Alternatif 1

Rasa

Kemasan Luar

Ukuran

Performa

cokelat

Kantong kraft cokelat batik

10 – 15 g

Relatif

0.114

0.141

170.384

Performansi 0.106

Alternatif 2 Cokelat-vanila Kantong kraft cokelat batik

10 – 15 g

Performansi 0.106

0.114

0.141

Alternatif 3

Kardus kotak warna putih

10 – 15 g

0.056

0.141

Stroberi

Performansi 0.039

102.874
30.794

Alternatif 4 Cokelat-vanila Kardus kotak warna putih

15 – 20 g

performansi 0.064

0.089

0.056

31.898

Analisis Biaya
Perhitungan biaya masing masing alternatif berdasarkan biaya pokok produksi per kg
produk yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Perbedaan biaya cenderung
dipengaruhi oleh perbedaan bahan perasa (dalam hal ini coklat, vanila, dan stroberi) dan jenis
kemasan.
Tabel 5. Biaya Masing-masing Alternatif
Rasa

Kemasan Luar

Ukuran

Biaya (Rp)

Alternatif 1

Coklat

Kantong kraft coklat batik

10 – 15 g

14.063

Alternatif 2

Coklat-vanila

Kantong kraft coklat batik

10 – 15 g

15.692

Alternatif 3

Stroberi

Kardus kotak warna putih

10 – 15 g

16.769

Alternatif 4

Coklat –Vanila

Kardus kotak warna putih

15 – 20 g

18.398

Nilai Rancangan Produk
Setelah didapatkan performansi atau kinerja dan biaya masing masing alternative
rancangan maka didapat nilai produk sebagai berikut :
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Tabel 6. Nilai Rancangan Produk
Performansi (kinerja)

Biaya (Rp)

Nilai

Alternatif 1

170.384

14.063

12.12

Alternatif 2

102.874

15.692

6.56

Alternatif 3

30.794

16.769

1.84

Alternatif 4

31.898

18.398

1.73

Gambar 4. Alternatif Rancangan 2 sebagai Rancangan Terpilih

Tahap Pengembangan
Pada tahap pengembangan dilakukan usaha perbaikan terhadap alternatif terpilih
kemudian dilakukan perhitungan nilai atas adanya perubahan perfomansi produk rancangan.
Pada tahap ini difokuskan untuk mengembangkan alternatif rancangan yang merupakan
kombinasi dari item faktor yang menjadi urutan ke 1 yaitu : rasa dodol coklat, kemasan luar
berbentuk kantong kraft coklat batik, dengan ukuran berat : 10 – 15 g. Alternatif rancangan
terpilih dikembangkan dengan menganalisis sisi kelemahan rancangan mencari solusi
kemudian dikembangkan menjadi alternatif baru.
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Tabel 7. Solusi Mengatasi Kelemahan Alternatif Rancangan
Kelemahan

Alternatif perbaikan 1

Alternatif perbaikan 2

Cita rasa coklat masih kurang

Menambah perisa coklat

Mengganti bahan perisa coklat

Terlalu manis

Kadar gula dikurangi

Kadar gula dikurangi

Rasa :

Kemasan :
Kemasan dalam mudah lengket Kertas lilin

Kertas laminasi

Kemasan luar kurang kontras

Kertas kraft putih

Kertas kraft coklat dgn
tulisan lebih gelap

Kemasan luar mudah robek

Penutup kemasan berstiker

Ditutup dgn kain velcro

Gambar 5. Beberapa Kelemahan Alternatif Rancangan

Dari alternatif-alternatif di atas dapat dimunculkan kembali alternatif rancangan baru
sebagai berikut :
Tabel 8. Tiga Alternatif Rancangan Baru

Rasa coklat
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Alt. ranc. modif. 1

Alt. ranc. modif. 2

Alt. ranc. modif. 3

Menambah perisa coklat
dan mengganti bahan
coklat bubuk

Menambah perisa coklat Menambah perisa coklat
dan mengganti bahan
tanpa mengganti bahan
coklat bubuk
coklat
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Kemasan dalan Kertas laminasi

Kertas laminasi

Kertas laminasi

Kemasan luar

Kantong kraft coklat batik Kantong kraft putih

Kantong kraft coklat batik

Perekat

Stiker

Stiker

Kain Velcro
10 – 15 g

Ukuran

3,8 cm x 1,5 cm x 1,3 cm

Dengan muncul ketiga alternatif tersebut dilakukan analisis ulang dengan menggunakan
cara yang sama ketika melakukan tahap analisis. Hasil yang diperoleh mulai dari menganalisis performansi menggunakan metode zero-one dan bobot kriteria, kemudian dihitung
perubahan biaya yang terjadi atas modifikasi yang akhirnya dapat dihitung nilai alternatif
rancangan modifikasi ditabelkan sebagai berikut :
Tabel 9. Analisis Performansi Menggunakan Metode Zero-One

Sampai dengan tahap ini dipilih alternatif rancangan dengan nilai relatif yang terbesar
yaitu ARM1 yakni alternatif rancangan produk dodol dengan rasa coklat yang diganti
bahannya dengan coklat bubuk, kemasan kantong kraft batik, dan ukuran 10 – 15 gram
dengan dimensi 3,8 cm x 1,5 cm x 1,3 cm.
Tahap Rekomendasi
Pada tahap ini direkomendasikan kepada produsen dodol HADE untuk melakukan
perubahan produksi dengan spesifikasi sebagaimana hasil penjualan dengan komposisi
sebagai berikut : produk dodol dengan rasa coklat yang diganti bahannya dengan coklat
bubuk, kemasan kantong kraft batik, dan ukuran 10 – 15 gram dengan dimensi 3,8 cm x 1,5
cm x 1,3 cm.

KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan rekayasa nilai dalam usaha memperbaiki produk dodol sebenarnya relatif
mudah dilaksanakan, dengan tahapan yang sederhana dan logis. Disarankan agar ada
penelitian lanjutan yang mempertimbangkan faktor lain yang masih dapat diperbaiki seperti
misalnya faktor tekstur dodol.
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Gambar 6. Perbedaan Antara Produk Awal Kajian dengan Rancangan Akhir
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BUDIDAYA ITIK SECARA TERPADU HULU-HILIR
KELOMPOK PETERNAK “NGUDI LESTARI” SUKOHARJO
Wara Pratitis SS, Susi Dwi Widyawati, dan Joko Riyanto
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret – Surakarta
Suprayogiwara@yahoo.co.id

ABSTRAK
Itik berpotensi sebagai sumber protein hewani asal telur dan daging, yang saat ini sudah
banyak digemari masyarakat luas.Budidaya itik juga mudah dan lebih tahan penyakit
dibandingkan ayam.Budidaya Itik sebagian besar dilaksanakan ditingkat pedesaan dan
dipelihara secara tradisional yaitu digembalakan maupun semi intensif serta belum
terintegrasi dalam satu bidang usaha.
Tujuan kegiatanmeningkatkan produksi telur pada budidaya itik petelur, meningkatkan
kualitas dan produktivitas usaha itik petelur penghasil telur tetas,meningkatkan produktivitas
dan efisiensi usaha pembesaran itik, meningkatkan hasil dan kualitas penetasan pada usaha
penetasandan meningkatkan pruduktivitas pembesaran itik jantan. Kegiatan dilaksanakan di
Kelompok ―Ngudi Lestari‖ berlokasi di Desa Kagokan, Gatak, Sukoharjo dengan 2 orang
peternak sebagai percontohan beternak dengan metode Hulu -Hilir.Peternak memelihara
mulai dari itik petelur, penetasan dan pembesaran pejantan. Telur yang tidak masuk grade
telur tetas dijual sebagai telur konsumsi yang dipasarkan dalam bentuk telur asin yaitu
pengawetan telur. Hal ini juga dapat digunakan sebagai peluang diversifikasi pangan (telur)
yang dapat dikembangkan.
Kegiatan meliputi penerapan metode pemeliharaan terpadu hulu-hilir dengan meningkatkan kemampuan cara budidaya itik secara intensif. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah
Sosialisasi program, penyuluhan dan percontohan, pendampingan, monitoring dan evaluasi.
Hasil yang diperoleh, peternak termotivasi untuk mengaplikasikan metode budidaya itik huluhilir dengan pemeliharaan yang terintegrasi sehingga ada peningkatan pendapatan peternak.
Selain itu, hal positif yang dirasakan peternak bahwa metode Hulu-Hilir ini, dapat
mengurangi kendala beternak itik yang terjadi sebelumnya, seperti rutinitas penyediaan bibit
dan menekan angka kematian sebagai akibat dari pencemaran lingkungan pada itik yang
digembalakan.
Kata Kunci : Metode hulu-hilir, bibit, telur tetas, itik jantan, pengawetan telur
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PENDAHULUAN
Itik disebut juga dengan Bebek (bahasa Jawa). Itik sangat berpotensi sebagai penyedia
protein hewani asal telur dan daging. Daging Itik semakin banyak digemari dengan semakin
meningkatnya jumlah rumah makan penyaji olahan daging Itik.
Budidaya Itik sebagian besar dilaksanakan ditingkat pedesaan baik dipelihara ekstensif
(digembalakan) maupun semi-intensif (dikandangkan). Sistem budidaya itik dipedesaan pada
umumnya tidak terintegrasi dari hulu sampai hilir berada dalam satu areal dengan berbagai
usaha meliputi usaha pemelihaaraan itik petelur, penghasil telur tetas dan telur konsumsi,
pembesaran itik (anak itik sampai umur 3 bulan dan umur 3-6/8 bulan), usaha pakan itik,
usaha penetasan telur itik untuk dihasilkan anak itik umur sehari atau day old duck (DOD),
dan usaha produksi telur asin.
Kelompok ―Ngudi Lestari‖ berlokasi di Desa Kagokan, Gatak, Sukoharjo. Daya dukung
wilayah sangat memungkinkan daerah ini untuk budidaya itik. Bahan pakan itik selain mudah
diperoleh juga murah dan selalu tersedia sepanjang waktu. Areal persawahan didaerah ini
merupakan sumber pakan utama dalam penggembalaan itik periode itik dara.
Unit usaha budidaya itik hulu-hilir meliputi budidaya itik sebagai penghasil telur bibit
dan telur konsumsi, usaha penetasan telur sebagai penghasil anak itik, usaha pembesaran itik
sebagai penghasil itik siap potong dan itik indukan dan pejantan, usaha pakan itik dan
produksi telur asin. Produk utama yang dihasilkan oleh mitra atau peternak itik berupa hasil
penjualan anak itik umur sehari, itik umur 3 dan 8 bulan jantan dan betina hasil pembesaran,
itik dara, itik siap bertelur, itik afkir jantan dan betina, telur itik tetas dan telur itik konsumsi
dan telur asin.
Kelompok ―Ngudi Lestari‖ di Krasak, Gatak, Sukoharjo mempunyai anggota aktif
sebanyak 25 orang. Kelompok sudah membentuk organisasi. Ibu Dwi Suyanti bertindak
sebagai ketua sekaligus sebagai pemilik ternak itik Krasak populasi terbanyak sekitar 1.000
ekor.
Usaha pembesaran di Kelompok ―Ngudi Lestari‖ terdiri dari peternak pembesaran
Pejantan dari DOD hingga dipanen umur 3 bulan dan pemeliharaan DOD betina sampai 4
bulan yang siap bertelur (calon indukan) serta penetasan . Pakan yang digunakan digunakan
pakan jadi jenis BR1 produksi Comfeed untuk jenis BR1 dengan kadar protein 20-21 % dan
ME 2200-2400 kkal/kg dengan pemberian 105 gram/ekor/hari. Untuk pembesaran itik 3-6/8
bulan pakan diberikan dengan jenis yang sama dengan pembesaran DOD-3bulan hanya
jumlahnya ditingkatkan menjadi 110 gram/ekor/hari. Hasil panen itik pejantan umur 2 bulan
atau mancapai berat 1000 gram per ekor dipasarkan kepada pelanggan untuk dijual kepada
pembeli dari rumah makan atau restoran menu daging itik seperti itik goreng atau bebek
goreng. Sebagian peternak budidaya pembesaran itik 3-6/8 bulan khusus memelihara itik
jantan dan betina yang layak dijadikan sebagai indukan atau pejantan pengganti untuk
budidaya itik petelur penghasil telur tetas. Itik calon pejantan dan calon betina dipilih
berdasarkan kriteria bentuk tubuh, keadaan tubuh, kondisi tubuh dan karakter sebagai indukan
dan pejantan.
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Pengusaha produsen telur asin sebagian besar dilaksanakan oleh ibu-ibu yang suaminya
menjadi anggota kelompok ―Ngudi Lestari‖. Telur yang digunakan untuk produksi telur asin
berasal dari hasil pembelian telur konsumsi dari peternak itik petelur penghasil telur
konsumsi. Telur asin dibuat masih dibuat secara sederhana dan manual menggunakan abu
gosok dan tepung batu bata merah. Kapasitas produksi rata-rata 500 butir perorang perhari,
dijual masih daerah sekitar Gatak Sukoharjo.

METODE PELAKSANAAN
Model aplikasi Farmer Friendly Technology terpadu hulu-hilir berbasis pada pengembangan teknologi akrab-pengguna bagi masyarakat peternak itik ―Ngudi Lestari‖
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan yang dilakukan di Kelompok Terna ―Ngudi Lestari‖ melalui pendekatan
pemecahan masalah yang dihadapi kelompok tersebut. Kegiatan dilakukan dengan bentuk
penyuluhan, pelatihan, percontohan, evaluasi.
Percontohan pemeliharaan itik secara intensif dengan metode Hulu-Hilir dilakukan oleh
Ibu Dwi Suyamti. Tujuan percontohan untuk mengaplikasikan metode Hulu-Hilir sebagai
upaya untuk memotivasi peternak yang lain. Dengan adanya demplot memberikan dampak
pada sistem pemeliharaan yang lebih baik dan ada peningkatan pendapatan.
Penurunan angka kematian sampai 75% :
Hal yang sangat menguntungkan dalam beternak adalah rendahnya angka kematian
ternak yang dipelihara. Program Hulu-Hilir mampu menekan angka kematian hingga 75%.
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Keadaan ini dapat dijelaskan dengan berjalannya program ini, itik secara intensif dikelola
oleh pemiliknya, sehingga segala sesuatunya dapat dikelola dengan baik, seperti perkandangan yang baik dan sehat sehingga itik dapat dengan mudah diawasi makanan dan
kesehatannya.
Sistem perkandangan yang lebih bersih
Program ini memotivasi peternak untuk membuat sistem perkandangan yang lebih
bersih, mengingat itik selalu berada di kandang dan tidak diumbar diluar kandang. Selain itu
sanitasi kandang yang harus selalu diperhatikan karena dapat menekan angka kematian itik.
Peternak mampu menyusun ransum sendiri dengan kandungan nutrien yang sesuai
dengan kebutuhan ternak
Perbaikan manajemen pakan mampu meningkatkan ketrampilan peternak untuk
membuat formulasi pakan untuk itik DOD (Day Old Duck), itik perode pertumbuhan dan itik
petelur. Formulas pakan yang dibuat mengacu pada standar kebutuhan nutrien, ketersediaan
bahan pakan dan harga pakan sehingga diperoleh harga pakan yang murah namun
mengandung nutrien yang dibutuhkan itik. Limbah peternakan itik yang masih dapat
dimanfaatkan sebagai sumber pakan adalah cangkang telur. Cangkang ini dapat digunakan
sebagai sumber mineral Ca yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan itik dan ransum itik
petelur.
Peningkatan ketrampilan membuat formulasi pakan sendiri sangat menguntungkan bagi
peternak. Hal ini disebabkan karena bahan pakan yang digunakan dapat berasal dari sumber
daya alam yang ada disekitar lingkungan peternak. Misalnya, penggunaan limbah pertanian,
perkebunan atau limbah industri.
Penyediaan bibit petelur secara kontinyu
Daya Fertilitas (Fertile ability) atau persentase banyaknya telur yang fertil dari sejumlah
telur yang ditetaskan sangat dipengaruhi oleh sex ratio perkawinan antara itik jantan dan itil
betina Rasio itik pejantan:betina dibuat 1:5 untuk memperoleh daya tetas  85 %. Pada
program ini dibuat rasio itik jantan : betina = 1 : 10, sedangkan sebelum program ini berjalan,
rasio yang digunakan 1 : 20. Salah satu kendala beternak itik adalah penyediaan bibit itik atau
DOD yang sangat tergantung pada penyedia bibit itik. Program Hulu-Hilir memberikan
prospek yang baik dalam menyediakan bibit dengan menetaskan sendiri, sehingga
kontinyuitas penyediaan bibit dapat terjamin.
Teknologi pengawetan telur itik
Selama ini proses pembuatan telur asin dilakukan secara sederhana dengan perendaman
dalam larutan garam dan menggunakan media batu bata merah atau abu dapur sebagai sarana
proses pengasinan telur. Kedua cara ini menghasilkan telur asin dengan satu rasa yaitu asin.
Disisi lain, permintaan telur asin dipasar membutuhkan variasi rasa dari telur asin. Dengan
adanya program, peternak mempunyai peluang pengembangan teknologi pengawetan telur.
Karena dipasaran mulai berkembang produk telur asin dengan variasi rasa lain seperti rasa
soto, rasa rawon, rasa keju dan lain lain. Untuk itu, diperlukan aplikasi pembuatan telur asin
dengan tambahan rasa lain menggunakan metode penyuntikan.
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FOTO KEGIATAN

Itik-itik milik Peternak Itik “Ngudi Lestari” dipelihara secara intensif

Produksitelurberkisarantara 60 – 70%
Telur disortir untuk kualifikasi telur tetas dan telur konsumi

Pelatihan “TEKNIK PENETASAN” yang dilakukan di PeternakItik “Ngudi Lestari”
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Itikjantanumur 1 (satu) bulan



Itik jantan umur 2 (dua) bulan

Sekelompok itik jantan umur 2 (dua) bulan yang siap dipasarkan
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KESIMPULAN
Program Hulu-Hilir pada sistem peternakan itik memberikan motivasi yang sangat baik
bagi peternak itik ditinjau dari peningkatan keterampilan peternak dalam kemampuannya
menyediakan bibit sendiri, mampu membuat formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan
ternak dengan harga murah, kebersihan dan sanitasi kandang meningkat dan memperbaiki
keterampilan pengawetan telur itik.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1979. Daftar Komposisi Bahan Makanan. Bratara Karya Aksara. Jakarta Haryoto,
1996. Membuat Telur Asin. Kanisius. Yogyakarta
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Tony, N. 2001. Menetaskan Telur Itik Secara Modern. Majalah Peternakan Poultry
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PENDAMPINGAN PETANI DALAM PEMBUATAN PUPUK
ORGANIK BERBAHAN DASAR JERAMI
DI DESA KLETEKAN, JOGOROGO, NGAWI
Jauhari Syamsiyah, dan Mujiyo
Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret
ninuks@yahoo.com

ABSTRAK
Mata pencaharian sebagian besar penduduk di Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo,
Kabupaten Ngawi adalah bidang pertanian dan padi merupakan komoditas yang paling
banyak dibudidayakan. Pola tanam padi di Kelompok Tani “Ngudi Rahayu” Dusun Kletekan
dan “Pamardi Siwi” Dusun Kleleng secara umum sama dengan kelompok tani lain di Desa
Kletekan. Petani dapat menanam padi sebanyak tiga kali dalam satu tahun, sehingga
dihasilkan jerami yang cukup melimpah saat panen. Pemanfaatan jerami belum dilakukan
secara maksimal karena sebagian digunakan untuk pakan ternak dan yang lainnya dibiarkan
di sekitar pematang atau bagian tertentu di lahan. Kendala lain adalah tingginya
ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik, rata-rata dosis yang
digunakan sudah melebihi dosis rekomendasi. Oleh karena itu diperlukan kegiatan
pengabdian berupa pendampingan petani dalam pembuatan pupuk organik berbahan dasar
jerami. Tujuan kegiatan adalah ; (1) Memberikan pemahaman kepada petani tentang
pertanian organik, (2) Pengenalan pupuk organik sebagai bahan untuk mengurangi
ketergantungan terhadap pupuk anorganik dan memperbaiki produktivitas tanah, dan (3)
Memberikan pemahaman dan pelatihan tentang cara pembuatan kompos (pupuk organik)
berbahan dasar jerami dan limbah pertanian lainnya. Kesimpulan kegiatan: (1) Petani
memahami dan tertarik untuk melaksanakan sistem pertanian organik, yang secara fisik dan
lingkungan layak dikembangkan di Desa Kletekan, (2) Petani mulai menyadari dan
memahami pentingnya pupuk organik dalam memperbaiki kesuburan tanah, (3) Petani
memahami dan mampu melaksanakan cara pembuatan pupuk organik berbahan dasar
jerami, dan kualitas pupuk organik yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan jerami
tanpa pengomposan, yaitu dapat meningkatkan N sebesar 7,40%, P 24,51%, dan K 63,98%
dengan C/N rasio yang lebih rendah, yaitu 9,91.
Kata kunci : pertanian organik, pupuk organik, jerami
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PENDAHULUAN
Pupuk merupakan salah satu komponen produksi yang sangat penting dalam
meningkatkan hasil pertanian. Berdasarkan kandungan senyawanya ada pupuk organic dan
pupuk anorganik. Kebutuhan pupuk anorganik mulai meningka sejak diperkenalkannya program intensifikasi. Kementerian Perindustrian, memprediksi kebutuhan pupuk anorganik
nasional di tahun 2011 adalah sebanyak 9,3 juta ton pupuk urea, 4,5 juta ton pupuk super
phosphate (SP-36), 1,6 juta ton pupuk ZA, dan 8,8 juta ton pupuk NPK. Sedangkan
kebutuhan untuk tanaman padi yang diusahakan secara konvensional memerlukan 250 kg
Urea, 75 kg Sp-36 dan 50 kg KCl setiap hektarnya (Balittan, 2010). Lebih lanjut dinyatakan
jika digunakan pola Petanian terpadu yang mengintegrasikan dengan penggunaan pupuk
organik dapat menghemat pupuk anorganik sekitar 20-25 %. Dengan asumsi harga pupuk
urea bersubsidi dipasaran Rp 3.000,00. Maka biaya yang dihemat sekitar Rp 200.000,00.
Pupuk organik adalah pupuk yang dihasilkan dari proses perombakan berbagai bahan
yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan mikroorganisme tanah. Pupuk organik
mengendung unsur hara makro dan mikro secara lengkap. (Brady dan Well, 2002). Pemberian
pupuk organik ke dalam tanah dapat meningkatkan C organik tanah (Hartatik dan Setyorini,
2008), meningkatkan kesuburan tanah dan efisiensi pemupukan tanah (Brady dan Well,
2002), meningkatkan sifat fisika tanah seperti porositas tanah, (Adijaya dan Yasa., 2014),
nilai kemantapan agregat (Zulkarnain, dkk, 2013). Meskipun demikian pupuk organik juga
mempunyai kelemahan karena jumlah yang diperlukan banyak dan pengaruhnya lama.
Kondisi ini yang menjadi penyebab rendahnya minat petani untuk menggunakannya dalam
budidaya tanaman.
Desa Kletekan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi teletak dilereng Gunung Lawu.
Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Masyarakat desa
Kletekan ada yang sebagai petani pemilik, petani penggarap dan buruh tani yang tidak
memiliki sawah. Padi merpakan komoditas yang paling banyak dibudidayakan. Pola tanam
padi yang dilakukan oleh di Kelompok Tani ―Ngudi Rahayu‖ Dusun Kletekan dan ―Pamardi
Siwi‖ Dusun Kleleng secara umum sama dengan kelompok tani lain di Desa Kletekan. Petani
dapat menanam padi sebanyak tiga kali dalam satu tahun, Hal itu disebabkan oleh
ketersediaan air yang melimpah sepanjang tahun. Dari kegiatan tersebut dihasilkan jerami
yang sangat melimpah saat panen.
Pemanfaatan jerami belum dilakukan secara maksimal karena sebagian digunakan untuk
pakan ternak dan yang lainnya dibiarkan di sekitar pematang atau bagian tertentu di lahan.
Kendala lain adalah tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik,
rata-rata dosis yang digunakan sudah melebihi dosis rekomendasi.
Ketergantungan terhadap pupuk kimia sudah seharusnya perlu ditekan agar tidak
mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan perilaku
petani yang terbiasa dengan pupuk anorganik untuk beralih ke pemanfaatan pupuk organik
berbahan dasar jerami.
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BPTP Kaltim (2011) mencatat bahwa kompos jerami memiliki kandungan hara setara
dengan 41,2 kg Urea dan 4,5 kg SP36 per ton kompos. Jumlah ini kurang lebih dari setengah
kebutuhan pupuk kimia petani. Manfaat kompos jerami tidak hanya dilihat dari sisi
kandungan hara saja. Kompos jerami juga memiliki kandungan C-organik yang tinggi.
Pemakaian kompos jerami yang konsisten dalam jangka panjang akan dapat menaikkan
kandungan bahan organik tanah dan mengembalikan kesuburan tanah.
Pembuatan pupuk organik jerami masih belum umum di daerah ini. Untuk itu, perlu
adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya perlakuan pada pupuk organik
jerami untuk menghasilkan nutrisi yang lebih tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk (1)
Memberikan pemahaman kepada petani tentang pertanian organik, (2) Pengenalan pupuk
organik sebagai bahan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik dan
memperbaiki produktivitas tanah, dan (3) Memberikan pemahaman dan pelatihan tentang cara
pembuatan kompos (pupuk organik) berbahan dasar jerami dan limbah pertanian lainnya.
METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan di Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo,
Kabupaten Ngawi dengan melibatkan dua kelompok tani yaitu Kelompok Tani ―Ngudi
Rahayu‖ Dusun Kletekan dan ―Pamardi Siwi‖ Dusun Kleleng. Sosialisasi dilakukan dengan
edukasi dan fasilitasi. Edukasi yaitu memberikan penyuluhan kepada kelompok tani tentang
introduksi pengolahan jerami menjadi pupuk organik. Fasilitasi dilakukan dengan pemberian
dolomit dan dekomposer ke masing-masing kelompok tani.
Materi untuk pembuatan pupuk organik meliputi jerami, pupuk kandang, abu sekam,
dolomit, serbuk gergaji duren, dekomposer, dan air. Sosialisasi dilakukan dengan penyuluhan
secara langsung kepada kelompok tani dengan adanya forum tanya-jawab, kemudian
dilanjutkan dengan mempratekkan pembuatan pupuk organik di lapang. Alat-alat yang
diperlukan dalam pembuatan pupuk organik yaitu cangkul, ember, terpal dan sabit, serta alatalat laboratorium untuk analisis kualitas pupuk.
Uji kualitas pupuk organik jerami dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah, Fakultas
Pertanian, UNS Surakarta. Analisis dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara pupuk
organik (dengan perlakuan) dan kompos jerami (tanpa perlakuan). Parameter kualitas pupuk
yaitu antara lain C-Organik, pH, N dengan metode Kjedahl, P dan K dengan metode Bray I.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sosialisasi Pupuk Organik
Sosialisasi adalah proses pembelajaran (pendidikan nonformal) yang ditunjukan untuk
petani di dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang pertanian Aida et al., (2007).
Sosialisasi ini dilakukan di Desa Kletekan. Tim sosialisasi UNS melakukan edukasi dan
fasilitasi di Desa Kletekan untuk pembuatan pupuk organik jerami.
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Kegiatan ini selain melibatkan petani yang tergabung dalam kelompok tani ― Pamardi
Siwi‖ dan kelompok tani ―Ngudi Rahayu‖ dan Petugas Penyuluh Lapangan serta Kepala
Desa. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan materi dilanjutkan dengan forum tanya
jawab.
Masyarakat sangat menyambut positif program penyuluhan pupuk organik ini, karena
program ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi petani. Selain menghemat
pengeluaran untuk membeli pupuk kimia, petani juga dapat menekan penggunaan pupuk
kimia di lahan tanam, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan.
Para petani dan warga masyarakat desa Kletekan sangat antusias saat penyuluhan
berlangsung. Hal tersebut dibuktikan saat acara diskusi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan oleh para petani dan warga mengenai Pembuatan dan pengolahan pupuk
organik ini.
Tabel 1. Sosialisasi pupuk organik jerami
No
1

Tinjauan
Pemanfaatan jerami

Sebelum Pemberdayaan
Sebagai pakan ternak, dibakar

2
3

Kondisi lingkungan
Penggunaan pupuk
anorganik
Pengetahuan
kelompok tani

Adanya asap akibat pembakaran jerami
Penggunaan dosis pupuk anorganik
berimbang yang berlebih
Teknologi sederhana berdasarkan ilmu
turun-menurun

4

Sesudah Pemberdayaan
Sebagai pakan ternak, diolah
sebagai pupuk organik jerami
Asap dapat dikurangi
Pupuk anorganik dapat
ditekan penggunaannya
Bersedia mengadopsi inovasi

Gambar 1. Edukasi dan fasilitasi pembuatan pupuk organik
Edukasi dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada kelompok–kelompok tani
tentang teknologi pengolahan jerami. Pembakaran jerami umumnya dilakukan oleh
masyarakat Indonesia, termasuk Desa Kletekan. Pembakaran jerami ini mengakibatkan
sebagian unsur hara hilang terutama unsur-unsur hara yang mudah menguap (volatile) dan
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unsur hara lain menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Selain itu, pembakaran jerami juga
menyebabkan polusi udara sekitar dan ganggunan kesehatan petani dan masyarakat sekitar
(Husnain, 2010). Adanya pemberdayaan masyarakat, dapat memberikan edukasi pengolahan
jerami agar dapat dimanfaatkan lebih baik, misalnya pembuatan pupuk organik.
Pengetahuan bahaya pupuk anorganik berlebihan masih sedikit dimata petani. Selain
merusak kesuburan dan kesehatan tanah, pupuk anorganik mampu menurunkan produksi
tanaman. Masalah akan menjadi bertambah jika penggunaan pupuk anorganik dengan dosis
berlebihan secara terus menerus, misalnya penghapusan pupuk bersubsidi oleh pemerintah
(Lestari, 2009). Adanya pengetahuan tersebut, petani mulai mengubah mindset untuk beralih
ke pemanfaatan pupuk organik jerami setelah adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Marliati et al., (2008) menuliskan faktor-faktor penentu keberhasilan pemberdayaan
masyarakat, yaitu perilaku inovatif, partisipasi petani, kelembagaan petani, akses petani
terhadap berbagai sumberdaya, kemampuan petani berjaringan, dan kaderisasi. Adanya
kemauan masyarakat untuk mengadopsi inovasi merupakan salah satu indikator keberhasilan
kegiatan pemberdayaan petani.
Kegiatan pelatihan pembuatan kompos (pupuk organik) dilakukan dengan memberikan
pelatihan kepada masing-masing kelompok tani . Kegiatan dirancang dengan membuat petani
aktif dengan mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang di butuhkan seperti jerami, pupuk
kandang, abu sekam dan bahan organik yang berada di lokasi. Sementara biodekomposer dan
dolomite disiapkan oleh tim penyuluh.
Kualitas Pupuk Organik Berbahan Jerami
Beberapa petani sudah memanfaatkan kompos jerami. Namun, teknologi yang diterapkan
masih sederhana, yaitu kompos jerami tanpa pengolahan lebih lanjut. Kompos jerami tanpa
diolah masih berbentuk daun kering menyebabkan nutrisi yang ada di jerami sulit terserap
oleh tanah. Sedangkan pupuk organik jerami yang sudah diolah lebih mudah dimanfaatkan
oleh tanah.

Gambar 2. Kondisi fisik berbagai pupuk organik
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Tabel 2. Analisis kualitas pupuk organik dengan pengomposan dan jerami tanpa
pengomposan
No

Parameter

Pupuk organik (jerami
dikomposkan)

Jerami tanpa pengomposan

Pupuk organik
(Petrokimia)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

N
P
K
C-organik
BO
Ca
Mg
C/N
pH

1,89%
1,02%
2,36%
18,73%
32,29 %
0,67%
0,38%
9,91
6,74

1,75%
0,77%
0,85%
26,83%
46,25%
0,04%
0,10%
15,33
7,06

0,95%
2,58%
2,70%
12,86%
22,17%
1,61%
0,24%
13,54
7,94

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa jerami yang dikomposkan mempunyai kualitas yang
lebih baik dibandingkan tanpa pengomposan. Hal ini dapat dilihat dari kadar NPK lebih
tinggi, sedangkan C/N rasio lebih rendah. Adanya pupuk organik jerami, dapat meningkatkan
N sebesar 7,40%, P 24,51%, dan K 63,98%. Kadar Ca dan Mg lebih tinggi dibanding tanpa
pengomposan.
Nilai C/N rasio pada jerami yang dikomposkan menunjukkan bahwa bahan tersebut
sudah lebih matang dibandingkan jerami tanpa pengomposan. Sehingga, apabila diberikan ke
dalam tanah tidak akan menyebabkan imobilisasi unsur hara. Hal ini juga berarti bahwa
jerami yang dikomposkan lebih cepat menyediakan hara untuk tanaman dibandingkan tanpa
pengomposan (Brady dan Well, 2002).
Jerami yang dikomposkan mempunyai pH yang lebih rendah daripada tanpa
pengomposan. Hal ini akan mempunyai pengaruh yang lebih baik dibandingkan bahan lain,
seperti pupuk organik dari petrokimia. Penggunaan pupuk yang mempunyai pH tinggi
berpeluang untuk menimbulkan pengaruh yang kurang baik untuk perkembangan mikrobia
tanah.
C-organik dari jerami yang dikomposkan lebih rendah dari jerami tanpa pengomposan.
Karena, sebagian dari senyawa C sudah dimanfaatkan oleh mikrobia tanah. Sebaliknya,
jerami tanpa pengomposan mempunyai C organik yang lebih tinggi karena masih banyak C
yang belum terurai dan dimanfaatkan oleh mikrobia (Abro et al., 2012).

KESIMPULAN
1. Petani memahami dan tertarik untuk melaksanakan sistem pertanian organik, yang secara fisik
dan lingkungan layak dikembangkan di Desa Kletekan.
2. Petani mulai menyadari dan memahami pentingnya pupuk organik dalam memperbaiki
kesuburan tanah.
3. Petani memahami dan mampu melaksanakan cara pembuatan pupuk organik berbahan dasar
jerami, dan kualitas pupuk organik yang dihasilkan mempunyai kadar N 7,40%, P 24,51%,
dan K 63,98%. lebih tinggi dan C/N 9,91 lebih rendah dari jerami tanpa pengomposan.
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ABSTRAK
Janggelan merupakan komoditas pertanian yang menjadi salah satu sumber mata
pencaharian masyarakat di Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten
Wonogiri. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kelompok tani janggelan belum mampu
menerapkan teknologi pasca panen secara baik, khususnya pengemasan daun janggelan
kering dalam bentuk pres. Selama ini hasil panen basah hanya dihargai Rp 300,00 – Rp.
2.500,00 per kg, sedangkan hasil panen kering curah hanya dihargai Rp 4.000,00 – Rp.
10.000,00 per kg. Harga panen tersebut belum mampu secara optimal menguntungkan
petani. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk introduksi alat pres daun
janggelan sebagai alat yang efisien untuk mengemas daun janggelan yang sudah
dikeringkan, dan memberikan pemahaman dan pelatihan cara kerja menggunakan alat pres
pengemasan daun janggelan. Metode yang digunakan adalah edukasi dan fasilitasi. Edukasi
dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada kelompok tani pentingnya
pengelolaan pasca panen, khususnya teknologi pengemasan daun janggelan kering. Fasilitasi
dilakukan dengan cara introduksi alat pres pengemasan daun janggelan dan pelatihan
penggunaannya agar tepat guna untuk meningkatkan harga jual daun janggelan. Kegiatan
telah memberikan manfaat ; (1) Meningkatnya kesadaran petani terhadap arti pentingnya
pengelolaan pasca panen, (2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam
menggunakan alat pres pengemasan untuk mengembangkan usaha komoditas janggelan, dan
(3) Meningkatnya harga jual daun janggelan kering yang sudah dikemas dalam bentuk pres
dari Rp 4.000,00 – Rp 10.000,00 menjadi Rp 10.000,00 – Rp 20.000,00 per kg.
Kata kunci : nilai tambah, pemberdayaan, petani janggelan
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PENDAHULUAN
Janggelan merupakan salah satu komoditas sumber mata pencaharian Desa
Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Wonogiri. Tanaman janggelan atau sering disebut
dengan cincau hitam (Mesona palustris) termasuk jenis tanaman penghasil bahan minuman
dan tanaman obat yang potensial (Miftakhurohmah dan Syahid, 2006; Widyaningsih, 2012;
Tasia dan Widyaningsih, 2014). Tanaman ini termasuk jenis perdu yang dapat menghasilkan
cincau berwarna hitam dengan aroma dan penampilan yangkhas (Pitojo, 1998). Cincau
merupakan bahan jenis gelatin yang dihasilkan dari tanaman janggelan setelah melalui proses
ekstraksi dengan cara direbus dalam campuran air dengan bahan pengekstrak dan bahan
pengental (Yulianto, dkk., 2015).
Usaha janggelan di Desa Karangtengah dikelola oleh kelompok-kelompok tani khusus
tanaman janggelan. Kelompok tani yang termasuk aktif adalah Kelompok Tani ―Karya Maju‖
dan ―Karang Mulya‖ yang ada di Dusun Timbangan dan Dusun Sampang. Kedua kelompok
tani tersebut dalam perkembangannya belum mempunyai pengetahuan dan teknologi yang
cukup dalam mengelola teknologi budidaya tanaman janggelan maupun teknologi pasca
panen. Keberadaan kedua kelompok tani tersebut belum nyata meningkatkan pendapatan
anggotanya, walaupun hasil produksi sudah dapat dipasarkan ke Semarang, Bandung, Jakarta
dan bahkan sampai ke luar Jawa.
Prospek permintaan daun janggelan untuk bahan baku minuman dan obat herbal cukup
tinggi, sehingga berpotensi untuk terus dikembangkan. Salah satu potensi pengembangan
yang dapat dilakukan adalah pengelolaan pasca panen meliputi pengeringan dan pengemasan,
agar nilai jual daun janggelan dapat ditingkatkan. Introduksi rumah pengering sudah
dilakukan untuk mengatasi proses pengeringan khususnya pada musim penghujan (Suminah
dkk., 2015). Permasalahan petani sudah dapat mulai dikurangi dengan keberadaan rumah
pengering tersebut, walaupun masih memerlukan peningkatan kapasitas volume daun
janggelan yang dapat dikeringkan dalam satu periode pengeringan. Teknologi pengemasan
demikian juga masih belum dimiliki oleh kelompok tani, sehingga penjualan daun janggelan
kering masih dalam bentuk curah yang harganya lebih rendah dari pada dalam bentuk
kemasan. Harga daun janggelan kering curah belum dikemas hanya dihargai Rp 4.000,00 –
Rp 10.000,00 per kg, sementara itu harga pasaran daun janggelan yang sudah dikemas Rp
10.000,00 – Rp 20.000,00 per kg.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kelompok Tani ―Karya Maju‖ dan ―Karang
Mulya‖ memerlukan kegiatan pengabdian berupa introduksi alat pres pengemas daun
janggelan. Program pengabdian masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari kelompok
masyarakat sasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk introduksi alat pres daun janggelan sebagai
alat yang efisien untuk mengemas daun janggelan yang sudah dikeringkan, dan memberikan
pemahaman dan pelatihan cara kerja menggunakan alat pres pengemasan daun janggelan.
Introduksi alat pres ini juga dapat berdampak meningkatkan efisiensi tenaga dan biaya
transportasi.
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METODE PELAKSANAAN
Edukasi Penyuluhan Pentingnya Pengemasan Daun Janggelan
Edukasi dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada kelompok tani
pentingnya pengelolaan pasca panen, khususnya teknologi pengemasan daun janggelan
kering. Tahap ini dimulai dengan mengkoordinasikan dengan Pemerintah Desa Karangtengah
dan tokoh masyarakat dan ketua Kelompok Tani ―Karya Maju‖ dan ―Karang Mulya‖ yang
ada di Dusun Timbangan dan Dusun Sampang. Pemahaman kepada petani tentang pentingnya
pengelolaan pasca panen, khususnya teknologi pengemasan daun janggelan kering, dilakukan
dengan penyuluhan kepada petani anggota kelompok. Bentuk kegiatan berupa penyuluhan
secara formal dalam forum pertemuan di Balai Desa Karangtengah dan di rumah salah satu
anggota kelompok yang dekat dengan rencana lokasi alat pres ditempatkan. Penyuluhan
secara informal juga dilakukan di lokasi rencana penempatan alat pres pada saat persiapan
tempat, bahan dan alat yang diperlukan.
Fasilitasi Introduksi Alat Pres Pengemasan dan Pelatihan Penggunaannya
Fasilitasi dilakukan dengan cara introduksi alat pres pengemasan daun janggelan dan
pelatihan penggunaannya agar tepat guna untuk meningkatkan harga jual daun janggelan.
Fasilitasi dilakukan dengan pemberian bantuan alat pres daun janggelan beserta perangkat
pendukungnya. Pengelolaan alat pres diserahkan kepada manajemen kelompok tani janggelan
Kelompok Tani ―Karya Maju‖ dan ―Karang Mulya‖ yang ada di Dusun Timbangan dan
Dusun Sampang dengan sepengetahuan Kepala Desa Karangtengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Edukasi Penyuluhan Pentingnya Pengemasan Daun Janggelan
Materi penyuluhan meliputi pentingnya pengemasan daun janggelan, potensi dan
perbandingan harga daun janggelan yang dikemas dengan yang tidak dikemas, design alat
pres pengemasan, kebutuhan bahan dan alat, dan juga materi tentang kelompok usaha,
manajemen kelompok usaha dan peran masing-masing anggota dalam kelompok usaha.
Materi kepribadian diri juga disampaikan agar petani dapat mengenali bagaimana kepribadian
diri masing-masing, bagaimana kelebihan dan kelemahan, serta bagaimana untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Petani diharapkan dapat memahami dan mengerti keuntungan
apabila daun janggelan dikelola secara baik khususnya dikemas dengan alat pres, kebutuhan
tempat, alat dan bahan untuk instalasi alat pres, dan juga mengetahui tentang wirausaha daun
janggelan dan pentingnya manajemen kelompok usaha serta peran masing-masing dalam
kelompok.
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Gambar 1. Suasana penyuluhan di rumah salah satu anggota kelompok

Strategi penyuluhan kepada kelompok tani agar berhasil dilakukan dengan bersama-sama
melaksanakan proses pembelajaran secara kondusif untuk mengembangkan usaha tani dan
mempertahankan kesinambungan produktivitas pada setiap kelompok tani (Dinar, 2015).
Peningkatan kemampuan kelompok tani dapat diperoleh dari adanya kerjasama antara tim
pengabdi dan masyarakat kelompok tani yang mau menerima inovasi. Anggota petani
menjadi paham bahwa efisiensi tenaga perlu dilakukan untuk keberlanjutan produksi.
Kebanyakan petani mengerjakan usaha tani dengan mengandalkan kekuatan fisik, dengan
demikian untuk melaksanakan kegiatan usaha tani tersebut memerlukan input energi yang
banyak, sementara output yang dihasilkan belum mengimbangi input yang dikeluarkan (Umar
et al., 2010). Keberadaan alat pres pengemasan daun janggelan dapat mengurangi input
tenaga untuk mengemas daun janggelan, sehingga efisiensi produksi dapat tercapai.
Suasana penyuluhan yang berpengaruh nyata terhadap keberhasilannya adalah
pembangunan semangat dan motivasi. Sairi (2015) menyatakan bahwa kemampuan penyuluh
dalam memberikan semangat kepada anggota-anggota kelompok dapat meningkatkan
kepercayaan diri dalam kegiatan usaha tani. Petugas penyuluh pertanian dapatmemotivasi
anggota kelompok agar terlibat aktif dalam kegiatan kelompoknya dalam usaha mencapai
hasil yang diinginkan. Keterlibatan penyuluh cukup besar dalam memberikan motivasi dalam
pengembangan usaha tani. Keberhasilan penyuluh dapat dilihat dari meningkatnya motivasi
usaha, karena motivasi usaha yang rendah adalah sifat yang umum dimiliki oleh petani yang
disebabkan oleh pendapatan selama ini hanya rendah dan monoton.
Ketercapaian keberhasilan edukasi penyuluhan pentingnya pengemasan daun janggelan
untuk peningkatan kemampuan dilihat dari pengetahuan, pemahaman dan aktivitas anggota
kelompok tani janggelan sebelum dan sesudah kegiatan. Anggota kelompok menjadi tahu dan
paham arti pentingnya melakukan pengelolaan pasca panen daun janggelan, khususnya
teknologi pengemasan daun janggelan kering dari bentuk curah menjadi bentuk kemasan bal
(daun janggelan pres berbentuk balok). Perbandingan harga harga daun janggelan yang
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dikemas dengan yang tidak dikemas dapat diketahui beserta biaya usaha pengemasan,
sehingga anggota menjadi tahu selisih harganya yang merupakan nilai tambah pendapatan.
Anggota menjadi tahu tentang alat pres daun janggelan dan kebutuhan tempat, alat dan bahan
untuk instalasinya. Pengetahuan dan pemahaman kewirausahaan kelompok meningkat dari
yang semula tidak mengetahui menjadi paham tentang bagaimana mengelola usaha secara
kelompok dan peran masing-masing anggota dalam kelompok usaha. Motivasi usaha
meningkat yang sebelumnya rendah hanya pasrah dengan harga produk rendah menjadi
semakin termotivasi untuk berusaha meningkatkan nilai jual daun janggelan.
Materi kepribadian diri dan sekaligus dilanjutkan dengan simulasi untuk mengenal
kepribadian diri menghasilkan setiap anggota dapat mengetahui tipe kepribadian dirinya.
Kepribadian diri anggota meliputi; choleric (powerful), melancholy (perfect), phlegmatic
(peaceful) dan sanguine (popular). Anggota dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan
masing-masing, sehingga dapat berusaha meningkatkan kelebihan yang dimiliki dan
minimalkan kelemahannya, dan juga strategi menempatkan diri di lingkungan, serta
bagaimana berinteraksi dengan banyak orang yang mempunyai kepribadian berbeda-beda.
Kelompok tani janggelan ―Karya Maju‖ dan ―Karang Mulya‖ memiliki potensi besar
untuk berkembang. Produksi melimpah setiap periode panen yaitu dapat mencapai 15 – 20
ton daun janggelan dalam bentuk basah. Mayoritas masyarakat anggota termasuk usia
produktif 15 – 55 tahun yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Potensi ini apabila dapat
dimanfaatkan untuk pengelolaan pasca panen pengemasan daun janggelan dan mampu
memasarkan sendiri hasil produksi, maka pendapatan rumah tangga akan meningkat.
Fasilitasi Introduksi Alat Pres Pengemasan dan Pelatihan Penggunaannya
Introduksi alat pres pengemasan daun janggelan dengan memberikan bantuan 1 (satu)
unit alat pres daun janggelan beserta perangkat pendukungnya. Inovasi teknologi, termasuk
alat pres ini, diyakini dapat memberikan tambahan keuntungan usaha tani anggota kelompok,
mengingat inovasi ini ditujukan untuk pengelolaan komoditas unggulan (Shinta, 2011). Ratarata selisih harga daun janggelan kering yang belum dikemas dengan yang sudah dikemas
sebesar Rp 8.000,00 merupakan peluang besar introduksi alat pres pengemasan dapat
meningkatkan keuntungan anggota kelompok.
Daun janggelan curah tanpa pengemasan selama ini dibeli oleh pedagang pengepul yang
datang ke kelompok-kelompok tani baik dalam bentuk basah maupun kering. Daun janggelan
basah dihargai Rp 300,00 hingga Rp 2.500,00 per kg. Daun janggelan yang sudah dikeringkan
dalam bentuk curah sementara itu dihargai Rp 4.000,00 – Rp 5.000,00 per kg untuk kualitas
biasa Grid B (campur batang), dan diharga Rp 9.000,00 – Rp 10.000,00 per kg untuk kualitas
super Grid A (murni tanpa batang). Petani lain yang sudah mempunyai teknologi pengemasan
dapat menjual daun janggelan kering dalam bentuk kemasan kepada pedagang pengepul
dengan harga rata-rata Rp 15.000,00. Penjualan daun janggelan kering sudah dikemas pres
bentuk bal ke pasar Purwantoro dengan harga jual Rp 10.000,00 – Rp 12.000,00 per kg untuk
kualitas B (campur batang), dan Rp 18.000,00 – Rp 20.000,00 per kg untuk kualitas A (murni
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tanpa batang). Harga beli daun janggelan kering kemasan di Solo untuk kualitas A Rp
27.000,00 per kg dan kualitas B Rp 25.000,00 per kg.
Alat pres pengemasan daun janggelan yang diintroduksikan merupakan teknologi tepat
guna yang terbuat dari plat-plat besi tebal 5 mm dengan rancangan utama berbentuk kotak
ukuran 80 cm x 60 cm x 40 cm sebagai tempat daun janggelan dilakukan pengepresan.
Ukuran ini menyesuaikan dengan ukuran bal (bentuk balok daun janggelan hasil pengepresan)
yang diinginkan dan sudah dirancang yang paling ekonomis untuk pemuatan dalam bak truck
yang biasa digunakan untuk pengangkutan daun janggelan. Penutup kotak besi alat pres
berupa plat besi ukuran 60 cm x 40 cm yang dihubungkan bagian atas dengan tangkai besi
berbentuk ulir  5 cm. Tangkai ini dihubungkan dengan kerangka alat pres sedemikian rupa
sehingga dapat dinaikkan dan diturunkan dengan cara memutar ulir di bagian kerangka alat
pres. Pemutaran ulir dapat dilakukan dengan mekanik generator atau tenaga manusia. Alat
pres yang diintroduksikan masih dirancang menggunakan tenaga manusia sebagai energi
pemutarnya.

Gambar 2. Alat pres pengemasan (kiri), kotak tempat daun janggelan (kanan)
Penempatan alat pres di lokasi yang berdekatan dengan lokasi rumah pengering yang
sudah dibuat sebelumnya (Suminah dkk., 2015), dengan tujuan agar lebih efisien tenaga dan
biaya transportasi. Daun janggelan setelah kering, baik yang dikeringkan dengan dijemur
biasa maupun dengan rumah pengering, dapat langsung dilakukan pengepresan. Lokasi ini
berada di lahan milik Pemerintah Desa Karangtengah yang penggunaannya telah disetujui
dalam forum rembug warga desa. Lokasi alat pres juga dekat dengan rumah salah satu
pengurus kelompok tani janggelan yang memudahkan koordinasi penggunaan, pemantauan
dan pemeliharannya. Lantai penempatan alat pres diperkeras dengan pembetonan dan di
bagian permukaan dilapisi plat besi tebal 5 mm ukuran 80 cm x 100 cm.
Pelatihan cara penggunaan alat pres bagi anggota kelompok tani janggelan dilakukan
setelah selesai proses instalasi. Petani dilatih dari tahap persiapan, kebutuhan alat dan bahan,
cara membuka alat, meletakkan tali pengikat daun janggelan, memasang kotak besi,
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meletakkan daun janggelan, meletakkan plat penutup, memutar tangkai, menali bal daun
janggelan, membuka kotak dan mengangkat daun janggelan setelah menjadi kemasan bal.
Pelatihan penggunaan alat pres secara umum mampu memberikan keterampilan anggota
kelompok tani untuk mengoperasikan alat pres. Adanya alat pres dapat menambah peran
anggota sebagai operator alat pres, yang memberikan nilai tambah pendapatan bagi anggota.

Gambar 3. Pelatihan penggunaan alat pres

Gambar 4. Penggunaan alat pres untuk pengemasan daun janggelan
Evaluasi keberhasilan pelatihan ini diutamakan pada hasil kemasan bal yang diperoleh.
Bentuk permukaan bal harus rapi, rata dan padat di semua sisi, dengan tali sudah kuat
mengikat dan posisinya seimbang dengan ukuran sisi bal. Berat bal per kemasan balok juga
menjadi indikator keberhasilan penting dalam pelatihan penggunaan alat pres ini. Setiap bal
harus mempunyai berat 50 kg, apabila kurang maka dilakukan penambahan dengan
pengepresan ulang, sampai berat bal mencapai 50 kg, demikian juga apabila berat bal lebih
dari 50 kg dilakukan pengurangan dengan cara yang sama. Berat bal distandarkan 50 kg ini
merupakan kesepakatan umum dalam pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan
perhitungan jumlah bal dengan berat total daun janggelan.
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Gambar 5. Daun janggelan yang sudah dikemas berbentuk bal

Kapasitas alat pres dalam sehari mampu mengemas 300 kg daun janggelan kering yang
dioperasikan oleh 3 orang. Sekali proses pengepresan daun janggelan yang dapat dikemas 50
kg, dan dalam sehari dapat menghasilkan 6 bal. Biaya produksi untuk pengepresan tersebut
termasuk sortasi dan lain-lainnya dalam sehari sekitar Rp 700.000,00. Peningkatan harga
daun janggelan setelah dikemas Rp 8.000,00 per kg, sehingga jumlah peningkatan harga
untuk 300 kg daun janggelan kering sebesar Rp 2.400.000,00. Pendapatan petani dengan
demikian untuk setiap 300 kg daun janggelan kering meningkat menjadi Rp 1.700.000,00
yang merupakan nilai tambah penting bagi pendapatan petani.

KESIMPULAN
Kegiatan bertujuan untuk introduksi alat pres daun janggelan sebagai alat yang efisien
untuk mengemas daun janggelan yang sudah dikeringkan, dan memberikan pemahaman dan
pelatihan cara kerja menggunakan alat pres. Metode yang digunakan adalah edukasi dan
fasilitasi. Edukasi dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada kelompok tani
pentingnya pengelolaan pasca panen, khususnya teknologi pengemasan daun janggelan
kering. Fasilitasi dilakukan dengan cara introduksi alat pres pengemasan daun janggelan dan
pelatihan penggunaannya agar tepat guna untuk meningkatkan harga jual daun janggelan.
Kegiatan telah memberikan manfaat; (1) Meningkatnya kesadaran petani terhadap arti
pentingnya pengelolaan pasca panen, (2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani
dalam menggunakan alat pres pengemasan untuk mengembangkan usaha komoditas
janggelan, dan (3) Meningkatnya harga jual daun janggelan kering yang sudah dikemas dalam
bentuk pres dari Rp 4.000,00 – Rp 10.000,00 menjadi Rp 10.000,00 – Rp 20.000,00 per kg.
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ABSTRAK
Kondisi lahan di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar sangat
miring dengan tingkat kemiringan lereng 65–85% dan topografi berpegunungan. Kondisi ini
menyebabkan sangat rawan terjadi bencana erosi tanah dan longsor. Oleh karena itu
pengelolaan lahan pertanian seyogyanya terus memperhatikan aspek konservasi lahan, selain
pembuatan teras bangku dan penanaman menurut garis kontur, juga perlu dilakukan usaha
menanam tanaman penguat di bibir teras. Usaha konservasi harus memperhatikan tanaman
pokok yang dapat memperkuat konstruksi tanah dan lahan agar lebih tahan terhadap bahaya
erosi tanah dan longsor. Salah satu kegiatan yang sesuai untuk konservasi lahan tersebut
adalah dengan mengembangkan komoditas tanaman salak.
Tujuan kegiatan adalah: (1) Mengevaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan
tanaman salak, (2) Memberikan pemahaman kepada petani tentang potensi pengembangan
tanaman salak, dan (3) Mendampingi petani dalam pengembangan tanaman salak dari
persiapan lahan, pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan sampai dengan panen. Hasil
kegiatan adalah: (1) Evaluasi kesesuaian lahan pada tahun 2007-2008 menunjukkan bahwa
lahan di Desa Wonorejo cukup sesuai untuk pengembangan komoditas tanaman salak,
dengan faktor pembatas kemiringan lereng yang dapat diperbaiki dengan menerapkan
konservasi lahan dalam budidaya tanaman salak, (2) Kegiatan sosialisasi pada tahun 20082009 telah berhasil memberikan pemahaman kepada petani, dan petani berminat untuk
mengembangkan komoditas tanaman salak, (3) Komoditas salak sudah berhasil ditanam di
Desa Wonorejo, penanaman secara bertahap oleh anggota kelompok tani dimulai tahun 2009
dan sudah mulai berbuah tahun 2012, petani mulai memperoleh pendapatan dari penjualan
buah dan bibit salak, dan tahun 2016 sudah ada 16 petani salak dengan jumlah tanaman
salak + 8.750 pohon pada jumlah luas lahan + 3,5 ha.
Kata kunci : konservasi lahan, pemberdayaan, salak

251

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

PENDAHULUAN
Kondisi lahan di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar sangat
miring dengan tingkat kemiringan lereng 65-85% dan topografi berpegunungan. Kondisi
daerah ini menyebabkan sangat rawan terjadi bencana erosi tanah dan longsor, seperti yang
terjadi di Kabupaten Karanganyar pada akhir tahun 2007 yang telah menimbulkan banyak
kerugian, baik kerugian nyawa dan harta benda (DPU Karanganyar, 2009). Kondisi ini mirip
dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mengalami bencana longsor. Sutopo (2014)
mengatakan bahwa longsor di Kabupaten Banjarnegara dikarenakan wilayah tersebut berada
pada kemiringan lereng 60-80%. Tanaman di atas bukit tempat terjadinya longsor adalah
tanaman semusim, dengan jenis palawija yang tidak rapat, sehingga kondisi tanah menjadi
longgar dan mudah terbawa air.
Oleh karena itu pengelolaan lahan pertanian seyogyanya terus memperhatikan aspek
konservasi lahan, selain pembuatan teras-teras bangku dan penanaman menurut garis kontur,
juga perlu dilakukan usaha menanam tanaman penguat di bibir teras. Suwarto dkk. (2012)
menyebutkan bahwa adopsi penanaman tanaman penguat teras berupa rumput pakan ternak
atau tanaman tahunan, tidak mudah diterima semua petani karena alasan persaingan tanaman
utama padi, palawija dan sayuran dengan tanaman penguat teras, atau karena petani tidak
memiliki ternak ruminansia. Upaya konservasi lahan dengan pergiliran tanaman, pengolahan
dan pembudidayaan tanaman sesuai garis kontur juga tidak mudah diadopsi, karena
keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pada sebagian petani. Penggunaan pupuk mulsa
dan pupuk kandang demikian juga tidak mudah diadopsi karena sebagian petani tidak
memiliki ternak ruminansia sebagai penghasil pupuk kandang.
Usaha konservasi juga harus memperhatikan tanaman pokok yang dapat memperkuat
konstruksi tanah dan lahan agar lebih tahan terhadap bahaya erosi tanah dan longsor. Salah
satu kegiatan yang sesuai untuk konservasi lahan tersebut adalah dengan mengembangkan
komoditas pertanian tanaman salak. Mujiyo dan Nandariyah (2009) menyebutkan bahwa
salah satu tanaman konservasi yang sesuai untuk lahan di Desa Wonorejo adalah salak
(Salacca zalacca Gaertn. Voss). Salak mempunyai perakaran kuat dan tajuk lebar yang
mampu menahan energi air hujan sehingga dapat menekan erosi dan longsor. Beban tanaman
salak termasuk ringan sehingga dapat memperkecil peluang terjadi bencana longsor yang
disebabkan oleh faktor beban tanaman.
Kegiatan pengembangan komoditas salak di Desa Wonorejo, Jatiyoso, Karanganyar
dilakukan untuk: (1) Mengevaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman salak, (2)
Memberikan pemahaman kepada petani tentang potensi pengembangan tanaman salak, dan
(3) Mendampingi petani dalam pengembangan tanaman salak dari persiapan lahan, pemilihan
bibit, penanaman, pemeliharaan sampai dengan panen.
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METODE PELAKSANAAN
Kegiatan ini merupakan research action yang menggabungkan metode riset dan
pengabdian untuk model pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan budidaya salak
secara ex situ dalam rangka untuk konservasi lahan rawan bencana longsor. Kegiatan
dilaksanakan di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar dimulai sejak
tahun 2007/2008 sampai dengan sekarang dengan penahapan berikut ini :
Evaluasi Kesesuaian Lahan
Melakukan evaluasi lahan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan untuk tanaman
salak, beserta faktor pembatas dan upaya untuk memperbaikinya. Evaluasi lahan dilakukan
dengan matching (pencocokan) antara persyaratan tumbuh tanaman dengan karakteristik dan
kualitas lahan (Djaenudin, dkk., 2003; Ritung, dkk., 2011).
Pemahaman petani tentang potensi pengembangan salak
Tahap ini dimulai dengan mengkoordinasikan dengan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karanganyar beserta instansi terkait, Pemerintah
Desa Wonorejo dan tokoh masyarakat dan petani di Desa Wonorejo. Pemahaman kepada
petani tentang potensi pengembangan salak dilakukan dengan sosialisasi kepada petani, baik
secara formal dalam forum pertemuan di Balai Desa Wonorejo maupun secara informal di
lahan maupun rumah ketua kelompok tani.
Pendampingan Petani dalam Pengembangan Salak
Pendampingan petani meliputi fasilitasi studi banding ke daerah yang telah
mengembangkan salak, transfer teknologi budidaya, pembentukan kelompok tani salak,
memberikan bantuan bibit salak dan pupuk organik, pemantauan dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Kesesuaian Lahan
Evaluasi lahan merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses perencanaan
penggunaan lahan (land use planning). Evaluasi lahan merupakan proses penilaian atau
keragaman lahan jika diperlukan untuk tujuan tertentu, yang meliputi pelaksanaan dan
pelaksanaan dan interpretasi survei dan studi bentuk lahan, tanah, vegeatasi, iklim dan aspek
lahan lainnya, agar dapat mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan
lahan yang dikembangkan (Djaenudin, dkk., 2003; Arsyad, 2006; Ritung, dkk., 2011).
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Gambar 1. Salah satu lahan untuk pengembangan salak di Desa Wonorejo dengan tingkat
kemiringan lereng 85-100%
Hasil evaluasi kesesuaian lahan pada tahun 2007/2008 menunjukkan bahwa lahan di
Desa Wonorejo cukup sesuai untuk pengembangan komoditas tanaman salak dengan faktor
pembatas kemiringan lereng yang dapat diperbaiki dengan menerapkan konservasi lahan
dalam budidaya tanaman salak. Tim Sibermas (2008) menyatakan bahwa kondisi iklim
(temperatur, curah hujan dan kelembaban udara) di desa ini cukup sesuai untuk pertumbuhan
salak. Faktor drainase, toksisitas, alkalinitas, bahaya banjir, dan penyiapan lahan sangat sesuai
untuk pertumbuhan salak. Faktor media perakaran dan retensi hara cukup sesuai untuk
pertumbuhan salak. Sementara itu, faktor yang menentukan kelas kesesuaian lahannya adalah
faktor bahaya erosi (tingkat kemiringan lereng dan tingkat bahaya erosi).
Tingkat kemiringan lereng rata-rata 65% - 85% dan bahaya erosi sangat berat,
menyebabkan kelas kesesuaian lahan Desa Wonorejo untuk tanaman salak adalah tidak
sesuai. Faktor penghambat ini masih dapat diatasi dengan penggunaan teknologi yang secara
fisik berat dan memerlukan biaya tinggi di awal pelaksanaan program penanaman. Usaha
perbaikan kualitas lahan adalah dengan pembuatan teras-teras bangku dengan konstruksi baik,
dan pada tampingan teras harus terjaga dengan ditanami tanaman penguat teras seperti hijauan
rumput pakan ternak. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan bahan
organik (pupuk organik). Penggunaan pupuk organik selain akan meningkatkan kesuburan
tanah, juga akan meningkatkan ketahanan agregat tanah terhadap daya penghancuran oleh air,
karena bahan organik berfungsi untuk merekatkan antar partikel tanah, sehingga
meningkatkan kemantapan agregat tanah, dan dengan demikian tanah akan lebih tahan
terhadap erosivitas.
Pemahaman Petani tentang Potensi Pengembangan Salak
Sebelum adanya pemberian pemahaman petani tentang potensi pengembangan salak,
petani sama sekali tidak tahu kalau daerahnya berpotensi untuk budidaya salak. Beberapa
petani sudah ada yang mempunyai tanaman salak, namun jumlahnya hanya sedikit dan tidak
dikelola secara baik, bahkan tanaman salak tumbuh secara tidak disengaja ditanam oleh
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petani. Jenis tanaman yang banyak ditanam adalah berupa tanaman pangan jagung, singkong
dan gandum, berupa jenis sayuran buncis, wortel, loncang, sawi, kapri, kobis, dan lainnya,
dan tanaman keras yang banyak adalah cengkeh. Umumnya masyarakat menanam berbagai
komoditas tersebut untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan sebagian lainnya untuk
dijual.

Gambar 2. Sosialisasi dilakukan di rumah petani
Pemahaman kepada petani tentang potensi pengembangan salak dilakukan dengan
sosialisasi kepada petani, baik secara formal dalam forum pertemuan di Balai Desa Wonorejo
maupun secara informal di lahan maupun rumah ketua kelompok tani. Budidaya salak sebagai
salah satu alternatif konservasi lahan rawan longsor yang mempunyai keunggulan-keunggulan
dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya perlu untuk disampaikan kepada petani.
Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi, cara dan bagaimana budidaya
salak dengan harapan petani berminat dan tertarik untuk mengembangkan salak. Pemahaman
ini bertujuan agar terjadi perubahan sikap, inisiatif, partisipasi dan pembentukan kelompok
(Rothman et al., 2001). Materi sosialisasi juga berisi tentang psychology therapy yang
bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan dan semangat petani untuk pengembangan
salak akibat trauma pasca bencana tanah longsor. Lahan terbengkalai yang ditinggalkan oleh
warga dapat dimanfaatkan kembali setelah adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pendampingan Petani dalam Pengembangan Salak
Salah satu cara untuk memantapkan minat petani untuk mengembangkan salak adalah
dengan mengajak petani melihat langsung daerah yang sudah berhasil dan menjadi sentra
salak. Daerah tujuan adalah sentra salak pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Petani dapat melihat langsung perkebunan salak dan
menanyakan ke petani setempat seputar budidaya dan pemasaran salak. Petani diberi
kesempatan melihat demonstrasi langsung oleh petani salak bagaimana cara budidaya salak
dari persiapan tanah dan lahan, pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan (penyulaman,
pemupukan susulan, penggemburan tanah, penyiangan, pengairan, pemangkasan,
penyerbukan, pengendalian hama dan penyakit) dan panen. Petani salak juga dihadirkan ke
Desa Wonorejo untuk memberikan pelatihan langsung budidaya salak di lahan milik petani.
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Pendampingan petani selanjutnya dengan membentuk kelompok tani salak agar kegiatankegiatan lebih terkoordinasi. Pembentukan kelompok tani salak dilakukan dengan rembug
kelompok petani yang sudah bersedia dan berminat mengembangkan salak. Kelompok petani
yang terbentuk diberi nama Wonosari Salak I. Jumlah anggota kelompok petani salak ini
sebanyak 7 orang, yang diketuai oleh Bapak Giat, sekretaris oleh Bapak Sumarno dan
bendahara oleh Bapak Saimin. Selaku penasehat adalah Kepala Desa Wonorejo Bapak
Sudrajat. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disusun untuk mengatur dan
melancarkan segala kegiatan/aktivitas kelompok, dan untuk mengantisipasi perkembangan
kelompok dan sebagai dasar kegiatan bagi kelompok. Pertemuan rutin kelompok dilakukan
sebulan sekali dan sekaligus dilakukan arisan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota
kelompok.
Fasilitasi lainnya kepada petani adalah memberikan bantuan bibit salak dan pupuk
organik. Bibit salak yang diminati untuk dikembangkan oleh petani adalah jenis salak
pondoh. Bantuan bibit diberikan kepada petani dengan ketentuan setiap 1.000 m2 lahan
jumlah bibit yang diterima 250 bibit salak betina dan 25 bibit salak jantan, dengan jarak
tanam 2 m x 2 m. Kelebihan jumlah bibit dapat digunakan untuk menyulam tanaman yang
mati. Pupuk organik yang diberikan berupa pupuk kandang sapi dengan jumlah 5 kg untuk
setiap bibit salak. Anggota kelompok petani salak mengajukan bantuan melalui ketua
kelompok yang kemudian diteruskan kepada Kepala Desa Wonorejo, yang kemudian
dikoordinasikan dengan tim pelaksana sampai bantuan dapat direalisasikan.

Gambar 3. Tanaman salak berumur 1-2 tahun
Penanaman secara bertahap oleh anggota kelompok petani salak dimulai tahun 2009.
2

2

Budidaya salak ditanam dengan jarak tanam 2 x 2 m , sehingga pada lahan 1.000 m
dibutuhkan 250 bibit dengan perbandingan setiap 10 bibit betina ditanam 1 bibit jantan.
Setiap lubang tanam diberi pupuk kandang 5 kg satu minggu sebelum tanam. Lahan yang
ditanami salak pada tahap awal ini dipilih lahan-lahan yang lokasinya strategis sehingga dapat
dilihat oleh petani lain atau masyarakat umum. Papan-papan demplot dipasang di lokasi
budidaya salak agar dapat sebagai media sosialisasi kepada petani lain. Petani lain atau
masyarakat umum diharapkan menjadi tahu, tertarik dan berminat untuk mengembangkan
salak setelah melihat langsung contoh budidaya salak.
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Gambar 4. Tanaman salak sudah berbuah

Gambar 5. Konservasi lahan salak sudah terjaga dengan baik
Kanopi tanaman salak pada tahap awal pertumbuhan belum menutupi lahan secara
penuh, sehingga di sela-sela baris tanaman masih dapat ditanami komoditas yang biasa
ditanam oleh petani. Tanaman semusim yang biasa ditanam petani di sela-sela tanaman salak
adalah wortel dan buncis. Hal ini dapat untuk meminimalkan penghasilan yang hilang sebagai
akibat peralihan pola tanam, sehingga petani masih memperoleh penghasilan selama tanaman
pokok salak belum menghasilkan. Pemeliharaan bentuk dan tampingan teras beserta tanaman
penguatnya terus dilakukan selama kanopi salak belum menutupi lahan secara penuh.
Pada tahun 2012 tanaman salak yang ditanam pada tahap awal tahun 2009 sudah mulai
berbuah. Perbedaan buah dengan daerah asalnya adalah kandungan air lebih banyak sehingga
lebih lunak dan renyah, sedangkan ciri-ciri yang lain hampir sama. Daging buah rasanya
manis tanpa rasa asam, termasuk buah yang masih muda. Biji setiap buah salak berjumlah 1 –
3 biji dan berwarna coklat. Daging buah berwarna putih agak kekuningan dan ketebalannya
0,5 - 1,3 cm. Ukuran buah bervariasi 2,0 – 5,5 cm dan berat 25 - 80 gram/buah. Jumlah buah
berkisar 7 - 23 buah/tandan. Perhitungan produktivitas 1 pohon salak antara 5 – 7 kg/pohon/
tahun. Sebagian besar buah masih dikonsumsi oleh keluarga petani sendiri, mengingat hasil
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buah masih dalam jumlah terbatas, karena belum semua pohon dapat berbuah. Petani juga
merasakan panen tahap awal ini merupakan keberhasilan luar biasa sehingga petani lebih
senang untuk mengkonsumsi sendiri, disamping buah salak merupakan barang baru bagi
petani dan makan buah salak tidak mudah mengalami kebosanan.
Pada tahun 2013 – 2014 pohon salak sudah mulai banyak yang berbuah, dan sudah
melebihi untuk kebutuhan konsumsi sendiri. Petani mulai dapat menjual buah salak ke para
tetangga, pedagang keliling dan pasar lokal. Pendapatan dari buah salak mulai dirasakan oleh
keluarga petani. Selain pendapatan dari buah salak, petani juga mendapatkan keuntungan dari
hasil pencangkokan bibit. Rata-rata setiap pohon mempunyai 3 – 4 anakan yang dapat
dicangkok untuk dijadikan bibit. Bibit salak selain ditanam sendiri untuk perluasan tanam
juga dijual ke petani lain dengan harga Rp. 4.000 – 5.000. Sampai dengan tahun 2016 ini
sudah ada 16 petani salak di Desa Wonorejo dengan jumlah tanaman salak + 8.750 pohon
pada jumlah luas lahan + 3,5 ha. Petani tersebut merupakan pengembangan jumlah anggota
kelompok tani Wonosari Salak I, dan sebagian lainnya merupakan petani di luar kelompok.

KESIMPULAN
1. Hasil evaluasi kesesuaian lahan pada tahun 2007 – 2008 menunjukkan bahwa lahan di
Desa Wonorejo cukup sesuai untuk pengembangan komoditas tanaman salak, dengan
faktor pembatas kemiringan lereng yang dapat diperbaiki dengan menerapkan konservasi
lahan dalam budidaya tanaman salak.
2. Kegiatan sosialisasi pada tahun 2008 – 2009 telah berhasil memberikan pemahaman
kepada petani bahwa daerahnya berpotensi untuk pengembangan komoditas salak,
beberapa petani langsung tertarik dan berminat untuk mengembangkan salak.
3. Tanaman salak sudah berhasil ditanam di Desa Wonorejo, penanaman secara bertahap
oleh anggota kelompok tani dimulai tahun 2009 dan sudah mulai berbuah pada tahun
2012, petani mulai memperoleh pendapatan dari penjualan buah salak dan bibit tanaman
salak, dan pada tahun 2016 sudah ada 16 petani salak dengan jumlah tanaman salak +
8.750 pohon pada jumlah luas lahan + 3,5 ha.
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PENGEMBANGAN DODOL WORTEL DESA GONDOSULI
KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
Setyowati dan Fanny Widadie
Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret – Surakarta
watikchrisan@yahoo.com
ABSTRAK
Selama ini kelompok tani wortel di Desa Gondosuli, Tawangmangu memiliki kendala
dalam pengembangan agribisnis wortel dari aspek hulu, on-farm sampai dengan hilir. Dan
salah satu permasalahan utamanya disini adalah kesulitan dalam meningkatkan produksi dan
nilai jual dari wortel yang dihasilkan. Oleh karena itu pengabdian disini adalah melakukan
introduksi teknologi pengolahan dan pemasaran dodol wortel yaitu alat-alat pengolahan dodol
wortel, pelatihan kewirausahaan dan pengolahan pangan wortel. Kegiatan introduksi
teknologi pasca panen ini sangat dibutuhkan oleh kelompok tani wortel gondosuli dalam
meningkatkan produksi dan nilai jual wortel yang selama ini memiliki nilai yang rendah.
Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan dari pengabdian ini adalah berupa pembuatan dan
pemberian alat-alat dodol wortel, pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan agroindustri
wortel.
Kata Kunci: Wortel, Tekhnologi Pengolahan dan Pemasaran, Kewirausahaan, Dodol

PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi
Salah satu komoditas pertanian yang cukup potensial untuk mendukung arah
pembangunan nasional di bidang pertanian adalah tanaman hortikultura. Komoditas
hortikultura khususnya sayur-sayuran mempunyai prospek yang cerah di masa sekarang
maupun ke depannya dikarenakan masyarakat cenderung mengarah ke pola hidup sehat yang
serba organik dalam mengkonsumsi makanan sehari-harinya. Untuk memanfaatkan peluang
pasar tersebut, diperlukan pengembangan budidaya hortikultura skala komersial dan digarap
secara profesional. Iklim usaha ke arah ini perlu dimanfaatkan guna meningkatkan
penanaman modal di bidang hortikultura yang dikaitkan dengan dukungan industri
pengolahan hasil (Kementan, 2011).
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Salah satu tanaman hortikultura yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah
wortel. Wortel merupakan tanaman subtropis yang memerlukan suhu dingin (15-21°C),
lembab, dan cukup sinar matahari. Di Indonesia kondisi seperti itu biasanya terdapat di daerah
berketinggian antara 1.200-1.500 m dpl seperti halnya kondisi di Tawang Mangu.
Berdasarkan pada Tabel 1. dapat diketahui bahwa produksi sayur-sayuran paling tinggi
di Kabupaten Karanganyar adalah wortel sebanyak 161.654 kuintal.
Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Sayur-sayuran di Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Jenis Sayuran

Luas Panen (Ha)

Luas Panen (pohon)

Produksi (kw)

1

Bawang Merah

294

-

11.656

2
3

Bawang Putih
Kobis

132
60

-

15.036
11.667

4
5
6
7
8
9

Sawi
Cabe
Tomat
Buncis

298
106
62
251

18.136
2.878
1.938
10.273

Wortel
Petai

798
-

99.057

161.654
20.526

10

Mlinjo

-

131.092

59.927

11

Kacang Panjang

114

-

7.874

Sumber : Dinas Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) Kabupaten Karanganyar
Di Tawangmangu, penanaman wortel dilakukan oleh masyarakat lokal. Dalam
kegiatannya, petani wortel di Tawangmangu ini membuat kelompok tani untuk
mempermudah menjalankan usahanya. Pembentukan kelompok tani ini berguna untuk
membentuk pola pikir anggota kelompok untuk dapat saling bekerjasama dalam mencapai
keuntungan yang diharapkan. Kelompok tersebut diantaranya adalah Kelompok Tani Wortel
(KTW) Bina Taruna Sejahtera (Kelompok Tani-1) dan Kelompok Tani Wortel (KTW) Ngudi
Makmur 3 (Kelompok Tani-2) yang menjadi mitra program IbM ini. Kelompok Tani Wortel
Bina Taruna Sejahtera merupakan kelompok tani wortel yang anggotanya 18 orang petani.
Sedangkan Kelompok Tani Wortel Ngudi Makmur 3 merupakan kelompok tani wortel yang
anggotanya 23 orang petani Kedua kelompok tani wortel ini berlokasi di Desa
Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
Dalam menjalankan kegiatan budidaya, Kelompok Tani wortel Ngudi Makmur 3 dan
Kelompok Tani Wortel Bina Taruna Sejahtera masih menerapkan pola-pola tradisional.
Rendahnya pengetahuan anggota Kelompok Tani Wortel menjadi salah satu penyebabnya.
Hal ini dikarenakan pendidikan anggota kelompok tani yang rata-rata hanya sekolah dasar
sampai sekolah menengah.
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Pengetahuan yang kurang dalam hal pemilihan bibit, pemakaian pupuk dan pestisida
serta cara pemeliharaan tanaman wortel membuat produksi wortel masih kurang optimal.
Belum lagi jika masa panen raya wortel tiba, maka akan banyak wortel yang rusak karena
tidak laku terjual akibat rendahnya harga. Padahal jika anggota kelompok tani memiliki
pengetahuan yang cukup, wortel-wortel tersebut dapat diolah menjadi aneka produk pangan
yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.
Selain dari aspek manajemen teknis produksi, aspek higienitas produk masih belum
diperhatikan oleh kebanyakan petani wortel. Hal ini terlihat dari proses penanganan wortel
setelah panen. Wortel yang baru selesai dipanen, biasanya langsung dicuci di selokan yang
berdekatan dengan lahan budidaya. Padahal pencucian dengan menggunakan air selokan ini
memungkinkan terjadinya kontaminasi silang dari air yang digunakan ke wortel mengingat air
selokan merupakan tempat saluran pembuangan limbah seperti limbah rumah tangga. Belum
lagi jika terdapat bahan-bahan kimia seperti detergen yang tidak baik buat kesehatan ikut
menempel pada wortel dan kurang sehat untuk dikonsumsi dan diolah menjadi dodol wortel.
Wortel adalah salah satu jenis umbi-umbian yang banyak dikembangkan di daerah
pegunungan di Indonesia. Umbi wortel yang telah dipanen masih mengalami proses hidup
yang menyebabkan terjadinya perubahan fisiologis, fisik dan biokemis. Perubahan-perubahan
tersebut akan menimbulkan kerusakan yang dikenal sebagai gangguan fisiologis. Kerusakan
lepas panen karena gangguan fisiologis timbul karena beberapa sebab, misalnya adanya
penguapan (transpirasi), pernapasan (respirasi), dan perubahan biologis lainnya. Kerusakan
lepas panen juga dapat terjadi karena gangguan parasiter (patogen) dan gangguan non
parasiter. Selain itu, hal ini diperparah dengan kandungan air pada wortel yang cukup tinggi
sehingga umur simpan wortel segar tidak lama.
Produksi wortel di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar menurut data
dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 mencapai 89.510 kw/tahun. Kondisi produksi wortel
yang berlimpah ini merupakan suatu tantangan besar bagi petani di daerah Selo untuk
memasarkan wortel tersebut. Karena jumlah produksi yang cukup besar menyebabkan harga
jual wortel pada kelas petani di Tawangmangu hanya mencapai Rp 2000/Kg. Oleh karena itu
perlu adanya pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan nilai ekonomis wortel dan umur
simpan wortel tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani wortel
desa Gondosuli kecamatan Tawangmangu kabupaten Karanganyar.
Salah satu alternatif pengolahan wortel adalah dengan mengolahnya menjadi Dodol
Wortel. Dodol wortel merupakan produk dodol dari olahan wortel yang diformulasikan
dengan susu. Produk ini kaya akan serat makanan (dietary fiber) yang membantu proses
pencernakan makanan, kaya akan gula sebagai sumber tenaga dan tentunya mengandung
protein yang berasal dari susu.
Program kawasan wisata Solo-Tawangmangu diharapkan akan banyak wisatawan yang
melintas di Tawangmangu Karanganyar. Hal ini perlu mendapat dukungan dari berbagai
bidang infrastruktur. Salah satunya ialah perkembangan usaha produksi makanan oleh-oleh
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khas Tawangmangu Karanganyar perlu ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan survey
pendahuluan yang telah dilakukan, diketahui bahwa sekitar 30% warga Desa Gondosuli
belum memiliki pekerjaan (pengangguran). Oleh karenanya perlu ada alternative pekerjaan
untuk mengurangi angka pengangguran di desa ini.
Melihat potensi, prospek dan peluang usaha tersebut maka pelatihan pembuatan Dodol
Wortel sebagai makanan oleh-oleh khas Tawangmangu Karanganyar perlu dilakukan karena
hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomis wortel dan memberikan alternatif pekerjaan baru
bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa
kegiatan yaitu Pelatihan Kewirausahaan ,Manajemen Usaha dan Pengemasan Dodol Wortel,
Pelatihan Pembuatan Dodol Wortel dan Penggunaan Alat Pengaduk ( Mixer) Dodol Wortel.
B. Permasalahan Mitra
Produksi wortel di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, cukup melimpah yaitu
mencapai 89.510 kw/tahun (BPS, 2010). Akan tetapi belum ada pengolahan lebih lanjut
terhadap produk wortel tersebut. Karena ketersediaan wortel yang banyak menyebabkan
harga jual wortel menjadi rendah, pemasaran cukup susah dan umur simpan wortel tidak
panjang. Hal ini mengakibatkan petani sering mengalami kerugian. Oleh karena itu perlu
adanya proses pengolahan lebih lanjut yang dapat meningkatkan nilai ekonomis wortel dan
umur simpannya sehingga petani setempat dapat mendapatkan keuntungan yang lebih
daripada menjual produk segar. Hal ini juga dapat mendorong petani setempat untuk
mengolah produk pangan menjadi beragam produk yang lebih inovatif. Pengangguran di Desa
Gondosuli juga cukup tinggi yaitu mencapai 30%, oleh karena itu dengan adanya pelatihan ini
akan memberikan ketrampilan tambahan sehingga dapat memberikan alternative pekerjaan
bagi warga Desa Gondosuli.
Secara umum permasalahan-permasalahan di kedua Kelompok Tani Wortel Bina Taruna
Sejahtera dan Kelompok Tani Wortel Ngudi Makmur 3 di Kecamatan Tawangmagu,
Kabupaten Karanganyar, dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek manajemen usaha dan
pengemasan produk olahan wortel dan aspek pengolahan produk olahan wortel.
Permasalahan-permasalahan dari aspek manajemen usaha dan pengolahan produk olahan
wortel (dodol wortel) ditunjukkan dari beberapa aspek sebagai berikut :
1. Diversifikasi produk belum banyak dilaksanakan oleh petani, karena keterbatasan
pengetahuan, sehingga komoditi wortel yang berlimpah pada saat panen raya belum
diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Hal ini ditambah lagi dengan
kuranganya pengetahuan petani wortel untuk melakukan pengolahan wortel menjadi
produk olahan wortel seperti dodol wortel yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
2. Manajemen usaha dan pengemasan dodol wortel serta pembukuan dalam usahatani wortel
sebagian besar petani masih kurang baik, hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar
petani belum melakukan pembukuan kegiatan maupun keuangan dan pengelolaan
keuangan secara baik. Sebagian besar petani masih belum mempunyai catatan pembukuan
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keuangan usaha, pembukuan kegiatan, pembukuan pemesanan produk (waktu pemesanan,
harga, dan lain-lain). Selain itu juga sebagian besar petani juga belum mengelola
keuangan usaha dengan baik, mereka masih mencampuradukkan keuangan usaha dengan
keuangan keluarga. Selain itu permasalahan akses permodalan ke lembaga keuangan
masih kurang baik, meskipun ada beberapa kelompok petani yang sudah mengakses
perbankan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan dan kemauan petani untuk
akses permodalan ke perbankan dan kurang memadainya pembukuan keuangan yang
biasanya menjadi salah satu syarat untuk mengakses kredit ke perbankan.
Masalah-masalah yang dihadapi oleh kedua kelompok tani wortel di Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut :

Tabel 4. Masalah-masalah yang dihadapi Kedua Kelompok Tani Wortel di Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar
Aspek-aspek
Masalah Yang Dihadapi
Pasar dan Pemasaran

Sumber Daya Manusia

Permodalan













Pemasaran masih terbatas
Sistem penjualan dan kemitraan dagang kurang menguntungkan petani
Harga jual wortel rendah, karena tidak ada standar
harga jual wortel
Kemampuan pemeliharaan usahatani wortel yang baik dan berkualitas
masih rendah
Kemampuan produksi bagi petani rendah
Kesadaran dan pengetahuan terhadap higienitas produk masih rendah
Kemampuan permodalan lemah, masih mengandalkan modal sendiri
Rendahnya akses pada perbankan
Manajemen keuangan masih tradisional, belum ada pembukuan
keuangan yang baik
Rendahnya kemampuan penyediaan syarat-syarat kredit perbankan dan
kredit macet

C. Solusi yang Ditawarkan
Berdasarkan permasalahan diatas maka solusi yang ditawarkan di kedua Kelompok Tani
Wortel tersebut adalah :
1. Introduksi Teknologi Pasca Panen Wortel
Introduksi teknologi alat pencuci wortel yang sesuai kebutuhan petani wortel. Dengan
adanya introduksi teknologi produk olahan wortel ini diharapkan dapat meningkatkan nilai
tambah secara ekonomi bagi kelompok tani wortel.
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Produksi
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Peningkatan kemampuan SDM Kelompok Tani Wortel dalam hal manajemen usaha
(manajemen keuangan, pembukuan dan manajemen pemasaran), pembibitan dan pemilihan
bibit wortel, pengolahan dan pemberian pupuk utama dan pupuk alternatif, perawatan
usahatani wortel serta diversifikasi produk olahan wortel.
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan solusi yang ditawarkan adalah :
1. Pengadaan teknologi alat pengaduk (mixer) dodol wortel yang sesuai kebutuhan
kelompok tani wortel
2. Pelatihan-pelatihan kepada kedua Kelompok Tani Wortel :
a. Pelatihan pembuatan produk olahan wortel (dodol wortel) dan penggunaan alat-alat
pengolahan dodol wortel (pengaduk dodol wortel (mixer dodol wortel), dll)
b. Pelatihan manajemen usaha dan pengemasan dodol wortel
c. Monitoring dan evaluasi dari berbagai tahap kegiatan yang dilakukan
Partisipasi kedua Kelompok Tani dalam kegiatan ini adalah kedua Kelompok Tani
menyediakan tempat, sebagian bahan dan alat yang akan digunakan dalam pelatihan,
menyediakan teknologi alat pengaduk (mixer) dodol wortel dan mengkoordinir peserta
pelatihan. Kelompok Tani Wortel melakukan monitoring dan evaluasi dengan tim pengusul
dalam kegiatan yang telah disepakati bersama dalam mencapai keberhasilan kegiatan ini.

METODE KEGIATAN
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan beberapa tahapan
diantaranya yaitu:
1. Tahapan Survey awal
Tahapan ini dilakukan dengan penentuan lokasi kegiatan pengabdian dan pemilihan
kelompok tani wortel yang membutuhkan introduksi teknologi pasca panen. Selain itu
dilakukan perijinan pelaksanaan.
2. Tahapan persiapan pelaksanaan
Tahapan ini berupa persiapan hal-hal yang dibutuhkan dalam hal kegiatan pengabdian,
seperti ijin pengabdian dan pembuatan teknologi pasca panen – pencucian wortel.
3. Tahapan pelaksanaan
Tahapan ini yaitu berupa kegiatan pengabdian masyarakat seperti introduksi dan
pemberian mesin pencuci wortel, pelatihan manajemen usahatani dan pelatihan pengolahan
pangan wortel dalam rangka meningkatkan nilai jual seperti pembuatan permen dan dodol
wortel.
4. Tahapan monitoring dan evaluasi
Tahapan ini berupa kegiatan pendampingan berupa monitoring dan evaluasi dari
pelaksanaan pasca kegiatan pengabdian pelaksanaan pasca kegiatan pengabdian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan survey awal dan persiapan pelaksanaan pengabdian. Kegiatan yaitu berupa
kegiatan perijinan dan persiapan pelaksanaan pelatihan manajemen usahatani dan pengolahan
pangan wortel. Pada kegiatan ini sudah melakukan pertemuan awal dengan kelompok tani
bina taruna sejahtera dan ngudi makmur dan dihasilkan rencana kegiatan pengabdian kepada
kelompok tani berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan produksi dan ekonomi petani. Dari
hasil kegiatan wawancara dan diskusi awal bahwa kelompok tani tersebut memiliki
permasalahan terutama dalam hal pasca panennya. Petani-petani tersebut membutuhkan
sentuhan teknologi pasca panen, misalnya alat pengolah wortel mjd dodol wortel dan
pengolahan agroindustri wortel. Wortel hasil panen petani selama ini hanya langsung dijual
ke tengkulak maupun pasar tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Sehingga harga
jualnya menjadi sangat rendah dan analisis usahataninya memiliki nilai ekonomi yang rendah.
Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini kemudian dirancang dan dikemas dengan membuat
program-program seperti introduksi alat engolah wortel menjadi dodol wortel, pelatihan
kewirausahaan dan pengolahan pangan wortel yaitu dodol wortel.
Tahapan pelaksanaan pengabdian yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah pada
tahapan pembuatan alat-alat pengolahan dodol wortel. Alat-alat tersebut sudah dibuat dan
pada tahap awal sudah diserahkan kepada kelompok tani wortel bina tani sejahtera dan ngudi
makmur. Dan kegiatan yang dudah dilakukan lainnya adalah introduksi pelatihan
kewirausahaan, pelatihan manajemen usahatani dan pengolahan agroindustri wortel. Rencana
pelatihan kewirausahaan dan manajemen usahatani akan dilaksanakan di Balai Pertemuan
Dukuh Tawang Kelurahan Gondosuli. Sementara pengolahan pangan wortel akan dilakukan
pada kelompok tani wortel terutama ibu-ibu di rumah salah satu warga kelompok tani.
Berikut adalah penjelasan masing-masing kegiatan yang akan dilakukan:
1. Introduksi teknologi pengolahan pasca panen – alat-alat pengolahan dodol wortel
Dilakukan penyerahan dan pelatihan penggunaan mesin pengaduk dodol wortel yang
telah dibuat.
2. Pelatihan manajemen usahatani wortel dan kewirausahaan
Dilakukan kegiatan pelatihan analisis usahatani wortel yang efektif, manajemen
pengelolaan usahatani, peningkatan produksi usahatani wortel dan efektifitas pemasaran.
3. Pelatihan pengolahan pangan wortel
Dilakukan pelatihan pengolahan wortel menjadi dodol wortel yang nantinya akan
meningkatkan nilai tambah wortel dan menambah pengetahuan serta pendapatan petani
wortel.
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Dampak dari adanya pengabdian ini adalah diantaranya yaitu:
1. Peningkatan pendapatan usahatani wortel pada kelompok tani Wortel (KTW) Bina Taruna
Sejahtera dan Kelompok Tani Wortel (KTW) Ngudi Makmur 3
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan aspek pengolahan pasca panen dan
pemasaran
3. Peningkatan pengetahuan kelompok tani dalam hal pengolahan agroindustri dodol wortel.

KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian sudah dilakukan adalah pembuatan alat –alat penglahan dodol
wortel, pelatihan manajemen usahatani wortel dan kewirausahaan serta teknologi pengolahan
wortel. Dari kegiatan pengabdian dan diskusi dengan kelompok tani wortel di Desa Gondosuli
mereka sangat mengharapkan bantuan dan pelatihan teknologi pasca panen wortel diakibatkan
selama ini harga jual wortel yang rendah dan pengetahuan tentang kewirausahaan dan produk
olahan wortel khususnya dodol wortel masih kurang.
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ABSTRACT
Karanganyar Regency is one of regencies with rapid economic development; this
development is characterized with the emergence of populace business. One of populace
business developing in Kelurahan Grojogan Sewu, Tawangmangu subdistrict was “Ataya”
spinach snack producer. This activity was conducted in Banjarsari Hamlet, Tawangmangu
Village, Tawangmangu Sub District, Karanganyar Regency. The problems the producer
encounters today were the demand for building and facilitation to motivate the producer in
the term of: knowledge on spinach snack production both quantitatively and qualitatively,
attitude to business development and competition, processing skill or production and
packaging processes. Another problem was limited capital and tools used so that the
producer really expects the presence of access to/networking with financial
institutions/stakeholder that can help providing capital or tools aid.
The objective of “Ataya” Spinach Business empowerment in Tawangmangu
Karanganyar was to guide and to direct the spinach snack producers in Kelurahan
Tawangmangu environment and surrounding. The empowerment was conducted through
education (illumination), training and facilitation using spinach snack producing tools and
equipment. The approach method employed was participatory approach. The output yielded
was machines including Stick Pressed Feeder, Deep Frying, Spinner, and Hand Sealer. The
implication of empowerment activity was the improvement of quality and quantity in the
product yielded, thereby increasing the income of spinach snack producer.
Keywords : Training, Building, and Facilitation

PENDAHULUAN
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki perkembangan
ekonomi yang cepat, perkembangan ini ditandai dengan munculnya berbagai usaha rakyat.
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Salah satu pengrajin yang sungguh-sungguh menekuni usahanya adalah Ibu Sudaryanti SE
adalah pengrajin snack bayam dengan 5 orang jumlah tenaga kerja yang membantu. Pengrajin
snack bayam masih pada tingkat produksi rumah tangga dengan skala produksi kecil, yang
dikerjakan di rumah tempat tinggal. Pengrajin yang ada sekarang semua adalah kaum wanita.
Usia pengrajin rata-rata berkisar 29–50 tahun, pendidikan pengrajin berkisar dari sekolah
dasar sampai perguruan tinggi. Kebutuhan bahan baku bayam pengrajin berkisar 15–20 ikat
per hari yang mudah di dapat di area sekitar. Adapun bahan pembantu yang berupa tepung
beras, tepung kanji dan minyak goring dapat dibeli di pasar. Pemasaran masih pada tingkat
lokal yaitu di sekitar tempat wisata Grojogan Sewu, untuk penjualan produk dilakukan sendiri
secara langsung konsumen.
Proses produksi dilakukan secara sederhana, bertahap mulai dari pemilihan bahan
mentah, pencucian, penggilingan, dilanjutan penggorengan, penirisan minyak dan
pengepakkan produk jadi. Peralatan yang digunakan adalah pisau, tampah, alat pengorengan/
wajan, kompor dengan bahan bakar gas elpiji, cetakan stick, dunak, tempat penirisan hasil
gorengan, plastik, dan hand sealer manual. Di samping produksi rutin juga menerima
pesanan, jenis pembungkusan bervariasi ada 2 macam yaitu (1) Produk yang dikemas curah,
dan (2) produk yang dikemas menggunakan kantong plastik. Proses produksi dari bahan
mentah sampai bahan jadi membutuhkan waktu 1 hari dengan daya tahan produk bayam
selama 3 bulan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar setiap hari pengrajin mengatur
produksi secara bertahap sehingga setiap hari mempunyai stok bayam yang siap dikonsumsi.
Kendala yang dihadapi pengrajin yaitu bentuk dan penampilan produk terlihat masih ala
kadarnya dan kurang rapi serta isinya tidak stabil sehingga kurang menarik, selain itu kurang
adanya peralatan yang mendukung produksi terutama alat penggoreng (deep frying) dengan
alat pengatur panas, peniris minyak (spinner), alat mesin pengemas plastik (hand sealer) dan
timbangan. Produk keripik bayam yang mudah remuk/pecah membuat pengrajin memerlukan
suatu alternative atau cara pengemasan yang tahan dan kuat agar tidak mudah pecah.
Sebagai daerah pariwisata, Tawangmangu dapat dijadikan pangsa pasar yang cukup
potensial. Pengrajin dapat mengembangkan produk beraneka rasa dan bervariatif, tetapi
keinginan tersebut belum terealisasi lantaran belum memahami cara mengelola dan
memasarkan barang dan saat ini. Di Tawangmangu belum ada pendampingan untuk
merealisasi keinginan pengembangan pengrajin tersebut. Faktor permodalan juga menjadi
masalah yang dihadapi oleh pengrajin, mereka kurang usaha. Beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh UKM mitra, yaitu :
1. Pengrajin dalam melakukan proses produksi kurang memperhatikan kualitas produk,
pengepakan produk dari segi stabilitas isi dan bentuk bungkusan serta produktivitas secara
kesulurahan karena terbatasnya area pemasaran produk.
2. Kadar minyak dalam produk masih cukup banyak sehingga menjadikan produk kurang
menarik dan tidak tahan lama kerenyahannya.
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3. Kurangnya motivasi, pengetahuan dan keterampilan dalam berinovasi terhadap produk
snack bayam, dalam berbagai cita rasa keripik bayam atau membuat aneka stick bayam
untuk lauk makan yang menyehatkan dan hygienes.
4. Keterbatasan wacana dalam mengatasi produk yang tidak laku.
5. Keterbatasan jaringan/networking sehingga mempersulit dalam mengakses ke lembaga
keuangan bank dan nonbank yang dapat membantu solusi kebutuhan dana.
6. Keterbatasan pengetahuan manajemen usaha dan inovasi produk sehingga kurang berani
mencoba mengembangkan produknya karena takut akan mengalami kerugian.

METODE PELAKSANAAN
Dalam rangka pemberdayaan UKM digunakan pendekatan partisipatif (Ravik Karsidi:
2008) yaitu suatu pendekatan dengan sistem pelaku pengrajin itu sendiri. Hal ini
diperlukan partisipasi dari pengrajin dan stakeholder dengan menggunakan ―Metode Boottom
Up”. Perencanaan kegiatan diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengrajin secara
partisipatif . Berikut beberapa langkah- langkah kegiatannya:
a. Survey Awal Lapangan:
Untuk mengetahui profil pengrajin secara geografi, demografi, perizinan, kemitraan,
kelembagaan, faktor sosial, ekonomi, budaya pengrajin, stakeholder potensial dan lainlain.
b. Identifikasi Potensi Pengrajin:
Melakukan identifikasi potensi pengrajin untuk mengetahui potensi yang melingkupi
pengrajin baik internal maupun eksternal yang terkait dengan usaha pemberdayaan
pengrajin. Dalam kegiatan ini secara internal pengrajin mempunyai motivasi dan semangat
berwirausaha, sosial, budaya dan tenaga kerja yang mudah didapat.
c. Analisis Kebutuhan.
Melakukan analisis kebutuhan pengrajin dan masyarakat untuk mengetahui
kebutuhan sebenarnya yang dikehendaki oleh pengrajin, harapan masyarakat, kompetensi
dan introduksi tehnologi serta inovasi produk yang diharapkan pengrajin dan masyarakat
sekitarnya. Kebutuhan pengrajin adalah perlu pelatihan peningkatan kualitas dan kuantitas
produk, perlu peralatan yang praktis dan efesien, perlu pengetahuan dan keterampilan
memproduksi keripik bayam, butuh dukungan dana untuk tambahan modal, serta perlu
pendampingan, pembinaan dan pelatihan.
d. Rencana Kegiatan Bersama.
Dalam melakukan rencana kegiatan diperlukan pelibatan pengrajin dan aparat
setempat dan stakeholder terkait seperti aparat setempat, pejabat, lurah, camat, dinas
koperasi dan UMKM, tokoh masyarakat setempat yang peduli pemberdayaan pengrajin,
hal ini untuk mengkoordinasikan rencana sasaran, waktu, tempat, dan materi yang
dibutuhkan untuk pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan dan pembinaan.
Berikut merupakan foto-foto untuk menunjukkan alur proses produksi yang ada:
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Gb 1: Seikat bayam potong

Gb 2 : Pencucian dan penirisan daun Gb 3: Sortir ukuran daun bayam

Gambar 4: Adonan stick bayam

Gambar 6: Pembentukan stick bayam

Gambar 8: Penirisan stick bayam setelah
penggorengan

Gambar 5: Pembumbuan keripik bayam

Gambar 7 : Penggorengan keripik bayam

Gambar 9 : Penirisan keripik bayam
setelah penggorengan
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Dalam hal pembungkusan, bentuk dan penampilan produk terlihat masih ala kadarnya
dan kurang rapi serta isinya tidak stabil sehingga kurang menarik, selain itu kurang adanya
peralatan yang mendukung produksi terutama alat penggoreng (deep frying) dengan alat
pengatur panas, peniris minyak (spinner), alat mesin pengemas plastik (hand sealer) dan
timbangan. Produk keripik bayam yang mudah remuk/pecah membuat pengrajin perlu
alternative cara pengemasan yang tahan dan kuat agar tidak mudah pecah. Ukuran kemasan
untuk produk snack dibagi menjadi beberapa varian sesuai ukuran berat snack.
Tabel 1: Varian ukuran kemasan ATAYA snack dan jumlah per 1 kilogram tepung
Ukuran kemasan Keripik bayam

Ukuran kemasan stick bayam

280 gram

9 pcs

250 gram

6 pcs

100 gram

25 pcs

60 gram

25 pcs

90 gram

30 pcs

50 gram

30 pcs

50 gram

60 pcs

30 gram

50 pcs

Bahan baku pembuatan keripik bayam terdiri dari: daun bayam utuh (ukuran besar,
sedang, kecil), tepung beras, tepung tapioca, telor, santan, bawang putih, tumbar, miri, kencur,
daun jeruk, kunyit, garam, penyedap rasa. Untuk bahan stick berupa: bayam blender yang
digiling (daun kecil atau rusakan daun), tepung ketan, telor, royco dan soda kue.
Type bayam yang biasa digunakan adalah jenis bayam tanah (bayam lemah atau bayam
potong). Jenis bayam ini banyak sekali di dapat di Tawangmangu, tidak banyak mengandung
air, rasanya enak, mengandung vitamin B dan D yang baik untuk tulang serta kaya akan zat
besi yang baik untuk pembentukan sel darah merah.
Tawangmangu merupakan salah satu daerah pariwisata, salah satu peluang untuk
dijadikan pangsa pasar yang cukup potensial. Pengrajin dapat mengembangkan produk
beraneka rasa dan bervariatif, tetapi keinginan tersebut belum terealisasi lantaran belum
memahami cara mengelola dan memasarkan barang dan saat ini. Di desa Grojokan Sewu,
Tawangmangu belum ada pendampingan untuk merealisasi keinginan pengembangan
pengrajin tersebut. Faktor permodalan juga sesuatu masalah yang dibutuhkan oleh pengrajin,
mereka kurang mendapatkan akses ke lembaga keuangan bank/non bank yang dapat mudah
diakses dengan bunga yang rendah.
Target Luaran Mesin
Target luaran mesin yang dihasilkan dalam kegiatan pemberdayaan ini ada 4 jenis mesin,
yaitu:
a. Mesin Stick Pressed Feeder
Mesin pencetak adonan dengan keluaran isi, bentuk dan ukuran stabil yaitu stick seperti
bentuk mie berdiameter + 0.7 cm, panjang + 8-12 cm dengan cara di pres/ditekan yaitu
dengan cara memutar ulir pengepres untuk menghasilkan aliran stick yang berjumlah + 30
lubang kemudian dipotong dan langsung jatuh ke dalam wajang penggorengan dengan
minyak goring yang sudah cukup panasnya.
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Deep Frying
Penggorengan yang dilengkapi dengan pengatur suhu, sehingga pengaturan besar
kecilnya api bisa disesuaikan dengan kebutuhan panas minyak goring untuk setiap
tuntutan kematangan produk yang pas dan pengambilan hasil gorengan secara serentak
dan cepat sekaligus mempermudah proses penirisan awal minyak yang terserap di dalam
snack bayam.

Spinner
Mesin yang digunakan untuk bisa meniriskan minyak semaksimal mungkin agar yang
terkandung di dalam snack bayam dapat diminimalisir.
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Hand Sealer
Peralatan yang mampu untuk mengelas kemasan plastik lebih rapat dan rapi agar kondisi
snack yang didalamnya bisa lebih tahan lama kerenyahannya walaupun di simpan dalam
waktu yang relatif lama sebab produk snack bersifat higroskopis juga.

KESIMPULAN
Melalui kegiatan pemberdayaan
Karanganyar, telah mampu:

usaha

snack

bayam

―Ataya‖

Tawangmangu

1. Meningkakan produksi dan dapat memotivasi masyarakat sekitar untuk tumbuh minat ikut
berwirausaha di bidang produksi bayam.
2. Menghasilkan mesin stick pressed feeder, deep frying, spinner, dan sealer digunakan
untuk memproduksi snack bayam (stick dan keripik) yang berkualitas tinggi sehingga
lebih menjal dan mempunyai daya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA
Karsidi, R, Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro ( Pengalaman Empiris
di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah), Makalah dalam Seminar Nasional Program Studi
Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana IPB, September 2008.
Moran, Michael J. and Shapiro,Howard N.; Fundamentals of Engineering Thermodynamics,
th

5 Edition, Johh Wiley &Sons Inc., 2006, England,
Singer, L.Ferdinand and Pytel, Andrew, Strength of Materials,3th Edition,1980, New York
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INTRODUKSI PERONTOK KEDELAI DI DESA PAGUTAN
KECAMATAN MANYARAN, KABUPATEN WONOGIRI
Choiroel Anam, Nur Her Riyadi, Kawiji
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan
Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret
Email : Dikchoir@yahoo.com

ABSTRAK
Petani atau kelompok tani yang memiliki lahan luas sering mengalami kesulitan dalam
memanen, karena tenaga dibidang pertanian semakin berkurang dengan kemajuan jaman.
Desa Pagutan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri merupakan daerah yang sebagian
besar wilayahnya kering dan sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan, sehingga
setelah musim tanam padi diteruskan dengan penanaman tanaman semusim lainnya seperti
kedelai dan jagung. Penanaman kedelai biasanya dilakukan dengan sisten TOT (Tanpa Olah
Tanah).
Hasil panen kedelai selama ini setelah dijemur sinar matahari, kemudian dilakukan
perontokan. Proses perontokan kedelai dikerjakan secara manual, yaitu dengan memukulmukulkan ikatan atau menumbuk kedelai yang masih menempel pada pohonnya. Jika musim
raya panen kedelai tiba akan menimbulkan kelelahan pada petani. Dampak kelelahan
mengakibatkan hasil berupa kualitas maupun kuantitas tidak stabil serta banyak biji yang
cacat.
Salah satu alternatif mengurangi kerugian petani yang diakibatkan karena penanganan
yang kurang baik sehingga banyak biji yang hilang atau cacat maka dikenalkan pada patani
alat perontok dan penampi biji kedelai, dengan harapan kualitas dan kuantitas kedelai yang
dihasilkan dapat meningkat sehingga berbagai bahan pangan dengan bahan baku kedelai
dapat tercukupi. Keuntungan dari alat perontok dan penampi kedelai ini antara lain 1.
Tenaga manusia menjadi lebih ringan, 2 waktu proses perontokan dan penampi lebih cepat,
3. mengurangi biji pecah dan cacat, 4. keuntungan ekonomis meningkat. Dengan perancangan secara sederhana dan bahan/komponen alat yang terjangkau, masyarakat setempat
dapat menggandakan sendiri sehingga proses alih teknologi dapat tercapai.
Kata Kunci : Kedelai, Perontok, Meningkat
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PENDAHULUAN
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah dapat terus
dikembangkan dengan berprinsip pada peningkatan pemanfaatan potensi serta menjaga
keberlanjutan sumber daya yang dimiliki di suatu daerah.
Salah satu potensi yang dimiliki daerah Wonogiri adalah kedelai dengan luas areal
mencapai 20827 ha dengan produksi 10,70 kw/ha. Di Kecamatan Manyaran produksi kedelai
mencapai 40.974 (BPS 2003) dan diperkirakan produksinya akan terus meningkat sejalan
dengan berhasilnya intensifikasi pertanian di Wonogiri. Kedelai telah lama dikembangkan di
Kabupaten Wonogiri. Sejak diketahui bahwa kedelai adalah salah satu komoditas yang
berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, maka pemerintah daerah telah
mendorong masyarakat untuk mengembangkannya dalam skala yang lebih besar. Tanaman
kedelai sangat cocok dikembangkan di lahan kering dan hanya memerlukan sedikit air untuk
bertumbuh seperti di Kabupaten Wonogiri.
Desa Pagutan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri merupakan daerah yang
sebagian besar mempunyai areal sawah non irigasi sehingga di musim kemarau tidak dapat
ditanami padi. Karena ketersediaan air kurang maka para petani biasanya menanam tanaman
palawija seperti kedelai dan jagung baik secara monokultur maupun tumpang sari seperti pada
gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Potensi Tanaman Kedelai di desa Pagutan
Dalam rangka mempercepat usaha-usaha pengembangan SDM dan pengentasan
kemiskinan antara lain dituntut adanya perubahan cara-cara kerja tradisional di desa, yakni
dengan mempraktikkan teknologi tepat guna dengan mengandalkan sumberdaya setempat,
Atau pada sisi lain, teknologi desa atau teknologi tradisional yang selama ini telah dimiliki
oleh masyarakat desa perlu ditumbuhkembangkan dengan melakukan pembenahan pada
berbagai aspek agar teknologi tersebut lebih efisien dan efektif. Menanggapi keadaan
semacam itu, tampaknya usaha menyebarluaskan informasi paket seri teknologi tepat guna
tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, akan tetapi dirasakan sudah menjadi kebutuhan
nyata masyarakat desa termasuk proses pasca panen kedelai.
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Kacang kedelai atau kedelai (Glycine max) merupakan jenis kacang kacangan dan
merupakan salah satu bahan makanan yang banyak dikonsumsi di dunia, dikarenakan banyak
penelitian yang telah menyampaikan selain rasanya enak juga berbagai kandungan gizi dan
manfaatnya bagi manusia. Sebagai bahan makanan Kedelai bisa dijadikan bahan makanan
olahan seprti tahu, tempe, susu kedelai, kecap, tauc, tepung kedelai, bungkil kedelai, ampas
tahu dan lain-lain. John Heinnermen, (2003) menyampaikan bahwa kandungan gizi Kedelai
sangat bermanfaat bagi kesehatan akan kekayaan nutrisi, vitamin, senyawa organik, dan
nutrisi lain, termasuk sejumlah besar serat dan protein. Kedelai mengandung riboflavin,
vitamin C, vitamin K, asam folat atau vitamin B9, vitamin B6, dan thiamin. Sedangkan
kandungan mineralnya, kedelai mengandung sejumlah besar zat besi, mangan, fosfor,
tembaga, kalium, magnesium, zinc, selenium, dan kalsium. Juga merupakan sumber senyawa
organik dan antioksidan yang baik, yang lebih meningkatkan dampak kesehatan.
Kedelai dilakukan pemanenan setelah semua daun tua atau berwarna kuning dengan
menggunakan sabit bergerigi. Setelah dikeringkan, kedelai dirontok dengan digebot,
kemudian disimpan di tempat kering dan kedap air seperti peti kayu. Setelah menjadi biji
kedelai untuk dapat diolah menjadi bahan pangan terutaman pada pembuatan tempe, salah
satu proses utama adalah pengupasan kulit dengan cara diinjak injak. Hal ini tentu saja tidak
efisien karena menambah waktu, tenaga maupun biaya produksi, sehingga mengurangi marjin
keuntungan yang mestinya dapat diperoleh.
Menurut para pengrajin tempe, permintaan akan produk tempe ternyata tetap tinggi/ tidak
terpengaruh dengan krisis ekonomi, bahkan ada kecemderungan meningkat. Sampai saat ini
para pengrajin tempe di Kecamatan Manyaran terutama kelurahan Pagutan belum dapat
memenuhi permintaan pasar dengan kualitas dan jumlah tertentu serta tepat waktu (misal
pasar swalayan). Kenyataan ini menunjukkan kualitas dan efisiensi pembuatan tempe di
daerah tersebut masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu pada program ini kami akan
mendesain alat perontok dan penampi kedelai agar proses pengolahan produk kedelai dapat
lebih efisien, sehingga bagi anak-anak yang membantu orang tuanya dapat mempunyai waktu
belajar yang cukup, sedangkan bagi pengrajin bisa mengurus keluarga dan aktivitas sosial
lainya tanpa mengurangi tingkat produksi usahanya.
Masalah yang dihadapi oleh petani dan pengrajin tempe di kelurahan Pagutan adalah proses
produksi yang kurang efisien. Khususnya pada pekerjaan perontokan dan penampi kulit kedelai
masih menggunakan cara tradisional. Proses perontokan kedelai selama ini dikerjakan dengan
memukul-mukulkan ikatan atau menumbuk kedelai yang masih menempel pada pohonnya. Jika
musim raya panen kedelai tiba akan menimbulkan kelelahan pada petani. Dampak kelelahan
mengakibatkan hasil berupa kualitas maupun kuantitas tidak stabil serta banyak biji yang cacat.
Pada penampihan kulit kedelai dikerjakan dengan menampi biji kedelai yang masih
tercampur dengan kulit menggunakan tampah atau kedelai dituang dengan tangan dari ketinggian
manusia dijatuhkan ke tanah sehingga biji dan kulitnya terpisah. Cara ini disamping memerlukan
waktu tidak lama (setiap 15 kg diperlukan waktu sekitar 30 menit) juga dapat mencederai kaki
dan tidak efisien. Oleh karena itu perlu diperkenalkan cara perontokan dan pengupasan yang lebih
cepat, aman dengan hasil yang lebih baik.
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METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah mengikut sertakan secara aktif para
anggota Kelompok tani ‖ Sumber Makmur‖ dalam setiap kegiatan yaitu mulai tahap
pengembangan motivasi, dimana masyarakat ditumbuhkan motivasinya untuk berbuat sambil
bekerja dilanjutkan dengan tahap penerampilan dalam hal ini anggota mencari ketrampilan
khusus untuk memecahkan masalahnya dengan baik dan belajar dari pengalaman.
Pada program ini memfokuskan pada masalah perontokan dan Penampi kulit kedelai
yang dibuat dengan teknologi tepat guna, dimana proses pembuatan dan pengoperasiannya
mudah. Alat ini dibuat dengan memanfaatkan komponen lokal yang mudah diperoleh dengan
harga terjangkau. Agar kegiatan ini mencapai sasaran maka para petani juga perlu diberikan
informasi/penyuluhan tentang cara pembuatan, penggunaan dan perawatan alat, bahkan
berbagai pengolahan kedelai. Selain itu dilakukan penyuluhan meliputi, Pengetahuan tentang
penggunaan alat perontok dan penampi beserta perawatannya serta penyuluhan aneka olahan
bahan pangan berbahan baku kedelai. Kegiatan ini berlangsung di Kelompok tani ―Sumber
Makmur‖ Dusun Bogor Desa Pagutan Kec Manyaran Kab Wonogiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Alat perontok untuk petani diwaktu panen sangat diperlukan untuk membantu
penyelesain pekerjaannya. Ada keuntungan yang bisa didapatkan secara langsung bagi
pemakainya yaitu, mempercepat proses pemanenan, menghemat tenaga kerja, dan dapat
menekan kehilangan hasil. Saat pengoperasiannya ada hal-hal yang perlu diketahui supaya
kerja yang optimal dapat dicapai baik saat sebelum mengoperasikan, proses pengoperasiannya
sampai penyelesaian pekerjaan dengan alat perontok, agar petani dapat mengaplikasikan
sehingga peningkatan produksi dan kualitas tercapai.
Dengan banyaknya produksi kedelai di saat musim panen, maka perlu diupayakan agar
hasil panen kedelai yang dihasilkan dapat dilakukan perontokan dengan baik, artinya dapat
menghasilkan biji kedelai yang utuh, tidak pecah atau cacat, namun diharapkan dapat cepat,
dan tidak memerlukan tenaga manusia yang banyak. Selama ini kedelai yang telah dipanen
kemudian dijemur dengan sinar matahari seperti pada gambar 2 untuk dikeringkan kurang
lebih selama satu minggu sampai kedelai tersebut jika dipukul kulitnya terbuka dan biji
kedelainya dapat terpisah dengan kulitnya.

Gambar 2. Hasil Panen Kedelai yang belum dirontok
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Sebelum digunakan alat perontok kedelai, untuk merontokkan atau memisahkan kulit
dengan biji kedelai 50 kg diperlukan waktu sekitar satu hari dengan cara kedelai dipukulpukul dengan menggunakan kayu kemudian ditampi dengan menggunkan tampah. Jika
pemukulan terlalu keras banyak kedelai yang pecah atau cacat, namun jika terlalu lemah biji
kedelai tidak dapat lepas dari kulitnya. Dengan menggunakan alat perontok dan penampi
kedelai ini hanya diperlukan waktu sekitar 1 jam dengan prosentase biji cacat lebih sedikit
dan tenaga manusia yang diperlukan jauh lebih efisien dan ringan, sehingga waktu dan tenaga
yang sebelumnya habis dipakai untuk merontokkan kedelai dapat digunakan untuk kegiatan
produktif lainnya.
Para anggota kelompok tani juga diberikan penyuluhan seperti pada gambar 3 tentang
Proses perbaikan dalam industri pengolahan kedelai dilakukan dengan cara menambah
pengetahuan tentang bahan mentah, penggunaan teknik pengolahan yang lebih baik,
pengembangan jenis produk baru, dan mengatur manajemen penjualan serta berbagai produk
olahan berbahan baku kedelai seperti pembuatan tempe, tahu, tauco, susu kedelai, dan kecap.
Sehingga diharapkan dapat menjadikan usaha baru bagi warga Dusun Bogor, Desa Pagutan
Manyaran dengan tersedianya kedelai yang dihasilkan dari daerahnya sendiri.

Gambar 3. Penyuluhan tentang berbagai produk olahan kedelai
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Bentuk Implementasi
Bentuk action plan penerapan teknologi tepat guna bagi Kelompok Tani ―Sumber
Makmur‖ yaitu alat di tempatkan pada salah satu anggota kelompok di Dusun Bogor yang
mempunyai kondisi dan tempat yang memungkinkan serta mempunyai kecakapan untuk
mengoperasikan alat termasuk perawatannya antara lain pemeriksaan silinder dan karet pada
perontok jika ada kotoran atau benda asing harus dibersihkan, keadaan atau kekencangan tali
V-belt (jika sudah kendur kencangkan kembali atau ganti bila tidak memungkinkan/
mengalami kerusakan), Periksa kemungkinan baut-baut yang longgar, Tali starter dan tekanan
angin pada ban (Anonim 2015b). Sedangkan bagi anggota kelompok lain yang akan
menggunakan alat perontok maupun penampi dapat meminjam untuk dibawa ditempat
anggota atau petani yang sedang panen kedelai.
Dalam situasi sumbar daya alam yang terbatas karena ketersediaan air di daerah tersebut
sangat sulit, bahkan untuk keperluan sehari-hari air harus menampung air hujan sedang pada
musim kemarau air harus didatangkan dari luar desa. Namun sumber daya manusia di desa
Pagutan sangat potensial dan mempunyai keinginan untuk maju, sehingga jika ada inovasi
baru dalam usaha pertanian di daerahnya. Dengan program pemberdayaan masyarakat seperti
ini masyarakat menyambutnya dengan antusias sehingga program dapat berjalan dengan
lancar.
Tahapan Luaran
Iuran sebagai akibat penggunaan alat perontok dan penampi kedelai ini dapat
meningkatkan hasil perontokan kedelai hingga 50 kg per jam. Dengan penerapan alat ini
tenaga manusia yang diperlukan menjadi lebih ringan, waktu proses perontokan dan sortasi
lebih cepat, mengurangi biji pecah dan cacat, sehingga secara ekonomis keuntungan yang
diperoleh petani dapat lebih meningkat. Alat ini ditempat pada salah satu anggota kelompok
tani ― Sumber Makmur‖, jika ada anggota atau petani lain yang tidak tergabung sebagai
anggota kelompok tani yang akan menggunakan alat tersebut dikenakan biaya yang nantinya
dapat dipakai sebagai kas kelompok, biaya pemeliharaan atau bahkan dapat digunakan untuk
membuat alat perontok dan penampi kedelai yang baru. Adapun alat perontok dan penampi
serta hasil kedelai yang telah dikupas dari kulitnya seperti gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. Kelompok tani mencoba alat perontok kedelai
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KESIMPULAN
Desa Pagutan Kecamatan Manyaran merupakan salah satu penghasil kedelai yang cukup
potensial. Sebelum dilakukan pengenalan alat perontok kedelai, cara perontokan / pemisahan
kedelai dari kulitnya dikerjakan dengan cara kedelai yang telah dikeringkan dipukul-pukul
dengan kayu hingga biji kedelai terpisah dengan kulitnya. Cara perontokan seperti ini
membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak
dan kemungkinan biji cacat atau pecah cukup tinggi. Dengan diperkenalkannya alat perontok
dan penampi kedelai, proses perontokan dapat lebih cepat, membutuhkan tenaga yang lebih
sedikit dan prosentase biji rusak atau cacat serta kehilangan biji dapat dihindari sehingga
dapat meningkatkan kuntitas dan kualitas biji kedelai yang dihasilkan.
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REVITALISASI BERBASIS PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN KOPERSI UNIT DESA (KUD)
DI KAB. MADIUN
Novy Rachma Herawati
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Merdeka Madiun
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Revitalisasi dalam perkembangan KUD
(Koperasi Unit Desa) di Kab. Madiun. Berdasarkan PERMEN Koperasi dan UKM Republik
Indonesia Nomor. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi disebutkan
bahwa terdapat 4 (empat) ruang lingkup dari Revitalisasi yaitu Bidang Kelembagaan, Bidang
Usaha, Bidang Keuangan dan Bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan
masyarakat. KUD “Rukun Makmur” adalah satu-satunya KUD di Kab. Madiun yang sedang
melakukan proses Revitalisasi. Hal-hal yang dilakukan diantaranya adalah reorganisasi
anggota dengan cara memangkas anggota-anggota yang tidak aktif. Sementara itu
Restrukturisasi Modal juga merupakan hal yang penting apalagi KUD “Rukun Makmur”
mempunyai USPO.
(Unit Simpan Pinjam Otonom) karena simpan pinjam memberikan hasil yang bagus
dibandingkan unit bisnis lainnya. Beberapa unit bisnis yang dimiliki diantaranya adalah unit
pangan, unit pupuk, unit pertokoan, unit listrik dan unit ternak. Unit pangan selama ini
kurang mendatangkan hasil maka dilakukan restrukturisasi usaha dengan menyewakan
tempat kepada masyarakat luar. Ini lebih menjanjikan karena selama ini penggilingan padi
tidak berjalan sehingga tempat usahanya pun tidak berfungsi. Ternyata cara yang ditempuh
ini lebih efektif dan juga efisien. Menjalin kerja sama dengan pihak lain tentunya juga akan
memperkuat keterlibatan KUD dalam mendorong produktivitas anggota dan perkonomian
masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan diantaranya adalah penyaluran pupuk,
pembentukan kelompok tani, pengadaan kolektor listrik di setiap desa dan penyediaan hewan
kambing untuk Idul Adha. Revitalisasi tidak dapat dilakukan dalam sekejap, tetapi perlu
pendampingan secara terus-meneurus, tidak adanya pendampingan dari proses ini banyak
KUD yang setengah hati untuk melakukan program ini ditambah lagi dengan minimnya SDM
(Sumber Daya Manusia) yang berkualitas di Lingkungan Koperasi.
Kata
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PENDAHULUAN
Gerakan Koperasi mulai ada sebelum kemerdekaan, secara resmi yaitu 12 Juli 1947.
Salah satu Koperasi yang telah lama di Indonesai yaitu KUD (Koperasi Unit Desa). Awalnya
merupakan penggabungan dari koperasi pertanian, koperasi desa, koperasi kopra, koperasi
karet, dll (Anonimus, 2016). Pada masa Orde Baru keberadaan KUD sangatlah vital, selain
menjadi satu-satunya koperasi di tingkat pedesaan sesuai dengan Inpres No.2/1978 juga
sebagai sandaran hidup para petani. Swasembada pangan menjadi andalan pemerintahan Orde
Baru dan KUD sebagai perpanjangan tangan Pemerintah mampu membantu kebutuhan
Petani, mulai dari penyediaan bibit pertanian, pupuk, obat-obatan, kredit petani, dll. Hal ini
diperkuat dengan keluarnya Inpres No.4/1984 bahwa KUD sebagai satu-satunya organisasi
Koperasi Tunggal di tingkat Kecamatan yang menjadi pemeran utama dalam kegiatan
perekonomian Masyarakat Pedesaan. Tetapi seiring dengan kejatuhan Orde Baru maka
keberadaan KUD juga semakin miris dan diperparah setelah keluarnya Inpres No.18/1998,
bahwa KUD bukan lagi sebagai satu-satunya anggota Koperasi Pedesaan (Faisal, 2012).
Program pengadaan pangan, subsidi pupuk, dll dicabut oleh pemerintah yang menyebabkan
banyak KUD berjatuhan. Jumlah KUD yang mencapai lebih dari 9000 unit hanya tinggal
beberapa unit. KUD yang bertahanpun harus jatuh bangun untuk tetap eksis di pasaran,
banyak sebagian diantaranya mendirikan unit simpan pinjam, penggilingan padi, ppob
(payment point online bank) , persewaan mobil, dll (Dipta, 2012).
Melihat kejayaan KUD pada waktu itu maka Pemerintah ingin mengembalikan peran
KUD dalam Perekonomian Nasional dengan melakukan Revitalisasi. Revitalisasi sendiri
adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar
Koperasi tidak aktif menjadi Koperasi Aktif dan Koperasi Aktif menjadi yang lebih besar
(PERMEN Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor. 25/Per/M.KUKM/IX/2015). Hal
ini menegaskan bahwa Revitalisasi tidak hanya dilakukan kepada koperasi yang mati suri atau
kecil tetapi koperasi yang hidup pun juga perlu dilakukan Revitalisasi. Kategori Koperasi
Aktif yaitu Koperasi yang mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun terakhir secara berturut-turut begitu pula sebaliknya. Permasalahannya Kondisi
KUD saat ini dihadapkan dengan terjadinya pergeseran peran dalam pembangunan pertanian,
dari yang mendukung Stock Pangan Nasional menjadi Badan Usaha yang hanya menghimpun
Kelompok Tani. Akibatnya anggota dan organisasi tidak berkembang, karena tidak
menangani kegiatan usaha yang bersifat program.
Tabel 1. Daftar 21 KUD (Koperasi Unit Desa) di Kab. Madiun Tahun Buku 2015
NO

Nama KUD

Lokasi

Asset
(Miliar/RP)

Omset

Anggota

1

Madurasa

Kec. Mejayan

5.363

1.185

3.238

2

Sri Mulyo

Kec. Wonoasri

10.770

8.342

4.320

3

Mitranawa

Kec. Saradan

1.062

0.114

974

4

Tani Utama

Kec. Saradan

Belum Melaksanakan RAT
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5

Hasil Tani

Kec.Pilangkenceng

1.161

0.210

6

Tani Mulyo

Kec.Pilangkenceng

2.269

0.498

7

Sumber Tani

Kec. Balerejo

Belum Melaksanakan RAT

8

Rukun Makmur

Kec. Balerejo

13.617

3.984

9

Tani Maju

Kec.Madiun

0.711

0.146

10

Karya Usaha

Kec.Madiun

8.282

1.727

11

Tani Jaya

Kec.Sawahan

30.233

6.987

12

Tani Agung

Kec. Geger

0.806

1.158

13

Karya Tani

Kec. Kebonsari

Belum Melaksanakan RAT

14

Dolopo

Kec. Dolopo

8.953

1.483

15

Tani Sadar

Kec. Dagangan

0.132

0.045

16

Usaha Mulia

Kec. Dagangan

0.270

0.069

17

Tani Makmur

Kec. Wungu

Belum Melaksanakan RAT

18

Bakti Karya

Kec. Wungu

0.210

19

Jiwan

Kec. Jiwan

Belum Melaksanakan RAT

20

Kare

Kec. Kare

0.209

0.063

21

Gemarang

Kec. Gemarang

----------

-------------

0.025

Berdasarkan Tabel 1 diatas diketahui bahwa Kab. Madiun menunjukan keberhasilannya
dalam menghidupkan KUD, dari 21 KUD ada 20 KUD aktif (95, 2%) dan hanya 1 KUD tidak
aktif (4,6%) .Permasalahan lain yang dihadapi adalah terkait dengan Keanggotaan KUD yang
rendah sehingga sudah tidak ada lagi perekat dalam hubungan keterkaitan Usaha. Bila pada
masa Orde Baru mereka saling terikat karena adanya program-program yang diadakan oleh
pemerintah, maka pada Era persaingan usaha ini KUD dituntut untuk mampu bersaing. SDM
yang rendah dan ketidakmampuan KUD mengelola Lingkungan menyebabkan KUD susah
untuk maju.
Revitalisasi hadir sebagai solusi untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi.
Ruang lingkup sasaran dari Revitalisasi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1). Aspek Internal
yang meliputi penguatan kelembagaan KUD, pengembangan usaha yang terdiversifikasi dan
restrukturisasi permodalan atau keuangan, 2). Aspek Eksternal meliputi adanya dukungan dari
semua pihak/stakeholder, pengembangan BUMN/BUMD, Swasta dan juga kebijakan dari
Pemerintah. Apabila kedua Aspek tersebut dapat dijalankan maka besar kemungkinan KUD
akan berhasil dan dapat kembali mencapai Swasembada Pangan Nasional (Samsuri, 2016).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana KUD menerapkan proses
Revitalisasi, sebagaimana yang diketahui bahwa perubahan yang dilakukan tidak selalu
berjalan dengan lancar, tentunya berbagai macam kendala akan dihadapi. Sampai saat ini pun
KUD di Kab. Madiun hanya 1 (satu) yang melakukan Revitalisasi yaitu KUD. Rukun
Makmur yang berlokasi Kec. Balerejo.
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian yaitu deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui
pengumpulan data secara mendalam (Amalia, 2014). Fokus Penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana Peran Revitalisasi Koperasi terhadap KUD yang berada di Kab.
Madiun dengan jumlah 22 (dua puluh dua KUD).
Pemilihan Informan
Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang dianggap mengetahui
dan sebagai pelaku proses Revitalisasi ini. Penentuan Sumber data dilakukan dengan cara
purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Kriteria Informan adalah: 1).
Informan adalah Manager dan Pengurus KUD ―Rukun Makmur‖ karena dipandang memiliki
pengetahuan yang lebih mengeni proses Revitalisasi, 2). Informan adalah Pengawas
PUSKUD Jatim karena yang mengawal proses Revitalisasi.
Sumber Data
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung kepada Informan. Sedangkan
Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, yaitu antara peneliti dan juga
informan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan obyek yang diteliti.
Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan dan juga dokumentasi dengan cara diorganisisr dalam
kategori, dan dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola,
memilih mana yang penting untuk dipelajari dan juga membuat kesimpulan (Sugiyono, 2010).
Teknik yang dilakukan yaitu 1). Mereduksi data, karena data yang diperoleh banyak maka
perlu diteliti dan dicermati lagi secara rinci, dengan cara merangkum dan juga memilih halhal yang pokok dan juga penting, 2). Penyajian data, data yang sudah direduksi maka akan
dapat untuk disajikan, sehingga memudahkan untuk membuat analisa dan juga
kesimpulannya, 3). Verifikasi atau penarikan kesimpulan, dari yang belum ada menjadi ada.
Teknik Keabsahan Data
Teknik kebasahan data adalah konstruksi dengan menggunakan teknik triangulasi.
Triangulasi sumber adalah membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan atau
suatu informan yang diperoleh dari sumber yang berada (Amalia, 2014)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Revitalisasi digadang-gadang sebagai program yang dapat mengembalikan kembali
kejayaan KUD seperti dulu. KUD ―Rukun Makmur‖ adalah KUD di Kab. Madiun yang
sedang menjalankan proses Revitalisasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan
pengurus dan pengawas KUD ―Rukun Makmur‖ diketahui bahwa aspek Internal yaitu Bidang
Kelembagaan, Bidang Usaha dan Bidang Keuangan sampai saat ini sudah berjalan dengan
baik tetapi belum menunjukan hasil yang nyata. Bidang Kelembagaan misalnya berhubungan
dengan keanggotaan KUD ―Rukun Makmur‖ yang berjumlah 5.200 (Lima Ribu Dua Ratus
Anggota), ternyata jumlah tersebut tidak semuanya aktif dan diantaranya sudah meninggal,
hal ini wajar saja karena KUD ini berdiri sejak 20 Oktober 1980. Kategori Anggota Aktif
adalah Anggota yang membayar simpanan wajib secara rutin. Per tahun buku 2015 jumlah
anggotanya menjadi 4.361 (Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) artinya anggota yang
tidak aktif berjumlah 612 (Enam Ratus Dua Belas) anggota. Setiap tahunnya dilakukan 1
(Satu) tahapan Reorganisasi dan sampai dengan tahun 2015 sudah dilakukan sebanyak 3
(Tiga) tahapan.
Tabel 2. Jumlah Anggota sampai dengan 31 Desember 2015
No

Tahun

Jumlah Anggota

Calon Anggota

Keterangan

1

1990

3998

--

2

1991

4544

--

3

1992

4997

--

4

1993

5008

--

5

1994

5098

--

6

1995

5130

--

Jumlah Anggota
menurun disebabkan
keluar karena
meninggal dunia,
simpanan pokok dan
wajib sudah
dikembalikan

7

1996

5143

--

8

1997

5162

--

9

1998

5177

--

10

2004

5200

--

11

2011

5200

--

12

2012

4964

--

13

2013

4788

--

14

2014

4588

--

15

2015

4361

2015

Kendala yang dihadapi adalah karena area luas cakupan wilayah Kec. Balerejo yang
sangat luas yaitu terdiri dari 18 (Delapan Belas) Desa maka dibuatlah kelompok anggota yang
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk mendata anggota di desanya yang tidak
aktif. Sifat keanggotaan Koperasi adalah melekat kepada pribadi atau anggota yang
bersangkutan, artinya ahli waris tidak dapat meneruskan keanggotaannya, sehingga KUD
―Rukun Makmur‖ harus mengembalikan dana yang lumayan besar karena keanggotaan

286

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

mereka sudah ada sejak KUD berdiri. Dana yang harus dikeluarkan yaitu sekitar Rp.
102.000.000 (Seratus Dua Juta Rupiah).
Banyaknya KUD yang tidak memiliki arsip atau dokumen kelembagaan menyebabkan
banyak KUD tidak dapat melakukan Revitalisasi karena tidak memiliki rekam jejak anggota.
Bahkan ada beberapa diantaranya sudah mati suri kemudian dibangkitkan lagi oleh pengurus
yang baru dengan administrasi yang baru karena keterbatasan dokumen pendukung. Setelah
dilakukan Reorganisasi sejauh ini KUD ―Rukun Makmur‖ belum memperlihatkan hasil yang
nyata, tetapi perubahan sudah mulai terlihat dari peningkatan partisipasi anggota yang aktif.
Tabel 3. Jumlah Simpanan Anggota Per 31 Desember 2015
No

Simpanan

Nominal (Rp)

1

Simpanan Pokok

Rp. 4.361.000,00

2

Simpanan Wajib

Rp. 271.615.782,00

3

Simpanan Sukarela

Rp.-----------------

Jumlah

Rp. 275.976.782,00

Pentingnya peningkatan kemampuan manajerial dan SDM sangat diperlukan dalam
pengelolaan KUD. Sampai saat ini SDM yang berada di KUD kurang kompetitif, memang
pelatihan dan pembekalan sudah banyak diadakan oleh PUSKUD JATIM,
DISKOPERINDAGPAR, dan lainnya, tetapi tindak lanjut atas pelatihan yang diadakan tidak
ada, artinya perlu pendampingan secara berkelanjutan.
Restrukturisasi Usaha juga dilakukan, salah satunya adalah mengembangkan bisnis yang
sudah ada. KUD ―Rukun Makmur‖ mempunyai beberapa unit usaha diantaranya adalah
PPOB (Payment Point Online Bank) yang berfungsi sebagai media pembayaran listrik,
dengan jumlah pelanggan yaitu 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus). Selain itu terdapat juga unit
usaha pangan didalamnya terdapat usaha penggilingan padi, unit pupuk untuk distribusi
pupuk, unit pertokoan yaitu Counter Pulsa dan juga Unit Ternak sebagai tempat untuk
penjualan hewan ternak ketika Idul Adha. Untuk usaha penggilingan padi disewakan kepada
pihak lain karena usaha ini tidak terlalu mendatangkan hasil bahkan malah banyak
kerugiannya karena banyaknya persaingan seperti penggilingan padi keliling. Oleh sebab
itulah dengan adanya Revitalisasi ini maka KUD bisa menyusun atau menata ulang aset-aset
KUD yang kurang produktif menjadi lebih produktif dan juga bermanfaat dan bisa fokus
terhadap usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Apabila Revitalisasi
tidak dilakukan maka yang terjadi KUD akan mengalami kebangkrutan karena banyaknya
usaha-usaha yang dibiarkan dan tidak mendatangkan hasil. Harapan yang diinginkan adalah
KUD bisa menjadi Organisasi yang dinamis yang dapat menjawab semua tantangan
perubahan dan persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Permodalan atau Pembiayaan secara terus-menerus dilakukan untuk kelangsungan bisnis
dari KUD, diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan pihak Ke-3, baik itu dengan pihak
perbankan ataupun dengan KUD terintegrasi. Selain itu adalah dengan mencari atau
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menjaring anggota baru, yang pada akhirnya anggota baru ini nanti diwajibkan untuk
memberikan simpanan wajib setiap bulan yaitu Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
Dengan seperti ini maka KUD akan mendapatkan tambahan modal usaha dan bisa diputar
untuk Usaha Simpan Pinjam (USP). KUD ―Rukun Makmur‖ adalah satu-satunya KUD di
Kab. Madiun yang membuat unit bisnisnya yaitu USP (Unit Simpan Pinjam) secara otonom
hal ini disebabkan karena USP merupakan usaha yang sangat dominan dan merupakan
penyumbang kontribusi yang sangat signifikan dibandingkan dengan unit bisnis lainnya.
Sesuai dengan perkembangan KUD ―Rukun Makmur‖ baik di bidang Organisasi, Usaha dan
Keuangan maka telah diadakan penyempurnaan Struktur Organisasi dan Keputusan Rapat
Pengurus pada tanggal 13 Maret 2007.

KESIMPULAN
Revitalisasi adalah salah satu Program yang digadang-gadang oleh Pemerintah untuk
mengembalikan kembali kejayaan Koperasi. Revitalisasi KUD memiliki dua aspek yaitu
aspek Internal KUD dan juga aspek Eksternal KUD. Aspek internal merupakan aspek yang
berasal dari dalam diri organisasi KUD diantaranya meliputi Penguatan Kelembagaan,
Permodalan atau Pembiayaan dan Pengembangan Usaha KUD. Sedangkan aspek Eksternal
berasal dari luar organisasi KUD. Revitalisasi sendiri adalah rangkaian kegiatan yang
diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi tidak aktif menjadi
Koperasi Aktif dan Koperasi Aktif menjadi yang lebih besar (PERMEN Koperasi dan UKM
Republik Indonesia Nomor. 25/Per/M.KUKM/IX/2015). KUD ―Rukun Makmur‖ adalah satusatunya KUD di Kab. Madiun yang sedang melakukan proses Revitalisasi. Penguatan
Kelembagaan oleh KUD ―Rukun Makmur‖ dilakukan dengan cara reorganisasi anggota dari
5200 (Lima Ribu Dua Ratus) anggota menjadi 4361 (Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh
satu).
Restrukturisasi Usaha juga dilakukan, salah satunya adalah mengembangkan bisnis yang
sudah ada, diantaranya adalah PPOB (Payment Point Online Bank) yang berfungsi sebagai
media pembayaran listrik, dengan jumlah pelanggan yaitu 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus).
Selain itu terdapat juga unit usaha pangan yang didalamnya terdapat usaha penggilingan padi,
unit pupuk untuk distribusi pupuk, unit pertokoan yaitu Counter Pulsa dan juga Unit Ternak
sebagai tempat untuk penjualan hewan ternak ketika Idul Adha. Selain itu Permodalan atau
Pembiayaan secara terus-menerus dilakukan untuk kelangsungan bisnis dari KUD,
diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan pihak Ke-3, baik itu dengan pihak perbankan
ataupun dengan KUD terintegrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadikan KUD menjadi
Koperasi yang mampu mendorong peningkatan produktifitas anggota dan juga perekonomian
pembangunan nasional.
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MODEL BALAI PENGEMBANGAN KEMASAN
RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN
DAYA SAING PRODUK LOKAL UMKM PANGAN
OLAHAN MENGHADAPI PASAR GLOBAL

Yayan Suherlan
Fakultas Seni Rupa dan Design
Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK
Masalah kemasan masih menjadi titik lemah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) produk olahan makanan dan minuman. Permasalahan rendahnya kesadaran akan
pentingnya kemasan disebabkan masih terbatasnya pemahaman pelaku UMKM akan
pentingnya citra, kualitas dan tampilan kemasan serta masih terbatasnya sarana jasa
kemasan yang mampu meningkatkan daya saing produk UMKM.
Balai Pengembangan Kemasan Ramah Lingkungan merupakan tujuan kajian, sebagai
solusi peningkatan daya saing produk UMKM pangan olahan di pasar global. Data
menujukkan bahwa sebagian besar UMKM makanan dan minuman di Solo Raya belum
memiliki daya saing kuat di pasaran, dimana sebanyak 60% teknologi produksi baik dari
produk maupun kemasannya dilakukan dengan teknologi konvensional (manual). Dari sisi
kemasannya hanya ditemukan 17% kemasan yang “mendekati” memiliki kekuatan menjual.
Model Balai Kemasan Ramah Lingkungan yang akan dikembangkan memberikan
layanan: (a) pusat informasi kegiatan pengemasan, (b) pusat pengadaan bahan pengemasan,
(c) pusat pelayanan pengemasan produk, khususnya makanan dan minuman olahan, (d)
mediator desain grafis dan rancangan bentuk kemasan, (e) desain dan branding, serta
fasilitator perijinan yang diperlukan UKM, meliputi SNI, sertifikat halal, barcode, dan ijin
badan POM, (d) konsultan penentuan merek dan mendaftarkan merek, (e) pusat layanan
informasi produk, kriteria produk, dan lembaga sertifikasi, dan (f) pusat layanan informasi
perlindungan HAKI (merek), persyaratan, desain, pendaftaran, dan penerbitan.
Kata kunci : balai kemasan, UMKM, pengentasan kemiskinan
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PENDAHULUAN
Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku usaha terutama mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat
produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Salah satu elemen
penting dalam visual produk adalah kemasan. Sebagian besar kemasan produk UMKM tidak
marketable, dibanding produk-produk dari perusahaan bermodal besar, sehingga nilai jual dan
daya saing rendah. Faktor penyebabnya adalah rendahnya pemahaman pentingnya kualitas
kemasan dan tingkat penguasaan teknologi pengemasan.
Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan
kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan
sumber kehidupannya. Salah satu alternatif dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah
dengan melakukan modernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang sistemik
sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing
daerah.
Hal mendasar yang harus mendapatkan perhatian semua pemangku kepentingan di
Indonesia, khususnya para pengusaha UMKM, adalah pentingnya perubahan cara pandang
dalam menyikapi persaingan yang timbul, persaingan dari luar tidak lagi dianggap sebagai
ancaman, namun sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Karena
kunci kemenangan dalam pasar bebas adalah daya saing. Dalam rangka meningkatkan daya
tahan dan daya saing menghadapi pasar global, perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan
bagi UMKM untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen, kaidah ekonomi modern dan
pengembangan produk.
Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang hubungan
kemitraan melalui penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko
modern, serta diperkuat dengan pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013. Maka kesempatan Produk UMKM untuk masuk pasar
bebas terbuka luas, namun perlu pembinaan dan pendampingan agar produk lokal UMKM
dapat memenuhi standar pasar modern serta dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar.
Maraknya UMKM pangan olahan di Solo Raya menandakan semakin ketatnya
persaingan pasar. Sebagian besar UMKM kurang menyadari pentingnya kualitas dan
penyajian produk dalam memenangkan persaingan, akibatnya produk yang dipasarkan
cenderung biasa, apa adanya, dan tidak ada pembeda dengan produk kompetitornya, terutama
pada pengemasan produk. Masalah kemasan masih menjadi titik lemah pelaku Usaha Kecil
dan Menengah utamanya yang terjun dibidang olahan makanan dan minuman. Permasalahan
rendahnya kesadaran akan pentingnya kemasan disebabkan masih terbatasnya pemahaman
pelaku UMKM akan pentingnya kualitas dan tampilan kemasan serta masih terbatasnya
sarana jasa kemasan yang mampu meningkatkan daya saing produk UMKM dan terjangkau
oleh UMKM (melayani skala UMKM) di wilayah Solo Raya.
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Sampai saat ini belum ada rumah kemasan yang mampu meningkatkan daya saing
produk UMKM dan terjangkau oleh UMKM (melayani skala UMKM) wilayah Solo Raya. Di
Jawa tengah baru ada satu balai pengembangan kemasan di bawah Disperindag Propinsi Jawa
Tengah (Semarang). Demikian pula di Indonesia baru ada 4 (empat) balai/rumah kemasan
bagi UMKM yaitu di Bandung, Semarang, Denpasar, dan Jakarta. Fakta menyatakan bahwa
keterbatasan jumlah rumah kemasan penyokong industri kreatif makanan dan minuman
menyebabkan lambannya pertumbuhan industri kreatif tersebut menembus pasar global.
Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat perlu dukungan dari berbagai
stakeholder diantaranya perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu berperan sebagai
pusat inovasi dan informasi bagi pengembangan potensi UMKM industri kreatif (khususnya
makanan dan minuman olahan). Salah satunya dengan mengembangkan sebuah model balai
pengembangan kemasan berbahan baku ramah lingkungan yang mampu meningkatkan daya
saing produk UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA
Ada beberapa pendapat tentang kemasan, pertama; menurut Kotler (1995 : 200)
pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai
sebuah produk. Hermawan Kartajaya, seorang pakar di bidang pemasaran mengatakan bahwa
teknologi telah membuat packaging berubah fungsi, dulu orang bilang packaging protects
what it sells, sekarang, packaging sells what it protects. Dengan kata lain, kemasan bukan lagi
sebagai pelindung atau wadah tetapi harus dapat menjual produk yang dikemasnya. Jadi
kemasan adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatu barang yang
meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut. Secara luas desain
kemasan dapat diartikan sebagai suatu rancangan atas kemasan pada suatu produk tertentu
yang dilakukan sebagai upaya peningkatan dan syarat produksi yang mendukung pemasaran
suatu produk.
Di era modern, masalah kemasan menjadi bagian penting dalam bisnis produk pangan.
Ruang lingkup kemasan menyangkut persoalan mulai bahan hingga model atau bentuk dan
teknologi pengemasan. Bentuk dan teknologi kemasan juga bervariasi dari kemasan botol,
kaleng, tetrapak, corrugated box, kemasan vakum, kemasan aseptik, kaleng bertekanan,
kemasan tabung hingga kemasan aktif dan pintar (active and intelligent packaging) yang
dapat menyesuaikan kondisi lingkungan di dalam kemasan dengan kebutuhan produk yang
dikemas. Susunan konstruksi kemasan juga semakin kompleks dari tingkat primer, sekunder,
tertier sampai konstruksi yang tidak dapat lagi dipisahkan antara fungsinya sebagai Pengemas
atau sebagai Unit Penyimpanan.
Menurut Iwan Wirya (1999), kemasan yang baik adalah kemasan yang bisa melindungi
isi produk tersebut terhadap cuaca dan proses alam lainnya. Kemasan juga diguanakan
sebagai wadah agar barang mudah dibawa, di samping itu kemasan harus mampu menjadi alat
komunikasi yang dapat menerangkan dan merefleksikan produk, citra, brand atau merk yang
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari promosi dan pemasaran, tentunya dengan
pertimbangan mudah untuk dikenali, dilihat, dipahami, dan diingat.
Daya tarik suatu kemasan sangatlah penting untuk menarik minat konsumen dan
mempengaruhi tindakan konsumen baik secara sadar maupun tanpa disadari. Selain itu desain
suatu kemasan yang optimal mampu memberikan impresi spontan dan langsung atas tindakan
konsumen di tempat penjualan, karena tujuan akhir dari desain kemasan adalah menciptakan
penjualan. Kemasan memiliki dua daya tarik, daya tarik visual dan daya tarik fisik. Daya tarik
visual mengarah pada penampilan kemasan produk yang mencakup berbagai unsur grafis,
antara lain warna, ilustrasi, teks, dan layout, sedangkan daya tarik praktis merupakan
efektivitas dan efisiensi suatu kemasan yang ditujukan kepada konsumen, distributor, meliputi
penyimpanan dan pemajangan.
Desain kemasan mempunyai lima prinsip fungsional, pertama kemasan (packaging)
sebagai pembungkus yang memuat tentang identitas jenis produk dan kegunaannya. Kedua,
kemasan secara fisik, kemasan berfungsi sebagai pelindung produk dari benturan, gesekan,
guncangan, hentakan dan lain-lain, maka kekuatan bahan menjadi prinsip utama. Ketiga,
kemasan yang nyaman dipakai, artinya dapat memberikan rasa nyaman jika disentuh,
permukaannya tidak melukai, lentur saat digenggam, mudah dibersihkan, disimpan, stabil bila
diletakkan. Kemasan yang dapat didaur ulang sangat diutamakan. Keempat, kemasan yang
mampu menampilkan citra produk dan segmentasi pasar pemakainya. Disini melibatkan
banyak unsur terutama yang berkaitan dengan imajinasi, selera, dan fantasi sipemakai.
Kemasan disini menerjemahkan siapa pemakainya, status sosial, dimana dan jenis perilaku
seperti apa produk mainan tersebut dipakai. Keunikan menjadi nilai penting. Kelima, kemasan
yang berprinsip mendukung keselarasan lingkungan. Kemasan yang baik adalah yang; mudah
didaur ulang (recycle) ke produk baru dan tidak terkontaminasi, bisa dilebur dan dibuat
kembali ke produk (re-use)

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pengembangan balai kemasan ramah
lingkungan bagi produk UMKM pangan olahan
2. Merumuskan strategi pengembangan balai kemasan
3. Merumuskan model balai pengembangan kemasan ramah lingkungan bagi produk
UMKM pangan olahan.
Adanya model balai pengembangan kemasan ramah lingkungan khususnya produk
pangan olahan diharapkan bermanfaat bagi program pengentasan kemiskinan, dimana
keberadaan balai ini mampu mendukung peningkatan daya saing produk UMKM sehingga
mampu bersaing di tengah pasar global yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan
pelaku UMKM.
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METODE PENELITIAN
1. Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan action research, dengan demikian penelitian ini meliputi
beberapa tahapan mulai dari need assesment dan penyusunan model, dengan tahapan sebagai
berikut:
a. Survey ke UMKM Analisis bahan kemasan dan teknik kemasan
b. Melakukan analisis data UMKM
c. Merumuskan Desain (bentuk dan visual) kemasan ramah lingkungan
d. Melakukan analisis SWOT pengembangan balai (secara kelembagaan)
e. Merumuskan model balai pengembangan kemasan ramah lingkungan untuk
peningkatan daya saing UMKM produk pangan olahan
2. Teknik Analisis Data
a. Data-data primer yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk
analisis secara deskriptif .
b. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan
model balai kemasan ramah lingkungan digunakan matriks IFE (Internal Factor
Evaluation) dan matriks EFE (external Factor Evaluation)
c. Untuk merumuskan strategi pengembangan balai kemasan ramah lingkungan
digunakan Formulasi strategi dilakukan melalui tiga tahap yakni input stage meliputi ,
matching stage dan decision stage.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bahan Baku Kemasan Ramah Lingkungan
Penggunaan kemasan ramah lingkungan untuk produk makanan dan minimunan kini
juga sudah menjadi sebuah tren internasional. Ide penggunaan kemasan ramah lingkungan ini
sudah lebih berkembang terlebih dahulu di kalangan asing. Kemasan ramah lingkungan bagi
UMKM sebagai peluang untuk mengembangkan dan mengikuti tren ini agar tidak tersisih
dalam persaingan global. Penggunaan kemasan ramah lingkungan merupakan suatu keperluan
yang harus di terapkan oleh setiap pelaku industri di Indonesia mengingat saat ini dunia
tengah diramaikan oleh isu-isu mengenai bahaya limbah yang berasal dari sampah produk
terutama limbah plastik.
Pengembangan kemasan ramah lingkungan yang dilakukan di rumah kemasan adalah
penggunaan plastik biodegradable. Plastik biodegradable dibuat dari polimer alami atau biasa
disebut dengan Polylactic Acid (PLA). Polylactic Acid (PLA) diproduksi melalui proses
fermentasi gula atau starch oleh Lactobacillus menjadi lactic acid yang selanjutnya
dipolimerisasi dengan bantuan panas dan katalis logam menjadi PLA. Polylactic Acid itu
sendiri memiliki sifat tahan panas & kuat, serta merupakan polimer yang elastik. PLA
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memberikan alternatif serta solusi untuk permasalahan limbah di lingkungan dan juga
pemanasan global yang terjadi sekarang ini.
Kelebihan plastik biodegradable adalah; (1) kemasan yang ramah lingkungan yang
berbahan PLA akan jauh lebih mudah untuk terdegradasi secara biologis. Jadi mengurangi
kemungkingan untuk pencemaran lingkungan, (2) kemasan ramah lingkungan tidak
menyebabkan masalah pada kesehatan (khusus nya untuk produk pangan dan kosmetik)
seperti hal nya plastik yang sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. (3) produk yang
menerapkan sistim eco-friendly packaging itu akan menjadi nilai pembeda perusahaan anda
diantara perusahaan yang lainnya (comparative advantage). Hanya saja plastik biogradible
(eco-friendly packaging) memiliki kelemahan yakni harga persatuannya lebih mahal
dibandingkan plastik atau stereofoam biasa.
Terkait dengan harga kemasan ramah lingkungan lebih tinggi dibanding bahan-bahan
biasa, kemungkinan program kemasan ramah lingkungan di GKS akan mendapat sedikit
hambatan. Untuk dapat mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan, program ini
perlu dorongan dari konsumen dan juga pemerintah. Misalnya, adanya bantuan dari
pemerintah untuk mentranformasikan penggunaan kemasan ramah lingkungan dengan
menciptakan aturan-aturan yang mendorong pelaku bisnis untuk penggunaan kemasan
tersebut. Sedangkan dari sisi konsumen, dukungan yang diperlukan adalah minat kita untuk
lebih membeli produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan tersebut.
Alternatif lain penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan adalah pengemasan produk
secara handmade, yakni dengan menggunakan kemasan bahan alam (bambu, kayu, dan rotan),
dengan membubuhkan label menarik di salah satu sisinya. Produk-produk yang dikemas
dengan menggunakan bahan tersebut adalah produk-produk makanan dan minuman, dengan
segmentasi konsumen kelas menengah ke atas. Di samping itu, produk dengan kemasan
bahan bambu, kayu, dan rotan diproyeksikan menjadi produk makanan/minuman oleh-oleh
khas Solo.
Inovasi pada kemasan perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan beberapa unsur
lama.Tujuannya agar konsumen tidak melihat sebuah produk yang berbeda pada kemasan
yang baru. Konsumen tetap mengenal bahwa produk tersebut adalah produk yang sama,
namun dengan wajah dan penampilan yang baru. Beberapa alasan mengapa kita harus
merubah desain kemasan adalah sebagai berikut :
a. Turunnya penjualan
b. Perubahan kecenderungan konsumen
c. Perubahan sikap konsumen
d. Perubahan kondisi pasar
e. Kemasan pesaing lebih unggul
f. Perkembangan bahan kemasan dan teknologi
g. Perkembangan eceran baru
h. Kebijakan pemasaran baru
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2. Perancangan Bahan Baku Kemasan Ramah Lingkungan untuk Produk Pangan
Olahan
Penggunaan kemasan ramah lingkungan untuk produk makanan dan minimunan kini
juga sudah menjadi sebuah tren internasional. Ide penggunaan kemasan ramah lingkungan ini
sudah lebih berkembang terlebih dahulu di kalangan asing. Griya Kemasan Solo (GKS),
melihat hal ini sebagai peluang untuk mengembangkan dan mengikuti tren ini agar tidak
tersisih dalam persaingan global. Lebih dari itu, GKS menempatkan kemasan berbahan ramah
lingkungan sebagai Unique Selling Proposition (USP)-nya. Selain itu GKS memandang
bahwa penggunaan kemasan ramah lingkungan merupakan suatu keperluan yang harus di
terapkan oleh setiap pelaku industri di Indonesia mengingat saat ini dunia tengah diramaikan
oleh isu-isu mengenai bahaya limbah yang berasal dari sampah produk terutama limbah
plastik.
Pengembangan kemasan ramah lingkungan yang dilakukan GKS adalah penggunaan
plastik biodegradable. Plastik biodegradable dibuat dari polimer alami atau biasa disebut
dengan Polylactic Acid (PLA). Polylactic Acid (PLA) diproduksi melalui proses fermentasi
gula atau starch oleh Lactobacillus menjadi lactic acid yang selanjutnya dipolimerisasi dengan
bantuan panas dan katalis logam menjadi PLA. Polylactic Acid itu sendiri memiliki sifat
tahan panas & kuat, serta merupakan polimer yang elastik. PLA memberikan alternatif serta
solusi untuk permasalahan limbah di lingkungan dan juga pemanasan global yang terjadi
sekarang ini.
Kelebihan plastik biodegradable adalah; (1) kemasan yang ramah lingkungan yang
berbahan PLA akan jauh lebih mudah untuk terdegradasi secara biologis. Jadi mengurangi
kemungkingan untuk pencemaran lingkungan, (2) kemasan ramah lingkungan tidak
menyebabkan masalah pada kesehatan (khusus nya untuk produk pangan dan kosmetik)
seperti hal nya plastik yang sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. (3) produk yang
menerapkan sistim eco-friendly packaging itu akan menjadi nilai pembeda perusahaan anda
diantara perusahaan yang lainnya (comparative advantage). Hanya saja plastik biogradible
(eco-friendly packaging) memiliki kelemahan yakni harga persatuannya lebih mahal
dibandingkan plastik atau stereofoam biasa.
Terkait dengan harga kemasan ramah lingkungan lebih tinggi dibanding bahan-bahan
biasa, kemungkinan program kemasan ramah lingkungan di GKS akan mendapat sedikit
hambatan. Untuk dapat mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan, program ini
perlu dorongan dari konsumen dan juga pemerintah. Misalnya, adanya bantuan dari
pemerintah untuk mentranformasikan penggunaan kemasan ramah lingkungan dengan
menciptakan aturan-aturan yang mendorong pelaku bisnis untuk penggunaan kemasan
tersebut. Sedangkan dari sisi konsumen, dukungan yang diperlukan adalah minat kita untuk
lebih membeli produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan tersebut.
Alternatif lain penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan adalah pengemasan produk
secara handmade, yakni dengan menggunakan kemasan bahan alam (bambu, kayu, dan rotan),
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dengan membubuhkan label menarik di salah satu sisinya. Produk-produk yang dikemas
dengan menggunakan bahan tersebut adalah produk-produk makanan dan minuman, dengan
segmentasi konsumen kelas menengah ke atas. Di samping itu, produk dengan kemasan
bahan bambu, kayu, dan rotan diproyeksikan menjadi produk makanan/minuman oleh-oleh
khas Solo.
3. Model Balai Kemasan Ramah Lingkungan bagi Produk UMKM Pangan Olahan.
Konsep Rumah Kemasan sebagai pusat informasi pengemasan, pusat konsultasi desain
dan pelayanan pengemasan dapat membantu para pelaku UKM pangan lokal untuk lebih jeli
dalam mengembangkan produknya. Rumah Kemasan merupakan solusi atas permasalahanpermasalahan kemasan, pengemasan, dan branding produk UMKM makanan dan minuman
olahan.
Sasaran konsumen Rumah Kemasan diprioritaskan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah, guna meningkatkan daya saing produk melalui kemasan yang baik. Dalam
melaksanakan pelayanan, Rumah Kemasan harus menjalin kerjasama dengan Pemerintahan
khususnya Dinas Perindustrian dan perdagangan serta Dinas Koperasi
a. Pengguna Layanan Rumah Kemasan
Sesuai dengan konsep awal pendirian, bahwa layanan rumah kemasan
diprioritaskan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produk olahan
makanan dan minuman. Namun rumah kemasan dapat pula membuka jasa layanan
dan pendampingan kemasan bagi siapa saja yang membutuhkan layanan tersebut,
antara lain :
(1) Industri dan kelompok usaha
(2) Calon pengusaha
(3) Mahasiswa sebagai bahan studi dan magang
b. Produk
Pengemasan mencakup keseluruhan konsep termasuk kemasan langsung,
bagian luar, pembungkus dan lain-lainnya, dan bagian yang keseluruhannya berperan
dalam pemasaran dan pemajangan. Pengemasan menghubungkan antara dukungan
promosional yang diberikan oleh manufaktur, display, dan kebutuhan/keinginan dari
pembeli. Fungsi kemasan yang dirancang Griya Kemasan Solo tidak sekedar sebagai
pelindung atau wadah namun juga merupakan suatu alat promosi dari produk yang
dikemasnya. Dasar-dasar perancangan kemasan mempertimbangkan berbagai faktor,
yakni : faktor keamanan, faktor ekonomi, faktor pendistribusian, faktor komunikasi,
faktor ergonomi, faktor estetika, faktor identitas, faktor promosi, dan faktor
lingkungan.
Daya tarik kemasan berada pada wilayah daya tarik visual dan daya tarik praktis.
Daya tarik visual pada penampilan kemasan yang mencakup unsur-unsur grafis untuk
menciptakan suatu kesan, sedangkan daya tarik praktis merupakan efektifitas dan
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efisiensi suatu kemasan yang ditujukan kepada konsumen maupun distributor. Dengan
kata lain bahwa produk kemasan Griya Kemasan Solo merupakan perpaduan antara
pemasaran dan desain, yang memenuhi kriteria stand out (menonjol), contents (isi),
distinctive (unik), dan suitable (sesuai). Sedapat mungkin, kemasan dibuat tampil
menarik agar mampu menarik perhatian calon konsumen. Untuk itu Griya Kemasan
Solo memiliki strategi kreatif yang merupakan konsep dan penerapan desain kemasan
berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil riset seluruh aspek pemasaran
untuk memaksimalkan daya tarik visual. Setelah strategi kreatif diterapkan proses
pengerjaam bisa dimulai, mencakup penerapan unsur-unsur visual yang akan
diterapkan ke dalam halaman kemasan.
Dasar rancangan kemasan di Griya Kemasan Solo mempertimbangkan berbagai
faktor agar produksi kemasan yang digunakan sebagai salah satu ―pendongkrak‖ pasar
global bagi UMKM produk makanan dan minuman menjadi efektif adalah :
(1) Faktor pengamanan. Kemasan menjadi pelindung produk terhadap berbagai
kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang,
misalnya: cuaca, sinar matahari, jatuh, tumpukan, kuman, serangga dan lain-lain.
(2) Faktor ekonomi. Perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan
bahan, sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya.
(3) Faktor pendistribusian.
Kemasan harus mudah didistribusikan dari pabrik ke distributor atau pengecer
sampai ke tangan konsumen. Di tingkat distributor, kemudahan penyimpanan dan
pemajangan perlu dipertimbangkan. Bentuk dan ukuran kemasan harus
direncanakan dan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak sampai menyulitkan
peletakan di rak atau tempat pemajangan.
(4) Faktor komunikasi. Sebagai media komunikasi kemasan menerangkan dan
mencerminkan produk, citra merek, dan juga bagian dari produksi dengan
pertimbangan mudah dilihat, dipahami dan diingat.
(5) Faktor ergonomic. Pertimbangan agar kemasan mudah dibawa atau dipegang,
dibuka dan mudah diambil sangatlah penting. Pertimbangan ini selain
mempengaruhi bentuk dari kemasan itu sendiri juga mempengaruhi kenyamanan
pemakai produk atau konsumen.
(6) Faktor estetika. Keindahan pada kemasan merupakan daya tarik visual yang
mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi,
huruf, tata letak atau layout, dan maskot . Tujuannya adalah untuk mencapai mutu
daya tarik visual secara optimal.
(7) Faktor identitas. Secara keseluruhan kemasan harus berbeda dengan kemasan lain,
memiliki identitas produk agar mudah dikenali dan dibedakan dengan produkproduk yang lain.
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(8) Faktor promosi. Kemasan mempunyai peranan penting dalam bidang promosi,
dalam hal ini kemasan berfungsi sebagai silent sales person. Peningkatan kemasan
dapat efektif untukmenarik perhatian konsumen-konsumen baru.
(9) Faktor lingkungan. Griya Kemasan Solo menggunakan bahan kemasan yang
ramah lingkungan (environmentally friendly), dapat didaur ulang (recyclable) atau
dapat dipakai ulang (reusable).
Kemasan bukan satu-satunya faktor penyebab merosotnya penjualan produk,
namun ada baiknya untuk menjaga citra produk perlu dilakukan nalisis ulang desain
kemasan secara berkala. Perlu dipahami bahwa tidak satupun desain kemasan yang
dapat bertahan selamanya karena pada suatu masa tiba juga saatnya desain kemasan
tersebut perlu diperbaharui. Sebuah kemasan yang semula kelihatan menarik, disukai
banyak orang tiba-tiba saja dalam jangka waktu tertentu akan terlihat ketinggalan dan
tampak usang. Hal ini dapat mematikan penjualan. Penyebabnya adalah kondisi sosial
dan gaya hidup konsumen, perkembangan teknologi pengemasan, munculnya pesaing
dengan kemasan yang lebih baik dan kekinian (trendy), dan berbagai kondisi yang
berkembang dari masa ke masa.
Inovasi pada kemasan perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan beberapa
unsur lama.Tujuannya agar konsumen tidak melihat sebuah produk yang berbeda pada
kemasan yang baru. Konsumen tetap mengenal bahwa produk tersebut adalah produk
yang sama, namun dengan wajah dan penampilan yang baru. Beberapa alasan
mengapa harus merubah desain kemasan adalah :
(1) Turunnya penjualan
(2) Perubahan kecenderungan konsumen
(3) Perubahan sikap konsumen
(4) Perubahan kondisi pasar
(5) Kemasan pesaing lebih unggul
(6) Perkembangan bahan kemasan dan teknologi
(7) Perkembangan eceran baru
(8) Kebijakan pemasaran baru
Griya Kemasan Solo merujuk pada teori komunikasi visual, yang mengatakan
bahwa kemasan harus dapat menarik perhatian secara visual, emosional, dan rasional.
Sebuah desain kemasan yang bagus memberikan sebuah nilai tambah terhadap produk
yang dikemasnya. Menurut penelitian, dari seluruh kegiatan penginderaan manusia,
80% adalah penginderaan melalui penglihatan atau kasatmata (visual). Karena itulah,
unsur-unsur grafis dari kemasan antara lain: warna, bentuk, merek, ilustrasi, huruf dan
tata letak merupakan unsur visual yang mempunyai peran terbesar dalam proses
penyampaian pesan secara kasatmata (visual communication). Agar berhasil, maka
penampilan sebuah kemasan harus mempunyai daya tarik. Daya tarik pada kemasan
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dapat digolongkan menjadi dua, yaitu daya tarik visual (estetika) dan daya tarik
praktis (fungsional)
(1) Daya tarik visual (estetika). Daya tarik visual mengacu pada penampilan
kemasan yang mencakup unsur-unsur grafis yang telah disebutkan di atas.
Semua unsur grafis tersebut dikombinasikan untuk menciptakan suatu kesan
untuk memberikan daya tarik visual secara optimal. Daya tarik visual sendiri
berhubungan dengan faktor emosi dan psikologis yang terletak pada bawah
sadar manusia. Sebuah desain yang baik harus mampu mempengaruhi
konsumen untuk memberikan respons positif tanpa disadarinya. Sering terjadi
konsumen membeli suatu produk yang tidak lebih baik dari produk lainnya
walaupun harganya lebih mahal. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa terdapat
daya tarik tertentu yang mempengaruhi konsumen secara psikologis tanpa
disadarinya.
(2) Daya tarik praktis (fungsional). Daya tarik praktis merupakan efektivitas dan
efisiensi suatu kemasan yang ditujukan kepada konsumen maupun distributor.
Beberapa daya tarik praktis yang menjadi dipertimbangkan antara lain :
kemasan dapat melindungi produk,
a. mudah dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan,
b. porsi yang sesuai untuk produk makanan/minuman,
c. dapat digunakan kembali (reusable), mudah dibawa,
d. dijinjing atau dipegang, serta
e. memudahkan pemakai untuk menghabiskan isinya dan mengisi kembali
dengan jenis produk yang dapat diisi ulang (refill)
Program kerja Griya Kemasan Solo melayani produk dua tipe kemasan, yakni (1)
Flexible Packaging, yaitu kemasan yang bisa dilipat, bisa ditekuk, mudah penyimpanan
dan penempatannya seperti plastik, kertas, aluminium foil, (2) Rigid Packaging yaitu
kemasan yang kaku dan bentuknya paten seperti container, metal (kaleng), botol
plastik, botol glass, da (3) Kemasan semi kaku/semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang
memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, seperti botol plastik
(susu, kecap, saus) dan wadah bahan yang berbentuk pasta.
Ada tiga fase dalam merancang produk kemasan, yaitu
(1) Functional design
Tujuan utama suatu desain fungsional adalah untuk mengembangkan suatu model
fungsional yang aktif dari suatu produk, tanpa memendang apakah produk akan
berakhir seperti apa.
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(2) Industrial design
Merancang untuk keindahan dan untuk pemakai akhir, biasanya dimasukkan
dalam industrial design.
(3) Design for manufacturability
Dalam memasukkan fungsional desain produk ke dalam produk yang
manufacturable, perancang harus mempertimbannkan banyak aspek. Mereka dapat
menggunakan berbagai metode dan alternatif bahan baku untuk membuat produk.
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ABSTRAK
Blangkon merupakan salah satu produk industry kreatif yang mampu mengangkat nama
Kota Solo ke seantero dunia. Tidak hanya konsumen domestic yang mengapresiasi blangkon
sebagai pelengkap busana yang menunjukkan identitas budaya bangsa, wisatawan
mancanegara pun mengapresiasi karya seni yang unik dan menarik ini. Namun sayang,
meningkatnya apresiasi terhadap karya seni dan warisan budaya ini tidak dibarengi
meningkatnya jumlah sumber daya manusia atau perajin yang tertarik menggeluti karya seni.
Perajin blangkon banyak tumbuh di salah satu wilayah di kota Solo dan pada akhirnya
berkembang menjadi sebuah sentra balngkon yaitu perkampungan Potrojayan Kecamatan
Serengan. Namun dalam perkembangannya perajin di kampong Potrojayan menghadapi
beberapa permasalahan dalam memenuhi permintaan pasar, terutama terkait produksi yaitu
produktivitas dan kualitas yang rendah karena keterbatasan peralatan serta lemahnya
manajemen usaha dan promosi usaha mereka serta sulitnya regenerasi. Melihat kondisi
tersebut, dilakukan kegiatan pemberdayaan sebagai pemecahan masalah dengan mengambil
dua mitra perajin yaitu blangkon Ananta dan Blangkon Djazuli dengan kegiatan sebagai
berikut: 1) fasilitasi alat pencetak blangkon bagi kedua perajin mitra, 2) fasilitasi peralatan
produksi, alat pencetak bahan baku dan bahan baku untuk regenerasi perajin melalui
program magang, 3) fasilitasi mesin jahit pembuat congkeng bagi kedua mitra, 4)
penambahan stock bahan baku untuk kedua perajin, 5) pembuatan media promosi pemasaran
produk, 6) pelatihan dan pendampingan manajemen usaha.
Kata kunci : kapabilitas, perajin blangkon, introduksi teknologi, manajemen
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PENDAHULUAN
Blangkon, selama ini dikenal sebagai salah satu perlengkapan busana adat Jawa. Topi
penutup kepala khas Jawa itu selalu dikenakan oleh pria Jawa ketika tampil dalam upacaraupacara adat, seperti upacara pernikahan serta upacara-upacara adat lainnya yang berkaitan
dengan acara yang digelar oleh keraton, baik dari Keraton Yogyakarta maupun Keraton
Surakarta. Bentuk atau model blangkon yang dikenakan oleh seorang pria Jawa dalam suatu
acara adat biasanya disesuaikan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Oleh karena
itu, tidaklah mengherankan apabila model blangkon yang dipakai oleh orang-orang dari
kalangan bangsawan akan berbeda dengan orang-orang kebanyakan atau masyarakat pada
umumnya (Wahyono, 2009).
Blangkon merupakan produk industri kreatif yang mampu mengangkat nama Kota Solo
ke seluruh dunia. Tidak hanya konsumen domestik yang mengapresiasi blangkon sebagai
pelengkap busana yang menunjukkan identitas budaya bangsa, wisatawan mancanegara pun
mengapresiasi karya seni yang unik dan menarik ini.Namun sayang, meningkatnya apresiasi
terhadap kerajinan dan warisan budaya tradisional ini tidak dibarengi meningkatnya jumlah
sumber daya manusia atau perajin yang tertarik menggelutinya.Dan yang terjadi, industri
kreatif kerajinan blangkon menghadapi permasalahan regenerasi perajin.
Sentra blangkon di Kota Solo berada di tengah perkampungan Potrojayan Kecamatan
Serengan, tepatnya berada di RW 5 dan RW 6. Komunitas pengrajin blangkon di daerah
Potrojayan ini telah ada sejak tahun 60-an.Menurut Azizah (2015) sebesar 26% industry
kerajinan yang ada di kecamatan serengan ini adalah kerajinan blangkon, khususnya di
kelurahan serengan.
Ditahun 1995, permintaan pasar terhadap blangkon berkembang pesat, karena mulai pada
tahun tersebut muncul beberapa model blangkon yang telah termodifikasi (keluar dari bentuk
pakemnya) salah satunya adalah bentuk model blangkon kliwir yang banyak menarik
perhatian kalangan umum untuk memakainya. Dengan semakin meningkatnya permintaan
terhadap blangkon maka jumlah pengrajin pun semakin bertambah, dan sampai sekarang telah
ada 18 pengrajin blangkon di sentra blangkon Potrojayan ini.
Di antara perajin blangkon yang ada, terdapat dua perajin blangkon yang cukup potensial
yaitu usaha blangkon milik Bapak Ananta dan usaha blangkon milik Bapak Ahmad Jazuli.
Bapak Ahmad Jazuli ini merupakan putra dari bapak Slamet Jazuli, salah satu pelopor
berdirinya kelembagaan perajin blangkon di kampung Potrojayan ini.
Bapak Ananta memulai usaha pembuatan blangkon sejak tahun 2000. Jenis produk
blangkon yang diproduksi di kampung ini dan khususnya Bapak Ananta, adalah model
blangkon Jogja ―Jogjanan‖, blangkon Solo (blangkon konservatif atau berdasar pakem), dan
blangkon modern (variasi model) seperti blangkon ―kliwir‖. Untuk klasifikasi produk,
terdapat empat klasifikasi produk di sentra ini, yaitu : kualitas A, kualitas B, kualitas C dan
kualitas D sebagai berikut : 1) kualitas A berbahan baku kain batik tulis utuh (tanpa
sambungan), harga jual dari produsen Rp 125.000 – Rp 150.000; 2) kualitas B berbahan baku
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kain batik cabut (tanpa sambungan), harga jual dari produsen Rp. 75.000 – Rp. 80.000; 3)
kualitas C berbahan baku dari kain cabut (kain potongan atau sambungan), harga jual dari
produsen Rp. 40.000 – Rp. 50.000; 4) kualitas D berbahan bahan baku dari kain sablon, harga
jual dari produsen Rp. 10.000– Rp. 17.500.
Sampai saat ini omset usaha blangkon bapak Ananta ini berkisar antara Rp.
5.000.000/bulan sampai dengan Rp. 12.000.000/bulan tergantung dari banyaknya pemesanan.
Adapun Modal usaha yang digunakan untuk menjalankan usaha sebagian besar merupakan
modal sendiri. Namun demikian terdapat beberapa pengarajin yang telah mengakses lembaga
permodalan seprti Bank BRI dan BPR. Untuk menjalankan usahanya bapak Ananta dibantu
oleh 3 orang tenaga kerja yang berasal dari daerah sekitar.
Sedangkan untuk usaha pembuatan blangkon yang dijalankan bapak Ahmad Jazuli telah
berdiri sejak lama yaitu pada tahun 1995. Jenis blangkon yang diproduksi oleh Bapak Jazuli
sama dengan produk dari blangkon Ananta yaitu blangkon kualitas A, B, C dan D dengan
harga jual yang sama pula. Hanya saja, selain memproduksi blangkon, bapak Jazuli juga
memproduksi busana lengkap jawa seperti surjan dan beskap. Rata-rata omset per bulan usaha
yang dijalankan bapak Jazuli berkisar antara Rp 7.000.000 – Rp 15.000.000 per bulan
tergantung ramainya permintaan. Untuk menjalankan usahanya, bapak Jazuli dibantu oleh 5
tenaga kerja.
Baik blangkon Ananta maupun Jazuli sasaran utama pemasaran produknya adalah
memenuhi permintaan di Solo Raya. Selain itu mereka juga melempar produksi ke daerah
Jogja khususnya untuk blangkon model Solo, karena untuk memasarkan model jogja di
daerah jogja sendiri mereka kurang dapat bersaing dengan pengrajin asli dari kota jogja. Pasar
utama untuk blangkon model Jogjanan adalah daerah Demak, Kudus, dan Jawa Timur
khususnya di Pasuruan. Untuk posisi pemasaran di wilayah Solo Raya dan Jawa Timur
mereka posisi yang kuat karena merupakan satu-satunya sentra blangkon yang mensupplay
blangkon ke wilayah tersebut.Berikut gambaran produk blangkon yang diproduksi oleh mitra.

Gambar 1. Blangkon hasil produksi perajin mitra
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Namun demikian mereka menghadapi beberapa permasalahan dalam memenuhi
permintaan pasar, terutama terkait produksi yaitu produktivitas dan kualitas yang rendah serta
lemahnya manajemen usaha mereka.Permasalahan utama dibidang produksi terkait pada
keterbatasan alat dan tenaga kerja (regenerasi perajin).Masalah regenerasi perajin ini sudah
dapat terpecahkan oleh Bapak Ananta dengan membuka kesempatan pelatihan dan magang
membuat blangkon di desa Ringin Putih kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten yang
mulai dirintis sejak bulan JAnuari 2015. Pelatihan dan magang membuat blangkon ini
dilakukan di wilayah lain yaitu di wilayah pedesaan, karena yang tertarik untuk menggeluti
pekerjaan ini adalah orang pedesaan. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dilakukan di
wilayah mereka. Sampai sekarang kegiatan ini menghasilkan 8 tenaga kerja yang terampil
membuat blangkon. Meskipun demikian sampai saat ini produktivitas mereka masih rendah
karena terbatasan alat produksi khususnya alat pencetak blangkon.
Permasalahan produksi yang dihadapi usaha blangkon Bapak Ananta dan bapak Jazuli
adalah masih tingginya harga bahan baku dan kurangnya sarana produksi yaitu masih
teerbatasnya jumlah alat pencetak. Tingginya harga bahan baku terutama untuk kain
jarik/batik disebabkan mereka membeli bahan baku (kain batik) di pasar klewer bukan
langsung di produsen. Tingginya harga bahan baku dan keterbatasan modal menyebabkan
mereka tidak memiliki stok bahan baku, sehingga mereka akan kewalahan ketika terjadi
pemesanan yang mendadak.
Selain bahan baku, alat pencetak blangkon juga masih terbatas, rata-rata pengrajin hanya
memiliki 10 alat pencetak, padahal idealnya tiap pengrajin minimal memiliki 40 alat
pencetak. Keterbatasan jumlah alat produksi inilah yang sering menyebabkan mereka tidak
mampu memenuhi pesanan dalam jumlah yang banyak. Padahal pasar masih terbuka lebar.
Disamping jumlahnya yang terbatas, kondisi alat pencetak blangkon saat ini juga sudah tidak
layak digunakan karena telah lama dipakai.Karena keterbatasan jumlah alat pencetak
blangkon, rata-rata jumlah permintaan yang tidak terpenuhi sebesar 30%. Berikut gambaran
proses produksi dan kondisi alat pencetak blangkon saat ini dan minimnya jumlah alat
tersebut.
Minimnya jumlah mesin jahit untuk membuat congkeng (dasaran blangkon) juga
menjadi kendala dimana tenaga kerja harus antri untuk membuat congkeng. Hal ini
menyebabkan kurangnya efisien waktu dan rendahnya produktivitas. Berikut gambaran
congkeng (bentuk dasar blangkon) dan bentuk dasar lainnya yang dibutuhkn untuk membuat
blangkon.
Sisi manajemen, selama ini pengrajin merasakan bahwa tingkat keuntungan mereka
sangat kecil. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen usaha mereka. Mereka selama
ini belum banyak memperhitiungkan biaya produksi mereka dan keuntungan yang mereka
peroleh (marjin yang mereka inginkan). Dengan kata lain selama ini usaha dijalankan
berdasarkan prinsip ―asal usaha dapat berjalan dan masih sisa untuk penghidupan mereka‖.
Oleh karena penting dilakukan kegiatan pelatihan pengenalan majanemen dan pendampingan
terhadap usaha.
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Lemahnya di bidang manajemen juga mengakibatkan segmen pasar mereka masih berada
pada kelas menengah ke bawah. Jadi meskipun permintaan tinggi, namun ketika produk
mereka masih berada pada segmen bawah, maka harga jual produk mereka pun rendah
sehingga tingkat keuntungan yang diterima pun rendah. Untuk itu, sesuai dengan program
utama pengembangan UMKM adalah “UMKM naik kelas”, maka perlu adanya upaya
branding terhadap produk kedua UMKM mitra untuk meningkatkan segmen pasar mereka
sehingga keuntungan pun meningkat. Salah satu upaya branding yang dapat dilakukan adalah
pembuatan media promosi dan keikutsertaan dalam pameran.
Melihat adanya potensi dan permasalahan yang ada pada perajin blangkon kampong
Potrojayan, khususnya usaha blangkon yang dijalankan oleh Bapak Ananta dan BApak Jazuli,
maka dirasa sangat diperlukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan
kapasitas produksi mereka sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta
upaya perbaikan dibidang manajemen usaha mereka sehingga lebih dapat berdaya saing.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan dua pelaku UMKM (perajin
blangkon) yaitu Bapak Ananta dan Bapak Ahmad Jazuli. Semua kegiatan akan dilakuka di
tempat usaha kedua mitra yaitu di kampong Potrojayan Rt 06 Rw 05 kecamatan Serengan
Kota Solo.
Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi kedua mitra, tim pengabdian melakukan
beberapa metode penyelesain masalah baik dari sisi produksi maupun manajemen. Dari sisi
produksi dilakukan fasilitasi alat pencetak blangkon, peralatan produksi, alat pencetak bahan
baku dan bahan baku untuk regenerasi perajin melalui program magang, penambahan mesin
jahit pembuat congkeng, dan penambahan stock bahan baku. Sedangkan untuk manajemen
dilakukan pembuatan media promosi pemasaran dan keikutsertaan dalam pameran produk
serta pelatihan dan pendampingan manajemen usaha.
Secara detail metode pendekatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Metode Pendekatan Pemecahan Masalah
NO

Keadaan

1

Alat pencetak blangkon jumlah
terbatas dan kondisi sudah
tidak layak

Rendahnya produktivitas dan
efisiensi usaha, bentuk dari
blangkon kurang

Fasilitasi alat pencetak
blangkon bagi kedua
perajin mitra

2

Peralatan dan alat pencetak
blangkon untuk kegiatan
magang terbatas

Kurangnya kemampuan
menampung peminat yang akan
berlatih membuat blangkon,
menghambat percepatan regenasi
perajin

Fasilitas peralatan
produksi, alat pencetak
bahan baku, dan bahan
baku untuk regenasi
bahan baku untuk
regerasi melalui
program magang

3

Hanya memiliki 1 mesin jahit
di tiap perajin

Rendahnya produktivitas dan
efisiensi usaha

Fasilitas mesin jahit
pembuat congkeng bagi
kedua mitra
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4

Tidak memiliki stok bahan
baku

Kewalahan ketika terjadi
pemesanan yang mendadak

Penambahan stock
bahan baku untuk kedua
perajin

5

Tidak adanya branding dan
media promosi

Produk mereka masih berada paada
segmen bawah, maka harga jual
produk mereka pun rendah
sehingga tingkat keuntungan yang
diterima pun rendah

Pembuatan media
promosi untuk branding
dan pemasaran produk
dan keikutsertaan dalam
pameran produk

6

Lemahnya manajemen usaha

Tidak dapat membuat rencana
pengembangan usaha

Pelatihan dan
pendampingan
manajemen usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fasilitasi alat pencetak blangkon bagi kedua perajin mitra
Untuk menambah produktivitas perajin mitra, telah diberikan 30 alat pencetak blangkon
untuk masing-masing perajin yaitu Bapak Ananta dan Bapak Jazuli dengan jumlah
keseluruhan 60 unit alat pencetak blangkon. Dengan penambahan 30 unit pencetak blangkon,
tiap mitra akan meningkat produktivitasnya 2x lipat. Dari rata-rata produksi 7-8 kodi per
bulan akan meningkat menjadi 15 kodi per bulan. Dengan demikian 30% permintaan yang
tidak terpenuhi menjadi terpenuhi, bahkan perajin akan memiliki stok blangkon yang siap jual
ketika ada permintaan mendadak. Berikut kegiatan gambaran kegiatan penyerahan alat
pencetak blangkon kepada mitra.

Gambar 1. Kegiatan Penyerahan Alat Pencetak Blangkon
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2. Fasilitasi peralatan produksi, alat pencetak bahan baku dan bahan baku untuk
regenerasi perajin melalui kegiatan magang
Salah satu kegiatan regenerasi perajin yang dilakukan Bapak Ananta adalah pelatihan
dan magang. Kegiatan ini cukup mendapatkan respon di pedesaan namun untuk dapat melayani respon yang ada, terkendala minimnya junlah alat produksi yang disediakan untuk
magang tersebut.Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan magang tersebut
telah diberikan fasilitas peralatan produksi seperti alat pencetak blangkon sebanyak 20 buah.
Diharapkan dengan penambahan alat ini dapat menambah jumlah tenaga kerja yang magang
di perajin blangkon mitra.
3. Fasilitasi mesin jahit pembuat congkeng bagi kedua mitra
Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, juga akan dilakukan penambahan
mesin jahit untuk membuat congkeng (dasaran blangkon) jika selama ini mereka antri
membuat congkeng karena hanya memiliki satu mesin jahit, maka setelah dilakukan
penambahan 1 mesin jahit di masing-masing perajin akan menambah produktivitas pekerja
dan meningkatkan efisiensi usaha karena lebih hemat waktu.
4. Penambahan stock bahan baku untuk kedua perajin
Penambahan stock bahan baku kain dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketidakmampuan memenuhi permintaan yang mendadak. Penambahan 40 lembar bahan baku kain
batik untuk tiap perajin diharapkan dapat meningkatkan perputaran usaha. Berikut gambaran
kegiatan penyerahan bahan baku kain kepada kedua mitra

Gambar 2. Penyerahan Tambahan Bahan Baku
5. Pembuatan media promosi pemasaran dan keikutsertaan dalam pameran produk
UMKM
Untuk memperluas pemasaran kedua mitra, dibuat beberapa media promosi antara lain
kartu nama, katalog produk dan x-banner. Katalog dan x-banner dibuat secara umum dengan
menggunakan brand Maju Utomo yang merupakan nama paguyuban perajin blangkon yang
ada di kampong Protojayan tersebut. Harapan ke depan, dengan mengusung nama paguyuban
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MAju Utomo dapat mengangkat nama sentra blangkon tersebut dan menjadi media promosi
bagi seluruh perajin yang ada di kampong tersebut. katalog yang dibuat tidak hanya
mempromosikan blongkon tetapi juga busana lengkap JAwa yang diproduksinya. Diharapkan
dengan adanya katalog dan pameran selain untuk media promosi juga untuk meningkatkan
branding mereka. Berikut gambaran media promosi yang telah diproduksi untuk sentra
blangkon protrojayan
Kartu Nama

Katalog

X-Banner

Gambar 3. Media Promosi Sentra Blangkon Potrojayan
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Selain pembuatan media promosi, tim pengabdian juga telah mendampingi kedua mitra
untuk turut serta dalam kegiatan pameran produk UMKM pada tanggal 16-18 Mei 2016 di
gedung Auditorium UNS. Diharapkan dengan kegiatan pameran produk ini dapat memperluas
jaringan pemasaran maupun jaringan bisnis merek dengan mengenal pengusaha UMKM
lainnya. Berikut gambaran kegiatan pameran produk yang telah dilaksanaan.

Gambar 4. Keikutsertaan dalam pameran produk UMKM

6. Pelatihan dan pendampingan manajemen usaha.
Pelatihan pembukuan keuangan usaha ini penting untuk dilakukan karena: a) perajin
menginginkan perbaikan pada manajemen usahanya sehingga menghitung keuntungan riil
mereka dan dapat membuat perencaan pengembangan usahanya, b) dokumen pembukuan keuangan usaha akan mempermudah kedua mitra untuk mengajukan kredit ke lembaga
perbankan. Materi yang disampaikan pada pelatihan pembukuan keuangan usaha ini meliputi:
a) pengenalan konsep akuntansi usaha, b) penyusunan jurnal keuangan usaha, dan c) penyusunan laporan rugi/laba usaha.

KESIMPULAN
Kegiatan peningkatan kapabilitas perajin blangkon di kampong Potrojayan Kecamatan
Serengan Kota Solo melalui kegiatan Iptek Bagi Masyarakat (IbM) ini telah berjalan dengan
baik dan sesuai dengan target kegiatan. Mitra berpartisipasi aktif selama kegiatan
pengabdian pada masyarakat. Beberapa capaian kegiatan yang diperoleh adalah : 1) fasilitasi
alat pencetak blangkon bagi kedua perajin mitra, 2) fasilitasi peralatan produksi, alat
pencetak bahan baku dan bahan baku untuk regenerasi perajin melalui program magang, 3)
fasilitasi mesin jahit pembuat congkengbagi kedua mitra, 4) penambahan stock bahan baku
untuk kedua perajin, 5) Pembuatan media promosi pemasaran produk dan keikutsertaan dalam
pameran dan 6) pelatihan dan pendampingan manajemen usaha.
Namun demikian masih perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk memasukkan
kerajinan blangkon dalam salah satu ketrampilan yang diajarkan di balai-balai latihan kerja,
serta dukungan generasi muda, terutama di daerah kampong Potrojayan untuk membangun
sistem jual beli melalui media online, agar pasar semakin berkembang.
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ABSTRAK
Tujuan program Ipteks bagi Masyarakat ini adalah : (1) memperbaiki tempat pewarnaan
batik (glodogan), (2) memperbaiki meja menduplikasi pola batik“. Jenis luaran yang
diharapkan adalah: (1) unit peralatan tempat pewarnaan (glodogan), (2) meja kaca duplikasi
pola batik, (3) dan artikel ilmiah. Metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : (1)
diskusi tim pelaksana dengan mitra, (2) menentukan dan pembelian bahan-bahan yang
dibutuhkan, (3) membuat glodogan dan meja pola sesuai rancangan, (4) membawa unit
peralatan ke lokasi mitra, (5) serah terima unit peralatan kepada mitra. Bahan glodogan
semula dari kayu, sehingga cepat rusak, bocor pada sambungan, tidak tahan lama (setiap
tahun diganti). Jika dibuat dari baja tahan karat (stainless steel) maka akan tahan terhadap
bahan pewarna yang bersifat asam dan lebih menarik serta lebih ekonomis dalam jangka
panjang. Meja gambar yang digunakan untuk duplikasi pola batik selama ini dari meja kayu
biasa. Meja gambar yang akan dibuat adalah dari kaca bening yang dilengkapi dengan
lampuneon di bagian bawah sehingga tembus pandang dan memudahkan menduplikasi pola.
Administrasi dan pembukuan keuangan masih menggunakan sistem lama, karena ditangani
sendiri oleh pemilik usaha. Penggunaan sistem keuangan dengan sistem komputerisasi
akuntansi dipandang masih menyulitkan karena pemilik usaha sudah terbiasa dengan pola
kerjanya. Jika dipaksakan maka tidak akan digunakan, karena akan menambah tenaga kerja
dan sistem keuangannya akan diketahui oleh orang lain, sehingga hal ini tak dikehendaki
oleh pemilik usaha. Pemasaran tradisional sistem gethok tular masih disukai, meskipun
demikian kapasitas penjualan semakin meningkat. Penggunaan glodogan dari bahan
stainless steel lebih tahan lama (awet), sehingga lebih ekonomi penggunaan dalam jangka
panjang. Meja pola dari kaca ini dapat menjadi percontohan bagi usaha kecil batik tulis yang
ada di daerah Juwana, Pati. Kedepan dapat dikembangkan atau diseminasikan ke seluruh
tanah air Indonesia.
Kata-kata kunci: sarana produksi, peningkatan produksi, batik tulis
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PENDAHULUAN
Usaha kecil dan menengah merupakan basis dalam perekonomian, dalam upaya
perbaikan perekonomian nasional perlu dikembangkan agar semakin maju. Diantara usaha
kecil dan menengah, usaha batik mempunyai karakteristik yang sangat unik. Batik merupakan
karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia dan patut dilestarikan keberadaannya serta perlu dibudidayakan dan dikembangkan agar semakin maju. Usaha batik
merupakan industri kerajinan yang merupakan usaha turun-temurun dari generasi ke generasi,
belum sepenuhnya ditangani secara profesional sehingga perkembangannya relatif sangat
lamban. Perkembangan batik akibat pengaruh motif daerah tertentu, menyebar di seluruh
Indonesia. Di Pulau Jawa, misalnya yang dikenal dengan Batik Pekalongan, Surakarta,
Yogyakarta, Semarang, Bakaran, Lasem, Madura dan bahkan sekarang tiap Kabupaten/Kota
memiliki batik dengan ciri khas lokal kedaerahan. Sementara itu sampai saat ini batik dengan
motif kedaerahan sudah semakin berkembang secara nasional.
Kecamatan Juwana terletak disebelah timur laut Ibukota Kabupaten Pati berbatasan
dengan kecamatan Batangan, kecamatan Wedarijaksa, kecamatan Jakenan. Di kecamatan ini
terdapat desa Bakaran (Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon), dimana di desa tersebut terdapat
sentra industri batik. Batik Bakaran merupakan kebanggaan sendiri bagi penduduk desa ini
dan bahkan seluruh Kabupaten Pati. Batik Bakaran sekarang bukan hanya diproduksi di Desa
Bakaran saja melainkan sudah berkembang di lain desa, sehingga dikenal dengan sebutan
Batik Pati.

Gambar 1. Ruang Pamer Salah Satu Usaha Batik Tulis

Gambar 2 Kegiatan Membatik Tulis

Gambar 3 Tempat Pewarnaan
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Usaha kecil batik pada umumnya bekerja dalam kondisi yang seadanya, kurang memperhatikan faktor: kebersihan dan keselamatan kerja, eko-efisiensi, dan dampak lingkungan.
Dampak lingkungan terhadap para pekerja sendiri, maupun dampak lingkungan akibat bahan
buangan (pencemaran lingkungan).
Tempat pewarnaan (glodogan) dibuat dari kayu yang disatukan dengan sekrup besi
sehingga cepat rusak (bocor) karena bersinggungan dengan bahan pewarna batik yang bersifat
asam. Setiap 1 (satu) tahun sekali glodogan diganti dengan yang baru, sehingga selain mengganggu proses produksi juga tidak ekonomis (boros).
Usaha kecil pada umumnya kurang tertib dalam hal administrasi pembukuan dan
pengaturan keuangan. Keuangan usaha bercampur dengan keuangan rumah tangga, tak ada
pemisahan yang jelas. Apabila akan mengajukan pinjaman ke pihak perbankan untuk
pengembangan usaha, akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki data pendukung
(administrasi pembukuan) yang baik.
Kondisi seperti yang diilustrasikan tersebut diatas, juga terjadi di usaha kecil batik tulis
―Tjokro Yuwono‖ di Desa Bakaran Wetan, dan ―Sekar Arum‖ di Desa Bakaran Kulon
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Oleh karena itu tim pelaksana kegiatan bekerjasama
dengan kedua pemilik usaha (mitra) : 1) ―Tjokro Yuwono‖ Bapak Bukhari Ws dan 2) ―Sekar
Arum‖ Ibu Hartatik, mereka bermaksud mengurangi ketidak ekonomisan dalam memproduksi
batik.
Berdasarkan analisis situasi seperti tersebut diatas, permasalahan mitra usaha batik
―Tjokro Yuwono‖ dan ―Sekar Arum‖ dapat dikemukakan secara ringkas antara lain : (1)
sistem proses pewarnaan, (2) lingkungan kerja kotor dan tidak sehat, (3) sistem proses
pelorotan malam, (4) sistem pembuangan air limbah, (5) sistem duplikasi gambar/pola batik,
dan (6) sistem administrasi dan keuangan, (7) sistem pemasaran online atau e- commerce.
Mengingat banyaknya permasalahan sebagaimana dikemukanan diatas, tidak mungkin
diselesaikan secara serentak, karena keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu. Berdasar atas
kesepakatan antara pemilik usaha dengan Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Program D III Teknik, Fakultas Teknik UNDIP, masalah yang akan dipecahkan dilakukan
berdasar skala prioritas, yaitu : Mitra 1 memperbaiki tempat proses pewarnaan (glodokan),
dan Mitra 2 memperbaiki sistem duplikasi gambar/pola pada kain batik.
Perbaikan tempat pewarnaan (glodogan) akan dibuat dari bahan stainless steel yang
tahan asam sehingga awet digunakan dalam waktu lama, dengan demikian lebih ekonomis
dalam jangka panjang dan penampilannya lebih menarik. Sistem duplikasi gambar/pola pada
kain batik, akan dibuatkan meja gambar dari kaca bening yang tembus cahaya.

METODE PELAKSANAAN
Waktu dan Lokasi
Waktu pelaksanaan kegiatan adalah 10 (sepuluh) bulan, mulai bulan Februari 2015 sapai
dengan Nopember 2015. Lokasi pembuatan glodogan dan meja kaca dilakukan di Bengkel
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Program D III Teknik, uji coba kinerja di tempat usaha batik tulis di desa Bakaran kecamatan
Juana-Pati.
Bahan dan Alat
Bahan yang diperlukan adalah pelat baja stainless steel, baja kotak stainless steel, dan
kaca tebal 10 mm. Alat pengerjaan antara lain: mesin bending, mesin las, mesin dan mesin
gerinda tangan. Kain batik, peralatan membatik, pewarna, dan lain-lain disediakan oleh usaha
batik tulis.
Pelaksanaan Kegiatan
Pembuatan/perbaikan alat pewarnaan (glodogan) yang efisien, dapat meringankan
pekerjaan karyawan, memiliki dampak terhadap perilaku budaya sehat, lingkungan bersih,
rapi, dan bermartabat. Tim pelaksana berembuk bersama dengan pemilik usaha dan diminta
partisipasinya dalam perbaikan sistem tersebut, sehingga mereka merasa di uwongke
(dihargai). Pemilik usaha akan memiliki dan menggunakan seterusnya peralatan yang
dimaksud, sehingga ikut merawatnya secara rutin dikemudian hari.
Prosedur kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. mula-mula dilakukan diskusi tim pelaksana dengan pemilik usaha untuk menentukan
dimensi/bahan glodogan.
2. pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian
kepada masyarakat D III Teknik
3. membuat alat pewarnaan sesuai dengan yang telah dirancang di bengkel/workshop teknik
mesin.
4. setelah pembuatan peralatan selesai, diuji kinerjanya dan kalau sudah baik/sesuai, dibawa
ke lokasi mitra untuk diuji kinerja/digunakan dan serahkan kepada mitra (pemilik usaha)
dan disertai dengan berita acara serah terima dari ketua tim pelaksana.
Analisis Data
Kapasitas produksi dianalisis menggunakan Nilai Rerata berdasar prosentase kenaikan
dari produksi sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Alat Pewarnaan (glodogan)
Alat pewarnaan (glodogan) ini diperuntukkan membantu proses produksi di mitra 1,
yaitu di usaha batik tulis ―Tjokro Yuwono‖. Spesifikasi dimensinya : panjang = 120 cm, lebar
= 70 cm dan tinggi = 40 cm.
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Gambar 4. Tempat pewarnaan
Tempat pewarnaan dibuat dari bahan stainless steel seluruhnya, meliputi bodi dan kaki
agar tidak mudah berkarat dan rusak, sehingga tidak mengganggu proses produksi. Bahan
penindih dibuat dari pipa PVC diisi dengan campuran pasir dan semen agar berat. Pipa PVC
dipilih karena permukaannya halus dan tahan sehingga awet dan licin. Pada waktu kain
diwarnai, cairan zat pewarna dimasukkan bodi, kain ditindih oleh batang penindih ditarik 2
(dua) orang naik turun bergesekan dengan batang penindih. Pewarnaan dilakukan cukup (2
dua) kali naik turun, karena permukaan bodi dan batang penindih licin dan tenaganya ringan.
Berdasar pengamatan tim pelaksana dan penjelasan dari pemilik usaha batik tulis ―Tjokro
Yuwono‖, setelah mengunakan alat pewarna (glodogan), ada peningkatan produksi sekitar 20
(duapuluh) persen dari produksi sebelumnya.
Administrasi dan pembukuan keuangan, karena ditangani sendiri oleh pemilik usaha dan
masih menjadi rahasia pemilik, maka sistem keuangan dengan sistem komputerisasi akuntansi
dipandang menyulitkan bagi pemilik usaha yang sudah terbiasa dengan pola kerjanya. Jika
dipaksakan maka tidak akan digunakan, karena akan menambah tenaga kerja dan sistem
keuangannya akan diketahui oleh orang lain, sehingga hal ini tak dikehendaki oleh pemilik
usaha. Pemasaran tradisional sistem gethok tular masih disukai, meskipun demikian kapasitas
penjualan semakin meningkat.
Meja Kaca
Meja kaca diperuntukkan membantu meningkatkan proses produksi di mitra 2, yaitu
pada usaha batik tulis ―Sekar Arum‖. Spesifikasi dimensinya : panjang 120 cm, lebar 70 cm,
dan tinggi 70 cm. Rangka dan kaki dibuat dari bahan stainless steel, bagian atas meja dibuat
dari kaca bening tembus pandang tebal 10 mm.

Gambar 5 Meja Kaca

316

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

Gambar pola batik diletakkan diatas meja, kemudian diatasnya diletakkan kain mori yang
akan digambar/diduplikasi polanya, dengan menyoroti sinar lampu neon dari bawah meja.
Gambar pola terlihat jelas, sehingga dengan pensil B2 kain mori dapat digambar dengan
mudah dan cepat.
Berdasar pengamatan tim pelaksana dan penjelasan dari pemilik usaha batik tulis ―Sekar
Arum‖, setelah mengunakan meja kaca, ada peningkatan produksi sekitar 25 (dua puluh lima)
persen dari produksi sebelumnya.
Sama seperti pada batik tulis ‖Tjokro Yuwono‖, administrasi dan pembukuan keuangan,
karena ditangani sendiri oleh pemilik usaha dan masih menjadi rahasia pemilik, maka sistem
keuangan dengan sistem komputerisasi akuntansi dipandang merepotkan bagi pemilik usaha
yang sudah terbiasa dengan pola kerja yang lama. Jika dipaksakan maka tidak akan
digunakan, karena akan menambah tenaga kerja dan sistem keuangannya akan diketahui oleh
orang lain, sehingga hal ini tak dikehendaki oleh pemilik usaha. Pemasaran tradisional sistem
gethok tular masih disukai, meskipun demikian kapasitas penjualan semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

2.
3.
4.

Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan disini yaitu :
Kegiatan ini telah menghasilkan alat teknologi tepat guna (TTG) yaitu: (1) glodogan (alat
untuk pewarnaan) yang dibuat dari bahan stainless steel dan (2) meja kaca untuk
mendluplikasi gambar pola pada kain batik yang rangka/kaki dibuat dari bahan stainless
steel juga.
Glodogan digunakan oleh mitra 1 yaitu usaha batik tulis ―Tjokro Yuwono‖ dan meja kaca
digunakan oleh mitra 2, yaitu usaha batik tulis ―Sekar Arum‖
Kedua unit peralatan (TTG) tersebut telah digunakan oleh masing-masing mitra 1 maupun
mitra 2 dan dapat meningkatkan kapasitas produksi berkisar (25 – 30)%.
Glodogan diprediksi tahan lebih dari 10 tahun karena dibuat dari bahan stainless steel yang
tidak berkarat dan anti bocor seperti glodogan yang dibuat dari kayu. Begitu juga meja kaca
akan awet karena tebal kaca 10 mm, sehingga tidak mudah pecah karena tekanan.

Saran
Beberapa hal yang perlu disarankan pada kesempatan ini, yaitu:
1. Perlu dikembangkan atau diseminasi penggunaan unit peralatan TTG tersebut pada usaha
batik tulis yang lain, yang banyak terdapat di Juwana Pati.
2. Perlu diusulkan program IbPE, diadakan penanganan limbah cair, mengingat cairan bekas
pewarnaan dibuang begitu saja disekitar lingkungan rumah tanpa pengolahan. Hal ini dalam
jangka panjang akan mencemari lingkungan, utamanya terhadap air sumur yang berdekatan
akan tercemar oleh rembesan air limbah batik.
3. Perlu penelitian tentang analisis kelayakan usaha batik tulis, berapa besar kontribusinya
terhadap pendapatan rumah tangga dan PDRB kabupaten Pati.
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ABSTRAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran bagi suatu daerah. UMKM memiliki peran
penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan adanya perubahan dan
pergeseran dalam penentuan kebijakan pembangunan yang tadinya bersifat sentralistis
menjadi desentralisasi seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Perubahan arah kebijakan dalam pembangunan dari sentralisitis menjadi desentralisasi,
memberi dampak pada kebijakan daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang
dimilikinya.ini, Dengan adanya desentralisasi ,maka daerah memiliki keleluasaan membuat
kebijakan dalam mengembangkan potensi ekonominya yang berupa sumber daya alam.
Pengolahan sumber daya alam ini membutuhkan tenaga-tenaga trampil berpendidikan.
Ketimpangan ketersediaan tenaga kerja trampil berpendidikan antara usaha besar,
menengah dan kecil maupun mikro terjadi karena terjadinya disharmoni antara kebijakan
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kebutuhan tenaga
kerja dalam dunia kerja. Adanya disharmoni ini berdampak pada ketersediaan tenaga kerja
trampil berpendidikan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).Ketiadaan tenaga
kerja trampil berpendidikan dalam UMKM menjadi kendala UMKM meningkatkan statusnya,
baik status ekonomi maupun sosial.
Kata Kunci : Desentralisasi, UMKM, Pendidikan dan Tenaga Kerja
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PENDAHULUAN
Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang
mengubah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka telah terjadi perubahan dan pergeseran
dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralisitis mengarah kepada desentralisasi yakni memberikan kebebasan kepada daerah untuk membangun wilayahnya, termasuk
membangun ekonominya. Kebebasan yang dimiliki daerah untuk menentukan arah kebijakan
pembangunannya biasa disebut sebagai otonomi daerah.
Otonomi daerah merupakan sebuah langkah awal dalam rangka mewujudkan kualitas
kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah menuntut adanya aparatur
daerah yang bersih dan berwibawa serta mampu menjawab segala permasalahan yang terjadi
didaerahnya. Selain memiliki aparatur yang handal, dalam melaksanakan otonomi daerah,
menuntut DPRD untuk lebih mampu melahirkan peraturan daerah yang berkualitas dan tepat
guna dalam menangani berbagai kebutuhan masyarakat.
Pembangunan ekonomi daerah yang berlandaskan pada otonomi daerah, dimana daerah
memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada
kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous) dengan menggunakan potensi sumber daya
manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah
pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses
pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan
kegiatan ekonomi.
Suatu daerah dianggap daerah otonom jika di daerah itu menguasai satu atau beberapa
pusat kegiatan ekonomi daerah sebagai modal8. Pada sisi yang lain, pembangunan ekonomi
daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber
daya (sumber daya yang ada) dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan
swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi (pertumbuhan) dalam wilayah tersebut9.
Tujuan utama dari setiap pembangunan, khususnya pada pembangunan bidang ekonomi
adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk
mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama
mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dengan partisipasi
masyarakatnya, dengan dukungan sumberdaya yang ada harus mampu menghitung potensi
sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi
daerahnya.

8
9.

Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 224
Ibid

320

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

Pengembangan UMKM Sebagai Pilihan
Salah satu potensi pembangunan di bidang ekonomi yang diharapkan mampu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja yaitu pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM didasarkan pada
kenyataan dan pengalaman yang telah ada bahwa UMKM mampu bertahan terhadap terpaan
kriris moneter pada tahun 1998 dan bahkan menjadi penyelamat perekonomian nasional pada
saat itu. Kemampuan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis
ekonomi menurut Baasir10 karena didukung oleh beberapa faktor, seperti : (1). sebagian besar
usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak
tahan lama, (2). mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam
aspek pendanaan usaha, (3). pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang
ketat, dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu, (4). terbentuknya usahausaha kecil, terutama di sektor informal sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan
kerja di sektor formal akibat krisis yang berkepanjangan.
Meskipun UMKM mampu bertahan dalam menghadapi krisis moneter tahun 1998, tetapi
tantangan yang dihadapi oleh UMKM tidaklah ringan. UMKM pada saat ini menghadapi
persaingan produk sejenis dari negara lain yang dikhawatirkan dapat mematikan UMKM di
daerah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Di samping itu perlu juga
diwaspadai adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha lain
guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha
dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Adanya persaingan produk sejenis dari negara lain terjadi karena keterlibatan Indonesia
dalam berbagai bentuk kerja sama internasional yang terkait dengan ekonomi dan
perdagangan baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Di samping itu, Indonesia
telah menandatangani berbagai kesepakatan perjanjian multilateral serta pembentukan
berbagai lembaga internasional dalam kerangka kerja sama ekonomi di berbagai wilayah
seperti Asean Free Trade Agreement (AFTA) tahun 2003, Asia Pasific Economic
Cooperation (APEC) tahun 2010, Word Free Trade tahun 2020. Adanya perjanjian-perjanjian
tersebut telah melahirkan tatanan ekonomi baru yang bersifat global. Terbentuknya tatanan
ekonomi global merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang di
dunia termasuk Indonesia11. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi dalam menentukan
kebijakan pembangunan ekonomi di daerah, khususnya kebijakan pembangunan di bidang
ekonomi yang terkait dengan UMKM.

Baasir Faisal, . Pembangunan dan Krisis (Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia), Cetakan Pertama. (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2003), hlm. 6 – 7.
11
Dalam kenyataannya Negara Indonesia belum siap dihampir semua aspek untuk menghadapi era globalisasi ekonomi, hal ini terbukti
pada saat krisis ekonomi melanda Negara Indonesia pada pertengahan 1997 hingga saat ini masih bergelut menghadapi krisis ekonomi,
bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand,Korea Selatan. Joni Emerzon, Penerapan otonomi Keilmuan
Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi, dalam Memahami Hukum, dari Konstruksi sampai implementasi,
Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed) ( Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 89.
10
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Materi dan Metode
Kendala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Secara teoritis, UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, mendorong kemajuan perekonomian serta
membantu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan UMKM Jateng
cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir telah kontribusi besar mengatasi isu-isu sosial dan
ekonomi daerah. Misalnya, menurunnya jumlah kemiskinan dan terserapnya banyak tenaga
kerja berpendidikan rendah pada sektor-sektor informal. Selain itu, pertumbuhan UMKM
turut menekan laju peningkatan jumlah pengangguran, mendorong kemajuan perekonomian
daerah dan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat struktur bisnis sosial dalam masyarakat.
Karena itu, dalam upaya menghilangkan rasa takut dan ketidaksiapan pelaku UMKM
menghadapi MEA, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu segera duduk bersama
dengan pelaku UMKM serta pihak-pihak terkait untuk merumuskan permasalahan, kekuatan
dan kelemahan, serta peluang dan tantangan bagi UMKM Jateng dalam menghadapi era pasar
bebas MEA.
Pada sisi yang lain, para pelaku ekonomi yang tergolong pada usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) pada umumnya tidak mempunyai kemampuan financial yang cukup
sehingga membutuhkan fasilitas dari berbagai lembaga keuangan dan pembiayaan. Di
samping itu, pelaku ekonomi golongan UMKM juga tidak mempunyai akses pasar yang
memadai sehingga sulit berkembang. Meskipun demikian, pelaku ekonomi golongan UMKM
mempunyai daya tahan yang luar biasa dengan memelihara potensi usaha dengan baik.
Kelemahannya biasanya pada daya saing dan akses pasar, khususnya pasar ekspor. Musa
Asy·ari menyebutkan ada 2 (dua) bentuk kendala yang dihadapi Usaha Mikro. Kecil dan
Menengah di Indonesia seperti12: (a) Kendala kultural atau hambatan budaya seperti konflik
antara kultur industrial dengan kultur agraris dan etos kerja yang rendah; dan (b) Kendala
struktural seperti permodalan,penguasaan pasar dan teknologi tinggi.
Pendapat lain diberikan oleh A. Tony Prasetiantono13, yang menyebutkan ada kendala
lain yang dihadapi para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seperti akses
manajemen usaha yang baik, kemampuan alih teknologi dari perlengkapan kerja,praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh usaha-usaha besar di dalam kegiatan bisnis,
menciptakan dan ―merebut pasar‖ dalam kegiatan ekonomi (customize market).

METODE
Selama ini keterbatasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disalahpahami
oleh berbegai pihak; seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan
kelemahan penguasaan teknologi seharusnya diperlakukan sebagai akibat ketiadaan pemberMusa Asy ari, Kendala dan Hambatan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam Kiswondo et.al (editor), Politik Ekonomi Indonesia
Baru, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 172 – 182
13 A. Tony Prasetiantono, Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas, dalam Kiswondo, et. Al (editor), Politik Ekonomi Indonesia Baru, (Yogyakarta
: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 27
12
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dayaan (empowerment) yang dilakukan terhadap jenis Usaha Mikro,Kecil dan Menengah,
justru dilihat sebagai penyebab dan kelemahan keterbelakangan Usaha Mikro,Kecil dan
Menengah14. Kelemahan posisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan
ekonomi nasional selama ini dirasakan perlu dilakukan pemberdayaan dengan harapan dapat
tercipta keadilan sosial dalam kerangka demokrasi ekonomi yang diamanatkan dengan tegas
dalam Pasal 33 UUD 1945.
Salah satu strategi dalam melakukan pemberdyaan, UMKM adalah melalui bidang
pendidikan. Pemberdayaan di bidang pendidikan ini perlu dilakukan tidak hanya pada
pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan non formal, seperti pelatihan-pelatihan yang
berdampak pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari para pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan status dari para
pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Pemberdayaan UMKM
Salah satu persoalan yang menyebabkan keterbelakangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah selama ini adalah pihak pemerintah secara substansial tidak pernah mau
bersungguh-sugguh dalam melaksanakan political will yang kuat untuk melindungi dan
memihak pada kepentingan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari
ketidaksinkronan antara kebijakan di bidang pendidikan, khususnya dalam penyediaan
ketengakerjaan yang akan bekerja di berbagai sektor bidang usaha.
Selama ini, pendidikan hanya dirancang untuk mengisi formasi-formasi di bidang
pemerintahan dan sektor swasta tanpa memberikan penguatan pada ketrampilan sebagai
wirausaha yang mampu berdikari dan mandiri. Oleh karena itu, ketidaksinkronan kebijakan
dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh dalam menciptakan wirausaha yang handal dan
kreatif dalam menciptakan peluang-peluang dalam dunia usaha serta mampu menghadapi
segala kendala yang muncul dalam menjalankan usahanya.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dari para pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibutuhkan strategi pemberdayaan melalui pendidikan.
Menurut Teguh Sulistia15, pemberdayaanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki arti
penting dalam pengembangan ekonomi nasional, yaitu: (a) Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh
pemerintah; (b) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai potensi untuk berkembang
sehingga sanggup terjun ke arena ekonomi global; (c) Adanya ketangguhan dan kemadirian
usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak.
Revrisond Baswir, Industri Kecil dan Konglomerasi di Indonesia Prospek Kemitraan, dalam Prisma No. 10, (Jakarta : LP3ES, 1995),
hlm. 45.
15 Teguh Sulistia, Aspek Hukum, Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan, (Padang : Andalas University Press, 2006), hlm. 5.
14
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Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman
kepada masyarakat yang lebih besar serta kesamaan politik dan sosial melaluiupaya saling
membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna terciptanya tujuan yang
lebih besar16. Selanjutnya Payne17 menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah
menggunakan strategi secara spesifik untuk mengurangi, mengeliminasi, perlawanan/
perjuangan kelompok di dalam masyarakat yang berpengaruh pada individu atau kelompok
secara pasti.
Solomon18 mengidentifikasi tiga komponen pemberdayaan; (1) mengembangkan suatu yang
lebih positif dan potensi diri (self efficacy); (2) mengembangkan pengetahuan dan suatu kapasitas
atau kecakapan untuk pemahaman secara kritis terhadap realitas sosial dan politik pada suatu
lingkungan, dan (3) pengembangan dan pengolahan sumber-sumber dan strategi-strategi atau
lebih memahami secara fungsional untuk memudahkan pencapaian tujuan-tujuan personal atau
kolektif.

Berdasarkan tujuan dan identifikasi pemberdayaan tersebut di atas, maka pendidikan
merupakan salah satu strategi dalam melakukan pemberdyaan, khususnya pemberdayaan
UMKM sehingga pelaku UMKM dapat mengingkatkan ststusnya. Pemberdayaan UMKM
melalui bidang pendidikan menjadi strategi pembangunan ekonomi daerah yang memiliki
potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Adapun strategi yang dipilih dapat berupa :
1. Strategi pengembangan dunia usaha (business development strategy). Pengembangan
dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena
daya tarik, kerativitas atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha, adalah merupakan
cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan
pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain : (a) Penciptaan
iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang
memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan
kualitas lingkungan; (b) Pembuatan informasi terpadu yanf dapat memudahkan
masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang
berkaitan dengan perijinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah (c)
Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya
sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan
kewirausahaan; (d) Pembuatan system pemasaran bersama untuk menghindari skala yang
tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor,
seta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis; (e) Pembuatan lembaga penelitian dan
pengembangan litbang). Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang
pengembangan produk baru, teknologi baru,dan pencarian pasar baru.
2. Strategi pengembangan sumber daya manusia (human resource development strategy).
Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam
Malcom Payne, Modern Social Work Theory,(London : Mc Millan,1997), hlm.. 268.
Ibid, , hlm. 276
18 Luthfi J. Kurniawan dkk, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, (Malang, Intrans Publishing, 2015), hlm... 161- 162.
16
17
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proses pembangunan ekonomi, oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi
dengan peningkatan kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah suatu
keniscayaan. Pengembangan kualitas seumberdaya manusia dapat dilakukan denganca car
: (a) Pelatihan dengan system customized training, yaitu system pelatihan yang dirancang
secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja; (b) Pembuatan
bank keahlian (skill banks), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan
latar belakang orang yang menganggur di penciptaan iklim yang mendukung bagi
perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah; (c)
Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.
Dalam Implementasinya, strategi pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana
dimaksud di atas membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah. Dalam Pembangunan
ekonomi di daerah, maka pemerintah daerah dapat mengambil posisi untuk berperan
sebagai19:
1. Entrepreneur. Bisa mengupayakan dan mengembangkan suatu usaha sendiri dengan
membentuk BUMD atau bermitra dengan usaha swasta lainnya dengan tetap dibawah
kendali pemerintah daerah. Merupakan suatu tanggung jawab pemerintah daerah dalam
usaha bisnis di daerahnya.
2. Coordinator
Harus bertindak sebagai coordinator dalam pembangunan di daerahnya melalui penetapan
kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga
pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat untuk menyusun saran-saran ekonomi
dan rencana-rencana dan strategi-strategi pelaksanaannya. Diusahakan agar ada jaminan
bahwa ekonomi daerah mendapat manfaat yang optimal.
3. Fasilitator
Pemerintah daerah harus berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat
pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku dan budaya masyarakat).
Hal ini perlu untuk menciptakan tata ruang yang lebih baik di daerah.
4. Stimulator
Melaksanakan usaha sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha
melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke
daerah
5. Menjaga perusahaan yang ada tetap eksis.
Usaha itu dapat dilakukan dengan membuat brosur-brosur, membangun kawasan industri,
outlet untuk produksi dan lain-lain.

19

Abdul Manan, Loc. Cit. hlm. 272 – 273
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KESIMPULAN
Dalam rangka meningkatkan Kemampuan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dalam menghadapi persaingan global serta meningkatkan usahanya dalam bidang
manajemen usaha, wialayah pemasaran dan memenangkan persaingan, maka pemberdayaan
melalui bidang pendidikan menjadi kunci utama keberhasilan meningkatkan status pelaku
UMKM.
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EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM
DI KOTA BANDUNG MELALUI PROGRAM BANTUAN
WALIKOTA UNTUK KEMAKMURAN
(Bawaku Makmur)
Roni Kastaman
Teknik Industri Pertanian
Fakultas Teknologi Industri Pertanian - Universitas Padjadjaran
Kampus Unpad Jatinangor Km 21 Bandung - Sumedang
Email: roni.kastaman@unpad.ac.id

ABSTRAK
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan bantuan walikota untuk kemakmuran (BAWAKU
MAKMUR). Sejak tahun 2007 hingga 2011 telah digulirkan bantuan kepada kelompok UKM
dengan dana bervariasi mulai Rp. 500.000 hingga sekitar Rp3.500.000. Untuk melihat
efektivitas dari kebijakan program BAWAKUMAKMUR selama kurun waktu tersebut
dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Metode analisis
dilakukan dengan menggunakan metode balance score card selama berlangsungnya
program, dan dengan menggunakan sumber data berupa sampling dari kelompok sasaran
penerima bantuan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandung. Evaluasi dilakukan
dengan melakukan pengukuran kinerja yang kriteria ukurnya adalah: (1) Penyiapan dan
Pelaksanaan Program; (2) Pencapaian Tujuan Program; (3) Dampak Bagi Kelompok
Sasaran; dan (4) Respon Masyarakat Terhadap Program. Hasil evaluasi menunjukkah bahwa
kebijakan pemerintah kota Bandung terkait dukungan pengembangan UKM melalui
BAWAKUMAKMUR ini dari sisi penyiapan dan pelaksanaan program menunjukkan kinerja
baik. Kemudian dari sisi pencapaian tujuan program, hasil evaluasi masih menunjukkan
kinerja antara cukup dan kurang. Hasil evaluasi dari sisi dampak bagi kelompok sasaran
penerima bantuan menunjukkan kinerja cukup, sementara itu dari sisi respon masyarakat
terhadap kebijakan program ini hasil evaluasinya menunjukkan cukup baik.
Kata Kunci: BAWAKUMAKMUR, Evaluasi Kebijakan, Balance Scorecard
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PENDAHULUAN
Dalam rangka pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal melalui
dukungan bagi tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di kota Bandung,
pemerintah Kota Bandung telah memberikan bantuan finansial yang sifatnya sebagai trigger
untuk memicu meningkatnya motivasi berusaha. Bantuan finansial tersebut besarnya antara
Rp. 500.000 hingga Rp. 2.500.000,- disampaikan melalui program yang dinamakan ―Bantuan
Khusus Walikota untuk bidang Kemakmuran‖ atau disingkat BAWAKUMAKMUR.
Pelaksanaan BAWAKUMAKMUR di kota Bandung telah berlangsung dari sejak 2007
hingga 2011 yang lalu dan secara filosifis dicantumkan dalam ―Peraturan Walikota Bandung
Nomor 321 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program
Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007‖.
Manfaat yang diperoleh dari program BAWAKUMAKMUR tersebut antara lain: (1)
tumbuh dan berkembangnya UKM & Koperasi di Kota Bandung; (2) Penyerapan tenaga
kerja; (3) peningkatan kemandirian, manajemen produksi distribusi dan pemasaran serta daya
saing UKM & Koperasi; (4) meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat sehingga mampu
mandiri dan berkemampuan daya beli (Perwal Kota Bandung, 2007).
Pokok permasalahan yang perlu diketahui melalui bahasan ini, adalah gambaran umum
pelaksanaan program BAWAKUMAKMUR yang telah digulirkan oleh pemerintah kota
Bandung dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 yang lalu dari aspek :
1. Penyiapan dan Pelaksanaan Program
2. Pencapaian Tujuan Program
3. Dampak Bagi Kelompok Sasaran
4. Respon Masyarakat Terhadap Program.

MATERI DAN METODE
Untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan BAWAKUMAKMUR
selama kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2007 digunakan pendekatan metode riset deskriptif
analitik.
Alat bantu analisis yang digunakan dalam evaluasinya dalam hal ini adalah Metode
Balance Score Card dengan menggunakan indikator ukur 5 pen-skala-an, yaitu:
1. Buruk
2. Kurang Baik
3. Cukup
4. Baik
5. Sangat Baik
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Skala ukur tersebut digunakan untuk menilai 4 kriteria capaian kinerja program, yakni :
(1) Penyiapan dan Pelaksanaan Program; (2) Pencapaian Tujuan Program; (3) Dampak Bagi
Kelompok Sasaran serta (4) Respon Masyarakat Terhadap Program dengan indikatorindikator kinerja sebagai berikut:
Indikator Kinerja Penyiapan dan Pelaksanaan Program
1. Perencanaan dan Pelaksanaan Sosialisasi Program
2. Pengorganisasian Program
3. Pelaksanaan Monitoring
4. Pelaksanaan Evaluasi
5. Pengendalian Program
6. Kesesuaian Sasaran penerima manfaat (profil)
7. Kriteria Dan Pedoman Program Bawaku
8. Pendampingan Pada Calon Penerima Sebelum Dan Sesudah Bawaku Diberikan
9. Pendataan Kelompok Sasaran
10. Pendistribusian Bantuan Bawakumakmur
11. Penggunaan Dana BAWAKUMAKMUR

Indikator Kinerja Pencapaian Tujuan Program
1. Adanya daya dorong kewirausahaan
2. Aspek peningkatan Penjualan dan Laba usaha
3. Aspek-aspek dalam pengolaan usaha
4. Kemampuan daya beli masyarakat kota
5. Peningkatan daya saing UKM
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan
7. Peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan
8. Peningkatan kapasitas sumber daya UKM
9. Peningkatan kontribusi dan peranan UKM dalam menunjang perekonomian kota
10. Percepatan pengembangan UKM & Koperasi

Dampak Bagi Kelompok Sasaran
1. Mengurangi kesulitan yang dihadapi penerima manfaat
2. Keberlanjutan usaha
3. Peningkatan kemampuan UKM dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran
4. Peningkatan kemandirian UKM
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5. Peningkatan kualitas dan kuantitas UKM yang memiliki daya saing dengan usaha besar
6. Peningkatan peranan UKM dalam penyediaan barang dan jasa
7. Peningkatan produktivitas dan kinerja

Respon Masyarakat Terhadap Program
1. Pelaku usaha
2. Ekonom
3. Sosiolog
4. Tokoh masyarakat
5. Pemuka agama
6. KADIN
7. Para pakar dari perguruan tinggi
8. Kalangan pers
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dalam evaluasi ini digunakan beberapa
sumber data, yang diperoleh dari :
1. Pokja Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran berupa data sekunder terkait dengan
pelaksanaan program BAWAKUMAKMUR.
2. Laporan evaluasi tahunan program BAWAKUMAKMUR tahun 2007 sd 2011, yang
bersumber dari Laporan Kajian LPPM UNPAD (2008; 2009; 2010; 2011)
3. Hasil survey lapangan terhadap responden kelompok sasaran penerima bantuan.
4. Data sekunder lainnya, seperti: LKPJ, BPS (Bandung Dalam Angka), sumber kepustakaan
lainnya dari intrnet.
Penggalian data dan informasi untuk menunjang penyusunan laporan ditempuh dengan
beberapa cara, yaitu :
1. Pengumpulan laporan monitoring dan evaluasi BAWAKUMAKMUR.
2. Observasi umum melalui survey lapangan
3. Wawancara Mendalam
4. Studi kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Program dari Aspek Penyiapan dan Pelaksanaan Program
Hasil analisis dari 11 indikator ukur yang ditetapkan sebagai ukuran evaluasi umum
menunjukkan bahwa kinerja program dari aspek Penyiapan dan Pelaksanaan program secara
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umum adalah BAIK (Tabel 1). Sementara itu, ada 2 indikator ukur yang perlu mendapat
perhatian karena kinerjanya buruk atau kurang baik, yaitu ―Pendampingan pada calon
penerima sebelum dan sesudah bawaku diberikan” serta “pelaksanaan monitoring kegiatan‖.
Hal ini diketahui dari hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa monitoring tidak dapat
berjalan dengan sempurna karena tidak adanya dana operasional untuk monitoring dan
pendampingan kepada kelompok sasaran penerima bantuan.
Tabel 1. Penilaian Kinerja Program BAWAKUMAKMUR dari Aspek Penyiapan dan
Pelaksanaan Program
NO

KRITERIA & INDIKATOR KINERJA

PENILAIAN KINERJA
Buruk

Kurang

Cukup

Baik

1

Perencanaan dan Pelaksanaan Sosialisasi
Program

2

Pengorganisasian Program

3

Pelaksanaan Monitoring

4

Pelaksanaan Program

5

Pengendalian Program

6

Kesesuaian Sasaran Penerima Manfaat
(Profit)

7

Kriteria dan Pedoman Program Bawaku

8

Pendampingan pada Calon Penerima dan
Sesudah Bawaku Diberikan

9

Pendataan Kelompok Sasaran

1

10

Pendistribusian Bantuan Bawaku Makmur

1

11

Penggunaan Dana Bawaku Makmur
TOTAL
PRESENTASE

Sangat
Baik

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

3

5

1

9.09

9.09

27.27

45.45

9.09

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja Program Tahun 2007 – 2011 yang disajikan dalam
Laporan Kegiatan Evaluasi LPPM UNPAD (2008-2011). Ikhtisar laporan
evaluasi kinerja tahunan dapat dilihat pada lampiran.
Titik lemah yang ada dalam pelaksanaan program ini adalah tidaknya sanksi yang
diberikan kepada penerima bantuan program BAWAKUMAKMUR, terutama terkait dengan
hak dan kewajiban yang semestinya ada.
Kinerja Program dari Aspek Tujuan Program
Dari aspek pencapaian tujuan program, kinerja program BAWAKUMAKMUR secara
umum antara CUKUP dan KURANG (Tabel 2).
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Tabel 2. Penilaian Kinerja Program BAWAKUMAKMUR dari Aspek Pencapaian Tujuan
Program
NO

KRITERIA & INDIKATOR KINERJA

PENILAIAN KINERJA
Buruk

Kurang

Cukup

1

Adanya daya dorong kewirausahaan

1

2

Aspek peningkatan penjualan dan laba
usaha

1

3

Aspek-aspek dalam pengelolaan usaha

1

4

Kemampuan daya beli masyarakat kota

1

5

Peningkatan daya saing UKM

1

6

Peningkatan Kapasitas kelembagaan

1

7

Peningkatan kapasitas SDM dan
Pendampingan

1

8

Peningkatan kapasitas sumber daya UKM

1

9

Peningkatan kontribusi dan peranan UKM
dalam menunjang ekonomi kota

1

10

Percepatan pengembangan UKM &
Koperasi

1

Baik

Sangat
Baik

TOTAL

0

5

5

0

0

PRESENTASE

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

Untuk aspek pencapaian tujuan program ini dikatakan cukup bila dilihat dari adanya
dampak pada daya dorong kewirausahaan, peningkatan penjualan dan laba usaha serta
perbaikan pengelolaan usaha meskipun tidak signifikan karena bantuan yang diberikan relatif
kecil. Hal ini didasarkan atas respon yang diberikan kelompok sasaran, antara lain :
1. Bantuan yang diberikan terutama bagi kelompok usaha mikro (rata-rata sekitar Rp.
500.000,-) setidaknya dapat menambah nilai penjualan meskipun tidak besar dengan
peningkatan profit sekitar Rp.10.000,- hingga Rp. 50.000,- per hari. Kelompok UKM
penerima bantuan mengaku rata-rata keuntungan harian setelah mendapat bantuan adalah
sebesar Rp. 148.500, sementara sebelum mendapat bantuan rata-rata sebesar Rp. 104.395
per hari.
2. Bantuan ini setidaknya dapat lebih memacu untuk berwirausaha lebih baik lagi.
3. Kelemahan program ini adalah belum dapat meningkatkan kemampuan daya beli, apalagi
peningkatan daya saing, kapasitas kelembagaan, kapasitas sumberdaya dan SDM serta
pendampingan karena dalam realitasnya program ini tidak ditunjang dengan adanya
bimbingan teknis/pendampingan dan upaya lanjutan yang mampu secara signifikan
meningkatkan daya saing dan kapasitas kelembagaannya.
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Kinerja Program dari Aspek Dampak Bagi Kelompok Sasaran
Berdasarkan hasil evaluasi selama 5 tahun dampak positif yang diterima oleh pelaku
penerima bantuan secara umum CUKUP BAIK meskipun tidaklah besar. Program ini dinilai
oleh kelompok sasaran hanya sebatas membantu meningkatkan motivasi berusaha, karena
menurut pendapat mereka ada atau tidak ada program ini sebenarnya mereka memang harus
―giat dan tetap harus bertahan hidup‖ melalui usahanya. Kemudian dana yang diperoleh
myoritas digunakan untuk menambah kuantitas dan variasi barang dagangannya. Namun
secara substantif bantuan tersebut belum seluruhnya menyentuh esensi kemandirian usaha
bagi pelaku usaha penerima manfaat (Tabel 3).

Tabel 3. Penilaian Kinerja Program BAWAKUMAKMUR dari Aspek Dampak Bagi
Kelompok Sasaran
NO

KRITERIA & INDIKATOR KINERJA

PENILAIAN KINERJA
Buruk

Kurang

Cukup

1

Mengurangi kesulitan yang dihadapi
penerima manfaat

2

Keberlanjutan usaha

3

Peningkatan kemampuan UKM dalam
proses produksi, distribusi, dan pemasaran

4

Peningkatan kemandirian UKM

5

Peningkatan kualitas dan kuantitas UKM
yang memiliki daya saing dengan usaha
besar

6

Peningkatan peranan UKM dalam
penyediaan barang dan jasa

1

7

Peningkatan produktivitas dan kinerja

1

8

Penyerapan tenaga kerja

Baik

Sangat
Baik

1
1
1
1
1

1

TOTAL

0

2

4

2

0

PRESENTASE

0.00

25.00

50.00

25.00

0.00

Gambaran selengkapnya untuk tanggapan umum masyarakat terhadap program dapat
dilihat pada tabel berikut.

333

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

Tabel 4. Penilaian Kinerja Program BAWAKUMAKMUR dari Aspek Respon Masyarakat
Terhadap Program
NO KRITERIA & INDIKATOR KINERJA

PENILAIAN KINERJA
Buruk

Kurang

Cukup

1

Pelaku usaha

1

2

Ekonom

1

3

Sosiolog

1

4

Tokoh masyarakat

1

5

Pemuka agama

1

6

KADIN

1

7

Para pakar dari perguruan tinggi

1

8

Kalangan pers

1

9

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1

Total
Persentase

Baik

Sangat Baik

0

2

7

0

0

0.00

22.22

77.78

0.00

0.00

Kinerja Program dari Keseluruhan Aspek yang Dievaluasi
Dari keseluruhan aspek yang dievaluasi secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan
program BAWAKUMAKMUR selama 5 tahun dinilai berada pada nilai kualitatif cukup baik
(penilaian mayoritas / terbesar 50,00%), meskipun pada beberapa bagian lain masih ada yang
buruk, kurang baik, baik dan sangat baik (Tabel 5).
Tabel 5. Review Evaluasi Program BAWAKUMAKMUR dari 4 Aspek Penilaian
PENILAIAN
Total I+II+III+IV
Persentase

BURUK

Kurang Cukup

Baik

Sangat Baik

10

9

19

7

1

2.63

23.68

50.00

21.05

2.63

KESIMPULAN
Hasil evaluasi program BAWAKUMAKMUR dari tahun 2007 hingga 2011
menunjukkan bahwa esensi programnya baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki
bila program sejenis digulirkan lagi, yaitu :
1. Program sebaiknya bukan dalam bentuk hibah namun dalam bentuk dana bergulir/
pinjaman lunak yang harus dikembalikan lagi meskipun tanpa adanya bunga pinjaman.
2. Perbaikan program terutama di arahkan dalam bentuk kegiatan:
a. Pendampingan Pada Calon Penerima Sebelum Dan Sesudah bantuan diberikan
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b. Pelaksanaan program perlu ditunjang dengan kegiatan monitoring yang didukung dana
yang memadai
c. Peningkatan daya beli masyarakat kota secara signifikan
d. Peningkatan daya saing UKM, peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM,
peningkatan kapasitas sumber daya UKM dan peningkatan kualitas dan kuantitas
UKM yang memiliki daya saing dengan usaha besar
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PERAN KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM SUDUT
PANDANG UMKM: PEMBELAJARAN UNTUK
PEMBERDAYAAN UMKM
Sasa Sofyan Munawar1, Elfira Rosa Juningsih2, dan Syahrizal Maulana3
Pusat Inovasi LIPI, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 47 Cibinong 16912, Bogor, Jawa Barat
Email: sasa.sofyan.munawar@lipi.go.id
ABSTRAK
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam
perekonomian lokal dan nasional. UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja,
mengatasi kemiskinan, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM biasanya
berproduksi dalam skala kecil dan memerlukan perhatian dalam pemasaran produk yang
dihasilkan. Komunikasi pemasaran dapat menjadi strategi bagi setiap UMKM untuk belajar
mengenalkan produk yang dihasilkan kepada pihak lain sehingga memiliki pemahaman dan
maksud yang sama terhadap produk dan merek yang dijual. Berbagai jenis bauran
komunikasi pemasaran dapat dipilih dan disesuaikan dengan jenis produk dan fasilitas yang
dimiliki. Setiap UMKM selain fokus dalam menghasilkan produk yang berdaya saing, juga
harus dapat memasarkan apa yang mereka hasilkan. Pada tahap awal, setiap UMKM harus
dapat membaca kebutuhan pasar, sehingga mereka dapat menghasilkan produk sesuai
dengan segmen pasar yang dituju. Selanjutnya UMKM dapat menggunakan sarana
komunikasi yang dimiliki dan bergabung dengan sentra UMKM sesuai jenis usaha yang
dimiliki. Dengan menggunakan komunikasi pemasaran yang baik, maka akan berdampak
pada kemajuan usaha yang dilakukan dan UMKM akan tumbuh menjadi UMKM yang
berdaya saing.
Kata kunci: Komunikasi Pemasarran, Segmen Pasar, Sentra UMKM, Berdaya Saing

PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam
perekonomian nasional. Peran penting tersebut antara lain:
1. UKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 dalam Abidin (2015) menyebutkan jumlah tenaga
kerja di sektor UMKM sebesar 107,6 juta pekerja atau 97% dari jumlah pekerja di
Indonesia.
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2. UKM berperan dalam mengatasi kemiskinan.
Dengan terbukanya bidang usaha baru maka terbuka juga lapangan pekerjaan, dengan
demikian meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
3. Pendistribusian hasil-hasil pembangunan.
Dengan banyaknya bidang usaha kecil dan menengah maka penyerapan hasil-hasil
pembangunan pun meningkat penyerapannya di berbagai sektor usaha.
Di Indonesia, secara kuantitas UMKM juga bisa dikatakan unggul berdasarkan fakta
bahwa sebagian besar usaha di Indonesia yaitu lebih dari 99% berbentuk usaha skala kecil
menengah (―UKM IT Days 2007‖, 2007 dalam Isnaini, 2009). Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kriteria usaha
yang dapat digolongkan ke dalam UMKM adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
UMKM
Pelaku Usaha

Kekayaan Bersih (Rp)1

Hasil Penjualan Tahunan (Rp)

Usaha Mikro

s/d 50.000.000,-

s/d 300.000.000,-

Usaha Kecil

50.000.000,- s/d 500.000.000,-

300.000.000,- s/d 2.500.000.000,-

Usaha Menengah

500.000.000,- s/d 10.000.000.000,-

2.500.000.000,- s/d 50.000.000.000,-

Keterangan:

1)

Hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha dengan total nilai kewajiban,
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Dari sisi jumlah pekerja, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa
skala usaha UMKM dibagi menjadi industri mikro (1-4 pekerja), industri kecil (5-19 pekerja),
dan industri menengah (20-99 pekerja) (Sule dan Saefullah, 2005).
Ciri khas UMKM yang paling utama yakni modal yang bisa dikatakan kecil, karyawan
atau pekerjanya sedikit, kebanyakan bergerak dalam skala rumah tangga, dan berawal dari
gerakan kewirausahaan para pelakunya. UMKM biasanya berproduksi dalam skala kecil.
Seringkali kalangan UMKM kurang memperhatikan faktor pemasaran dan promosi
produknya karena masih berkutat di seputaran produksi dan penjualan. Padahal, penjualan
pasti akan menyesuaikan jika didukung dengan cara promosi yang efektif dan tepat sasaran.
Disinilah pentingnya UMKM untuk menyiapkan strategi komunikasi pemasaran yang baik
untuk mencapai hasil yang optimal terhadap usahanya.
Terkait dengan kapasitas usaha yang kecil, kendala UMKM dalam menjalankan strategi
komunikasi pemasarannya seringkali terletak pada faktor dana. Tidak dapat dipungkiri, biaya
promosi dari produk-produk yang sukses di pasaran seringkali melambung tinggi diluar
kemampuan para UMKM yang masih tertatih dalam mengejar margin keuntungannya.
Padahal seiring semakin berkembangnya teknologi, banyak sekali saluran-saluran komunikasi
pemasaran efektif yang dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus tetap menekan biaya.
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Komunikasi pemasaran adalah proses manajemen suatu perusahaan untuk melakukan
dialog kepada berbagai audiens perusahaan dengan mengembangkan, menyampaikan, dan
mengevaluasi serangkaian pesan kepada kelompok stakeholder yang teridentifikasi (Fill,
1999). Komunikasi pemasaran merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam
mengkoordinasikan beberapa elemen promosi dan kegiatan pemasaran lainnya sehingga
terjalin komunikasi dengan konsumen perusahaan (Belch dan Belch, 2004). Dengan
menggunakan marketing communication tools yang tepat, perusahaan selaku komunikator
dapat memperkenalkan serta memasarkan barang atau jasanya kepada konsumen selaku
komunikan.
Perencanaan dan pemilihan marketing communication tools menjadi penting sebab tools
tersebut merupakan perantara komunikasi perusahaan dalam memasarkan dan mengenalkan
barang dan jasa mereka. Marketing communication tools yang biasa digunakan untuk
pemasaran diantaranya adalah advertising, sales promotion, public relations, personal selling,
on-line marketing, dan direct marketing. Untuk mendukung masing-masing tools mencapai
tujuan komunikasi pemasaran, pemasar harus benar-benar memikirkan pesan komunikasi dan
media komunikasi pemasarannya dalam menyampaikan pesan tersebut. Perencanaan yang
matang dalam perumusan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran yang akan digunakan sangat
dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan informasi yang akan disampaikan
pada khalayak sasaran (Isnaini, 2009).
Dari berbagai bentuk marketing communication tools di atas, yang paling banyak
digunakan oleh pemain-pemain besar biasanya adalah dalam bentuk advertising menggunakan media massa, karena memang media massa dampaknya dapat langsung dirasakan
secara luas dan sangat efektif untuk melakukan promosi. Sekali kita mengirim pesan ke media
massa, informasi yang kita sebar dampaknya akan langsung dapat ditujukan pada khalayak
banyak dan dapat menanamkan image yang kuat kepada masyarakat mengenai produk usaha
kita. Kekurangannya bagi UMKM, menggunakan iklan di media massa tentunya sangat
menguras biaya.
Dalam soal public relations biasanya UMKM belum memanfaatkan tools yang satu ini
karena konsentrasi SDM yang ada sebagian besar atau bahkan seluruhnya biasanya sudah
terfokus pada pekerjaan masing-masing yang hanya berkaitan langsung dengan produk hingga
ke penjualannya. Marketing communication tools yang paling banyak dipakai oleh UMKM
saat ini adalah personal selling, on-line marketing, dan direct marketing.
Seiring berkembangnya dunia pemasaran, mulailah sebuah upaya untuk mengintegrasikan beberapa model komunikasi pemasaran yang disebut Integrated Marketing Communication
atau komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi terpadu merupakan suatu cara untuk
mengordinasikan dan mengatur program komunikasi pemasaran yang memastikan
perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep ini dapat memberikan pesan yang
konsisten tentang perusahaan mereka kepada konsumen (Isnaini, 2009).

338

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

Menurut American Association of Advertising Agencies (AAAA), komunikasi terpadu
didefinisikan sebagai: “A concept of marketing communications planning that recognizes the
added value of a comprehensive plan. Such as a plan evaluates the strategic roles of a variety
of communications disciplines – for examples: general advertising, direct response, sales
promotion and public relations – and combines these disciplines to provide clarity,
consistency, and maximum impact through the seamless integration of messages.” (Belch dan
Belch, 2004)
Dalam komunikasi pemasaran terpadu, setiap elemen komunikasi pemasaran yaitu
advertising, sales promotion, public relations, personal selling, on-line marketing, dan direct
marketing, memang dapat berdiri sendiri-sendiri. Namun jika kita mampu mengintegrasikan
elemen-elemen tersebut menjadi satu kesatuan strategi komunikasi pemasaran, tentu hasilnya
akan lebih optimal. Komunikasi pemasaran terpadu muncul sebagai adanya kebutuhan untuk
menyesuaikan kebutuhan informasi pelanggan dengan komunikasi pemasaran yang
dikoordinasikan. Perlunya kesesuaian ini muncul untuk menghilangkan kesan banyaknya
membuang anggaran dalam merancang komunikasi pemasaran. Banyak perusahaan telah
mulai menggunakan komunikasi pemasaran terpadu guna menekan biaya promosi. (Isnaini,
2009).

METODE
Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, diskusi dan
observasi dari pengamatan dan pengalaman penulis dalam mengamati perkembangan
UMKM. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan diharapkan melalui metode ini
dapat memberikan manfaat dan gambaran terhadap peran penggunaan komunikasi pemasaran
pada UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap UKM tentunya memiliki fokus tersendiri untuk meningkatkan kualitas produknya
agar dapat bersaing di pasar dan merebut pangsa pasar sebanyak-banyaknya. Tentunya untuk
mampu bersaing di pasar, tahap awal UMKM harusnya memahami dan membaca kebutuhan
pasar, sehingga mereka dapat menghasilkan produk sesuai dengan segmen yang dituju.
Pangsa pasar saat ini dikuasai oleh konsumen kelas menengah yang banyak disasar oleh
UMKM. Dalam laporan medio 2010, Asian Development Bank (ADB) mengukur jumlah /
besaran kelas menengah di Asia, termasuk kelas menengah Indoneia berdasarkan tingkat
pengeluaran 2-20 dollar AS / kapita / hari. Rentang pengeluaran ini dibagi lagi ke dalam tiga
kelompok, yaitu masyarakat kelas menengah bawah (lower-middle class) dengan pengeluaran
per kapita per hari sebesar 2-4 dollar AS, kelas menengah tengah (middle-middle class)
sebesar 4-10 dollar AS, dan kelas menengah atas (upper-middle class) sebesar 10-20 dollar
AS.
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Konsumen kelas menengah memiliki ciri terdidik, lebih berpengetahuan, kritis dalam
memutuskan pembelian dan mengkaji nilai produk yang ditawarkan. Konsumen kelas
menengah tidak silau dengan merek terkenal tertentu sekalipun merek tersebut sudah
mendunia. Gemerlap merek tetap menjadi pertimbangan, namun nilai produk tetap menjadi
ukuran terpenting bagi mereka dalam memutuskan pembelian pada akhirnya. (Yuswohady,
2012).
Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu produk menembus pasar.
Pertama, para konsumen era digital saat ini seringkali benar-benar kritis dalam mencari
informasi tentang suatu produk. Mereka akan memutuskan membeli produk tersebut ketika
mereka sudah benar-benar yakin dengan kondisinya. Mereka dengan mudahnya melakukan
riset dan survei kecil sendiri hanya melalui sentuhan jari di layar ponselnya. Bahkan mereka
tidak segan untuk membandingkan antara produk yang satu dengan yang lain, serta saling
bertanya dan meminta ulasan dari konsumen lain yang telah berpengalaman menggunakan
produk tersebut. Forum-forum komunikasi antar konsumen bertebaran dengan mudah di
dunia maya. Sekali produk itu berkualitas maka akan cepat menyebar informasinya, demikian
sebaliknya ketika produk tersebut dianggap tidak memuaskan maka pukulan telak terhadap
produk tersebut tidak dapat dibendung.
Kelas menengah merupakan segmen pasar yang paling seksi dan menarik. Kecepatan
UMKM dalam membidik kebutuhan segmen ini dan merespon dengan cepat setiap perubahan
yang terjadi di lapangan, akan menentukan sukses maupun gagalnya produk mereka di pasar
(Yuswohady, 2012).
Yang kedua, para konsumen kelas menengah ini daya belinya telah meningkat
dibandingkan kelas di bawahnya. Karena itu mereka membeli barang yang kelasnya lebih
tinggi dari yang biasa. Hal ini menyebabkan terjadinya ”mass luxury” dimana akhirnya
barang mewah diproduksi massal dengan harga lebih murah sehingga dapat menjangkau lebih
banyak kalangan terutama kelas menengah. Membeli barang ―mewah‖ kini tidak harus
menjadi orang kaya.
Ketiga, meningkatnya daya beli dan pendidikan konsumen merupakan kekuatan
perubahan besar pada konsumen. Perubahan itu bersifat struktural fundamental, tidak sebatas
mereka mampu membeli dan mengonsumsi lebih banyak produk serta layanan yang
ditawarkan. Lebih jauh lagi, perubahan itu mengubah cara pandang hidup, nilai-nilai yang
dipegang dan diyakini, gaya hidup, serta perilaku, termasuk perilaku dalam membeli dan
mengonsumsi.
Perubahan-perubahan besar yang mengiringi terdongkraknya kelas menengah menuntut
para pemain UMKM harus menyusun ulang pendekatan, strategi, dan taktik pemasarannya.
Melalui segmentasi yang tepat, UMKM dapat memahami karakteristik dan perilaku
konsumen (Yuswohady, 2012).
Setelah melakukan proses segmentasi pasar yang tepat sasaran, UMKM dapat
menggunakan berbagai sarana komunikasi yang dimiliki dalam melakukan strategi
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komunikasi kepada segmen pasar yang dituju. Sebagaimana telah dibahas di pendahuluan,
komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:
1. Advertising (iklan)
2. Sales promotion
3. Public Relations
4. Personal selling
5. On-line marketing
6. Direct marketing
Setiap komponen tersebut dapat dijalankan secara mandiri dan memiliki peran yang
berbeda-beda.
Advertising (Iklan)
Advertising (iklan) merupakan bentuk komunikasi non personal mengenai suatu
organisasi atau perusahaan, produk, jasa, maupun gagasan yang telah dibayar oleh sponsor
tertentu. Dianggap non personal karena disebarkan melalui media massa dalam skala besar
dan dalam satu waktu yang bersamaan, serta kurang memungkinkan untuk dapat direspon
langsung oleh konsumen. Sebuah iklan tidak hanya berguna sebatas pada menginformasikan
produk atau jasa perusahaan, namun juga berperan dalam mengingatkan, membedakan, dan
memengaruhi pelanggan ataupun calon konsumen akan produk atau jasa suatu perusahaan
(Fill, 1999).
Dengan menggunakan iklan, perusahaan dapat membenamkan brand image-nya pada
khalayak luas secara perlahan-lahan. Dengan demikian kepercayaan konsumen akan
terbangun dengan sendirinya Namun tantangannya, seringkali konsumen sudah terlebih
dahulu defense terhadap iklan. Jika menonton TV muncul iklan bisa terjadi langsung pindah
saluran yang tidak ada iklannya. Begitu pula dengan media komunikasi massa yang lain,
bagian iklan seringkali diabaikan begitu saja oleh para konsumen kritis yang apatis dan mulai
acuh terhadap iklan.
Solusi yang umum ditawarkan oleh media massa konvensional terhadap situasi tersebut
yakni menyisipkan iklan dalam bentuk advertorial. Sistem komunikasinya tidak lagi hard
selling to the point seperti iklan pada umumnya namun dengan menyisipkan iklan tersebut ke
dalam tulisan atau tayangan yang berupa cerita atau feature (berita khas) sehingga audiens
tidak menyadari bahwa sebenarnya yang sedang ia baca atau tonton atau dengarkan adalah
merupakan sebuah iklan. Bahkan seringkali iklan-iklan ini terbalut dalam konteks konsultasi
atau informasi yang memang banyak dicari oleh audiens media massa yang bersangkutan.
Bahkan, iklan-iklan saat ini juga masuk ke dalam adegan-adegan film secara langsung.
Peluang lain bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan ―iklan gratis‖ juga tetap
terbuka lebar, asalkan tahu bagaimana memanfaatkan para awak media massa, memancing
ketertarikan mereka, membuat produk atau perusahaan kita memiliki nilai keunikan tertentu,
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sehingga dengan senang hati para kru media massa inilah yang menghubungi para pengusaha
UMKM untuk melakukan liputan terhadap perusahaan atau produknya. Tentu saja saat seperti
ini merupakan momen ―iklan gratis‖ yang tidak boleh dilewatkan begitu saja.
Selain itu di era media sosial saat ini dimana setiap orang atau perusahaan termasuk
UMKM dapat memanfaatkan sosial medianya sebagai saluran komunikasi massa dan
mengiklankan produk perusahaannya, iklan tidak lagi sekaku zaman dimana media sosial
belum subur. Saat ini, setiap orang dapat menjadi komunikator komunikasi massa,
mengiklankan sesuatu lewat media sosial miliknya, dan dengan biaya yang sangat murah.
Semakin banyak teman di media sosialnya semakin berpotensi postingannya untuk disisipkan
sebagai ―iklan‖.
Sales Promotion
Sales promotion merupakan cara promosi yang lebih menekankan pada kegiatan
penjualan kepada sasaran, baik konsumen maupun distributor agar tercipta penjualan. Bentuk
komunikasi pemasaran ini mempergunakan insentif sebagai kekuatan penjualan yang
diharapkan mampu mempersuasi distributor maupun konsumen agar melakukan pembelian
sehingga terjadi penjualan sesegera mungkin. (Isnaini, 2009).
Belch dan Belch (2004) menyebutkan beberapa karakteristik sales promotion, yaitu:
1. Terdapat penggunaan insentif-insentif.
2. Sales promotion dianggap sebagai acceleration tool yaitu sebuah alat komunikasi
pemasaran yang dimanfaatkan untuk mempercepat sekaligus memaksimalkan penjualan.
3. Sales promotion ditujukan pada target pasar tertentu.
Dalam promosi menggunakan sales promotion, UMKM juga dapat memanfaatkan jasa
sales promotion ―cabutan‖ atau freelance. Jasa ini dapat diperoleh dari kalangan mahasiswa,
maupun dari agen yang menyediakan secara khusus.

Public Relations
Public Relations (PR) merupakan cara promosi yang berkaitan dengan pandangan publik
mengenai suatu produk dan menciptakan atau mengelola penerimaan publik, agar publik
dapat menerima produk tersebut (Fill, 1999). Sedangkan menurut Cutlip, et al. (2009), Public
Relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang
baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau
kegagalan organisasi tersebut.
Semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu
organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang
berlandaskan pada saling pengertian (Jefkins, 2004).
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Peran utama PR pada intinya adalah sebagai berikut (Ruslan, 2007):
1. Sebagai komunikator atau penghubung antar organisasi atau lembaga yang diwakili,
dengan publiknya.
2. Membina hubungan, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling
menguntungkan dengan pihak publiknya.
3. Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen
organisasi atau perusahaan.
4. Membentuk corporate image, artinya peranan PR menciptakan citra positif bagi
organisasi atau lembaganya.
Agar keberadaan UMKM dapat muncul ke permukaan di tengah ketatnya persaingan
merebut hati para konsumen, maka memainkan fungsi dan peranan PR dalam salah satu
bagian dari strategi komunikasi pemasarannya tidak bias dikesampingkan. Terlebih lagi di era
media sosial seperti sekarang ini, setiap orang maupun UMKM dapat dengan mudahnya
mengelola fungsi PR di media sosialnya sendiri. Contohnya sebuah halaman (fan page) yang
dikelola oleh PR perusahaan untuk menjalankan berbagai fungsi marketing PR yang
tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan penerimaan konsumen terhadap produk dan
jasa dari perusahaan tersebut.
Personal Selling
Personal selling merupakan cara promosi tatap muka yang memungkinkan konsumen
dapat berinteraksi dengan penjual secara langsung agar tercipta penjualan. Melalui personal
selling, penjual berusaha untuk mempengaruhi target pasar untuk melakukan pembelian.
Dalam kegiatan ini terjadi komunikasi yang bersifat personal dibandingkan bentuk
komunikasi pemasaran lainnya, sehingga diperlukan keluwesan dalam menyampaikan pesan
melalui suatu peragaan atau demonstrasi produk ataupun melalui ajakan berupa undangan
untuk mencoba jasa yang ditawarkan. (Isnaini, 2009).
On-line Marketing
On-line marketing merupakan alat komunikasi pemasaran yang paling banyak digunakan
UMKM di era digital dan media sosial saat ini. Kelas menengah saat ini adalah social media
freak. Karena itu, setiap UMKM mau tidak mau, suka ataupun tidak, harus mengadopsi
penggunaan media sosial dalam kesehariannya. Hal ini dilakukan terutama untuk membangun
ikatan dengan para audiens atau konsumen sasarannya. Namun dalam penggunaan media
online sebagai alat komunikasi pemasaran, UMKM harus bermain ―cantik‖ dan lebih
mengarah ke soft selling. Karena jika follower atau teman di media sosial tersebut merasa
tidak nyaman menerima iklan langsung, dapat menjadi bumerang tersendiri bagi UMKM
tersebut. Target segmen tersebut akan dengan mudah meninggalkan atau memutus
pertemanan dengan akun sosial media UMKM tersebut.
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Strategi mengomunikasikan pemasaran di media online kecenderungan saat ini bergeser
kepada kebutuhan konsumen akan ―konsultan‖. Jadi jika ingin mendapat apresiasi luas di
sosial media, pastikan tim dalam UMKM tersebut mampu bertindak sebagai konsultan yang
mampu bemberi informasi, solusi, serta membantu menyelesaikan masalah-masalah yang
dikeluhkan dan kebutuhan-kebutuhan konsumen yang menjadi target sasarannya. Pemahaman
mengenai berbagi platform media sosial serta karakteristik khalayak di setiap platform juga
harus dijadikan pelajaran penting tersendiri bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan
komunikasinya.

Direct Marketing
Direct Marketing merupakan strategi komunikasi langsung antara UMKM dengan
audiens. Misalnya saja dengan memanfaatkan jasa SMS broadcast melalui kerjasama dengan
operator, pesan maupun iklan dapat dikirim langsung melalui sms ke target-target konsumen
yang dapat diacak maupun menggunakan sistem pengaturan segmen tertentu.
Selain penggunaan berbagai alat komunikasi pemasaran di atas, hal yang tidak kalah
pentingnya adalah bergabung dalam komunitas atau sentra UMKM sesuai usaha sejenis yang
dimiliki. Hal ini sangat penting untuk kemajuan usaha UMKM tersebut ke depannya karena
dapat meningkatkan produktivitas serta memenuhi kebutuhan UMKM dalam mengakses atau
mendapat sumber daya produktif yang terfokus di satu tempat sehingga dapat mengurangi
biaya yang tidak perlu. Sumber daya produktif yang dimaksud dapat berupa teknologi,
informasi, sumber daya manusia, kapital, atau sumber daya lainnya.
Selain itu, konsentrasi dan interaksi yang tinggi antar sesama UMKM dalam klaster
tertentu akan memperlancar proses penyebaran dan pertukaran informasi, pertukaran
pengalaman, dan sebagainya. Dari sini bahkan dapat pula berkembang berbagai perkumpulan
profesi baik formal maupun informal yang kemudian berdampak pada percepatan penyebaran
pengetahuan. Ide-ide dan praktek-praktek terbaik juga akan dengan cepat menyebar
(Djamhari, 2006).
Kompetisi yang juga ketat di dalam sentra tersebut memaksa para UMKM yang
tergabung di dalamnya untuk tidak cepat berpuas diri dan terpacu untuk senantiasa
meningkatkan kualitasnya sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
Di era dimana segala sumber informasi dapat menyebar dengan cepat, pentingnya
menjadi bagian dalam komunitas UMKM tertentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan
bergabung di komunitas, UMKM dapat saling bertukar informasi mengenai pengembangan
usahanya. Selain itu UMKM juga dapat saling belajar bagimana usaha tersebut dapat
berkembang karena dalam komunitas sangat kental menghasilkan kerjasama pengembangan
usaha yang lebih besar lagi dari yang saat ini dikerjakan. UMKM juga dapat menjalankan
fungsi tanggung jawab sosialnya melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh
komunitas tersebut.
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Ketika komunitas terbangun kokoh, maka word of mouth sebagai media pemasaran yang
ampuh akan cepat terbangun. Word of mouth juga dapat menjadi alat penentu sukses
pemasaran. Banyak brand yang terkenal tanpa perlu memasang iklan mahal di media massa.
Promosi dari mulut ke mulut merupakan the power of customer as salesman (Yuswohady,
2012).

KESIMPULAN
Sebagai pemain bisnis skala kecil, UMKM tentunya memiliki keterbatasan. Namun,
berbagai keterbatasan ini tidak bisa dikesampingkan karena para konsumen saat ini semakin
kritis terhadap produk, dan persaingan semakin ketat tidak hanya terhadap sesama UMKM
dalam negeri saja tapi juga bersaing secara global. Keterbatasan-keterbatasan ini haruslah
dianggap sebagai suatu peluang untuk meningkatkan kreativitas dalam memadukan dan
mengkreasikan berbagai alat komunikasi pemasaran yang ada.
Dengan menggunakan strategi komunikasi pemasaran yang baik, maka akan berdampak
pada kemajuan usaha yang dilakukan dan UMKM akan tumbuh menjadi UMKM yang
berdaya saing.
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STRATEGI TRANSISIONAL DALAM KONSEP INOVASI
PADA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
Syafrizal Maludin dan Syahrizal Maulana
Pusat Inovasi LIPI, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 47 Cibinong 16912, Bogor, Jawa Barat
Email: syafrizal.maludin@lipi.go.id

ABSTRAK
Kajian ini mengembangkan pandangan Joseph Schumpeter dalam menempatkan
pengusaha skala kecil dalam lingkungan pasar yang dinamis. Schumpeter memisahkan
konsep kapitalis dengan wirausaha skala kecil. Lebih jauh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi baik di negara maju
maupun negara berkembang. Di sisi lain, universitas dan litbang pemerintah berusaha untuk
meningkatkan kemampuan UMKM dan memperkuat daya saingnya melalui pemanfaatan
teknologi baru dalam proses produksi. Alih teknologi dan pengetahuan diarahkan untuk
diikuti dengan kemampuan melakukan transisi yang berbeda pada setiap jenis bisnis.
Adaptasi pada mekanisme perubahan pada suatu bisnis yang sejenis dapat memanfaatkan
pendekatan yang tidak jauh berbeda. Riset menggunakan Taksonomi Bloom dalam mengolah
data sekunder dan literatur yang terkait dengan perkembangan UMKM dalam perspektif
makro. Kajian ini juga berusaha untuk memetakan temuan yang substansial dalam
perkembangan dan proses transisi UMKM. Perspektif Schumpeter memandang pentingnya
perubahan pola pikir sebagai fungsi kontrol dalam perubahan teknologi dan terhubung dengan
pandangannya terhadap inovasi sebagai unsur penting dalam pembangunan ekonomi.
Kata kunci: Transisional, Alih Teknologi dan Pengetahuan, Bloom Taksonomi.

PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diakui sebagai bagian penting dari sebuah
sistem perekonomian. Dalam pidato jamuan makan malam terakhir Presiden Amerika pada
bulan April 2016 disampaikan bahwa bisnis dengan skala kecil merupakan 95% dari pelaku
bisnis di Amerika. Keadaan yang tidak berbeda juga terjadi di Australia dengan jumlah pelaku
bisnis skala kecil dengan jumlah yang cukup besar. Australia melalui National Innovation and
Science Agenda (NISA) berupaya meningkatkan kemampuan UMKM antara lain dengan

346

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

menurunkan pajak bagi usaha kecil dari 28,5% menjadi 27,5% terhitung sejak 1 Juli 2016.
Penurunan pajak ini juga diikuti dengan disediakannya skema insentif bagi investor yang
menggerakan usaha baru berbasis inovasi teknologi.
Pemerintah juga merangsang tumbuhnya usaha baru melalui penyederhanan aturan
perundang-undangan yang memungkinkan penyertaan pegawai dalam pendirian start-ups.
Konsesi ini diberikan untuk memberikan kesempatan pekerja dengan penghasilan dan jalur
karier untuk terlibat dalam usaha skala kecil.
Operasional kebijakan yang dilakukan di Australia tersebut tidak berdiri sendiri dalam
artian melibatkan konsep transisi bisnis dan teknologi dan skala yang diadopsi dari kajian dan
penerapan pengembangan UMKM di negara lain. Penyesuaian diperlukan untuk
menyelaraskan dengan keadaan sosial budaya dan iklim usaha di negara masing-masing.
Berbasis pada faktor tersebut maka skala prioritas pengembangan UMKM juga berbeda-beda
di setiap negara. Hal ini juga diperkuat dengan pemahaman inovasi sebagai gerakan yang
timbul dari dalam (endogenous) yang idealnya merupakan interaksi elemen internal dengan
lingkungan bisnis yang melingkupi pengaruh lembaga dan makro ekonomi. Pengembangan
ini kerap diterjemahkan dengan tidak tepat dimana inovasi teknologi diiniasi dari teknologi
terdepan dari luar.
Proses transisi mendapat perhatian yang sedikit dalam pengembangan inovasi teknologi
termasuk oleh founding father ekonomi evolusionari. Keadaan yang diharapkan dari sebuah
proses inovasi penguatan ekonomi dan daya saing regional berdasarkan inovasi teknologi
melalui penciptaan wirausaha melalui inkubator dan taman teknologi. Untuk mencapai
keadaan yang diinginkan diperlukan analisis transisi yang memberikan pemetaan aktor dan
faktor untuk mencapai tujuan.
Tulisan ini menganalisis artikel jurnal seminar dan publikasi terkait yang terdiri dari
konsep dan aplikasi pengembangan UMKM dalam pandangan analisis transisional. Konsep
transisional yang digunakan mengarah pada peningkatan kapasitas bisnis kecil berbasis
inovasi teknologi.
Mekanisme transisional dalam bisnis skala kecil dilakukan untuk menyiapkan
lingkungan bisnis yang baik yang melingkupi kesiapan institusi dan wirausaha serta pasar.
Pemerintah berperan penting dalam aransemen kelembagaan dan perundang-undangan dalam
menentukan perubahan yang dirancang melalui mekanisme transisional. Permasalahan
struktural lintas sektor yang dikelola dalam aransemen kelembagaan menjadi alat dalam
mencapai tujuan perubahan (Coase, 1937), baik perubahan dalam implementasi teknologi
baru maupun perubahan tata niaga. Dalam analisisnya, mekanisme transisional juga
menimbang biaya transaksi (transaction cost) yang timbul dari sebuah perubahan. Mekanisme
ini berjalan satu arah dengan pertumbuhan ekonomi makro sebagai tujuan melalui aransemen
kelembagaan.
Aransemen kelembagaan, kebijakan dan perundang-undangan yang mengikuti dinamika
pertumbuhan ekonomi tidak disarankan. Bongkar pasang struktur kelembagaan dalam skala
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makro mengakibatkan biaya transaksi yang tinggi. Dalam kasus bisnis skala kecil, biaya
transaksi yang tinggi menjadi berpengaruh signifikan dalam struktur modal. Jika biaya
produksi akan memengaruhi keadaan rugi/laba dari operasional usaha, maka biaya transaksi
tidak berpengaruh secara langsung dalam harga produk maupun keuntungan perusahaan.

METODE
Taksonomi Bloom dilakukan dalam menganalisis seminar jurnal dan publikasi dengan
tema transisional, UMKM, dan kewirausahaan. Dalam penguatan mekanisme transisional ini
digunakan pendekatan Absorptive Capacity (ACAP). Metode ini baik dalam menggambar
perubahan tahap infancy ke tahap maturity dari sebuah bisnis. Metode kuantitatif baik dalam
pengukuran nilai ekonomi dan bisnis dan metode yang dilakukan dalam mekanisme transisi
bisa melalui analisis transaction cost analysis (TCA), Policy Analysis Matrix (PAM),
operasional lindung nilai untuk komoditi agri (hedging) dan options. Taksonomi Bloom
diciptakan oleh Dr. Benjamin Bloom seorang pakar Psikologi Pendidikan. Taksonomi ini
digunakan untuk meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi konsep, proses, prosedur,
dan teori seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Hirarki Bloom
Sumber: (nwlink)
Bloom mengembangkan tiga domain yang digunakan dalam pendidikan yaitu kognitif
(pengetahuan), afektif (perilaku) dan psikomotor (keterampilan). Pendekatan ini lebih dikenal
dengan knowledge, skills dan attitudes (KSA). Taksonomi Bloom digunakan dalam
penelaahan kebijakan yang bersumber dari teori dan data sekunder melalui 6 kategori kognitif
berikut (Sumarwan, 2015):
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1. Pengetahuan (Knowledge): mengidentifikasi, memberi nama, mendefinisikan, membuat
daftar, mencocokan, memilih, membuat kerangka.
2. Pemahaman (Comprehension): membuat
mengubah, memprediksi, membedakan.

klasifikasi,

menjelaskan,

merangkum,

3. Aplikasi (Application): mendemostrasikan, menghitung, merancang solusi, memodifikasi,
menyusun, mengoperasikan, mengaitkan.
4. Analisis (Analysis): membuat diferensiasi, membuat diagram, membuat estimasi,
memisahkan, merujuk, menyusun secara sistematis, membagi.
5. Sintesis (Synthesis): mengkombinasikan, menciptakan, membuat rumus, merancang,
membuat komposisi, membangun, merekonstruksi, merevisi.
6. Evaluasi (Evaluation): Memutuskan, mengkritisi, membuat pengesahan, menyimpulkan,
membuat diskriminasi, mendukung.
Taksonomi Bloom membantu dalam melakukan ulasan terhadap publikasi dan disertasi.
Studi literatur dalam kajian ini menggunakan keenam kategori kognitif dengan diperkuat
keterkaitan antara literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan Sosial Ekonomi dan Transisi
Lundvall et al. (2002) menyampaikan argumentasi bahwa transisi dalam sebuah sistem
inovasi sebagai perubahan institusi secara radikal dengan pemahaman perubahan teknologi
(technological change) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari cara lama dengan cara
baru dalam menjalankan bisnis. Penafsiran dari sebuah perubahan teknologi ditempatkan
sebagai posisi yang saling memperkuat. Creative Destruction yang dikembangkan oleh
Schumpeter (1942) memandang pengenalan sebuah teknologi juga tidak terlepas dari fungsi
sebuah produk. Schumpeter memperkenalkan lima kebaruan yang disyaratkan dalam sebuah
inovasi yaitu (1) produk baru, (2) metode produksi baru, (3) pasar baru, (4) sumber material
baru, (5) bentuk organisasi baru. Kedua pandangan ini tidak memisahkan cara yang lama dan
baru sebagai negasi salah satu dari kedua cara. Berbeda dengan pendekatan klasik yang
memandang kompetisi dan pemanfaatan teknologi sebagai alat penguasaan ekonomi bagi
kelompok yang kuat.
Pada pengembangan UMKM, mekanisme transisi berperan penting dengan sedikit kajian
dibandingkan dengan mekanisme transisi pada industri besar dengan transformasi penguatan
ekonomi hijau (green economy) dan transformasi corporate social responsibility (CSR).
Transisi mengandung ketidakpastian dan kompleksitas yang tinggi yang melibatkan lapisan
kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan. Pembuaan kebijakan dan pengambil
keputusan memiliki kemampuan pengawasan yang terbatas dengan perspektif kognitif yang
dibatasi oleh informasi dan sumbernya.
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Konsep inovasi yang dikembangkan oleh Schumpteter akan menjadi cara pandang
terhadap analisis transisional. Pemahaman substansi diperlukan untuk memberikan pandangan
yang jelas yang memisahkan analisis transisi konsep kelembagaan dan ekonomi klasik dengan
Schumpeterian dengan konten teknologi. Transformasi UMKM dalam kajian ini diarahkan
pada bisnis skala kecil berbasis inovasi teknologi.
Konsep Transisi dalam Inovasi
Schumpeterian memandang inovasi sebagai perubahan teknis (teknologi) yang merubah
metode dan perilaku manusia dan cara serta metode produksi (Schumpeter, 1942). Platform
inovasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh Moore (2005) menjadi 14 tipe inovasi berbasis
tingkatan kedewasaan dari sebuah teknologi pada Tabel 1.
Terdapat beberapa klasifikasi dalam publikasi seperti multilayer classification of
innovation types atau klasifikasi berdasarkan derajat keinovasian. Penggunaan klasifikasi
Moore paling terkait dengan analisis transisional pada dua bagian yaitu, value migration
innovation dan disruptive innovation. Pembagian tipe inovasi berkaitan pada analisis dan
aplikasi metode yang akan dikembangkan. Relaksasi kategori ini membuka ruang yang cukup
dalam pengembangan studi inovasi yang disesuaikan dengan objek penelitian yang
merupakan ilmu lintas disiplin (interdisciplinary).

Tabel 1: Klasifikasi Proses Inovasi
No Tipe Inovasi

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zona Keunggulan Produk
Disruptive Innovation
Penciptaan pasar baru pengganggu kemapanan dengan
penghentian cara lama
Application Innovation
Pengembangan pasar baru dengan produk saat ini
Perubahan fitur dan modifikasi dengan pasar lama dan
Product Innovation
produk
lama
Platform Innovation
Penyederhanaan prosedur aturan dan perundangan
Zona Konsumen
Modifikasi pasar terstruktur dengan subkategori produk
Line-Extension Innovation premium
Enhancement Innovation
Penyempurnaan detil produk
Marketing innovation
Diferensiasi layanan berdasarkan ragam pengguna
Nilai sebuah produk yang diukur berdasarkan kepuasan
Experiential Innovation
pelanggan

Value-Engineering
9. Innovation
10. Integration Innovation
11. Process Innovation

350

Deskripsi

Zona Keunggulan Proses
Efisiensi biaya produksi dan material tanpa merubah mutu
produk
Penurunan harga jual dengan modifikasi proses produksi dan
pemasaran yang diintegrasikan dengan elemen lain.
Peningkatan margin keuntungan
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12. Value-Migration Innovation
13 Organic-innovation
14. Acquisition Innovation

Zona Kategori Terbarukan
Pergeseran produk dari pasar komoditi pada pasar untuk
konsumen akhir melalui rantai nilai
Perusahaan memanfaatkan sumber dari dalam untuk
mengembangkan kategori produk
Pengembangan produk yang bersumber dari luar melalui merjer
dan akuisisi

Sumber: Moore (2005)
Transisi pada konsep inovasi seperti yang disampaikan oleh Geels et al. (2004)
merupakan perubahan yang melibatkan sistem sosio-teknikal yaitu teknologi, aturan
perundangan, pasar, budaya, jejaring pemasok dan infrastruktur. Transisi diterjemahkan
sebagai proses transformasi dari muda pada kedewasaan, dari cara lama menjadi cara baru,
atau keadaan sebelum dan sesudah pendekatan teknologi merupakan yang memberikan
pengaruh paling besar dibandingkan faktor lain dalam sistem sosio-teknikal dikaitkan dengan
manfaat yang terjadi jika perubahan teknologi tersebut berhasil. Pemanfaatan inovasi
teknologi mengandung risiko yang tinggi dan ketidakpastian. Sebuah kajian pengembangan
obat (drug design development / DDD) misalnya paling potensi keberhasilan masuk pada fase
prototipe adalah 10%. Dari 10% pada fase prototipe, hanya 1/10 bagian yang lulus pada uji
keamanan. Sedemikian sehingga jurang antara invensi dengan keberhasilan di pasar tetap jauh
dengan biaya dan ongkos yang juga mahal. Namun keberhasilan dalam DDD memungkinkan
hampir tidak terdapat penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
Transisi dalam sistem sosio-teknikal yang melibatkan elemen dalam pendekatan ini
disebut sebagai sistem inovasi. Seperti argumen Abernathy (1985) atas sistem inovasi sebagai
arsitektural inovasi yang melibatkan perubahan substansial pada sisi pasokan dan sisi
pengguna. Tipografi inovasi diturunkan dari pendekatan sistem inovasi seperti pada Gambar
2.

Gambar 2.Tipologi Inovasi
Sumber: Abernathy (1985)
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Geels et al. (2004) berpendapat transisi dalam sistem inovasi berkembang sebagai
koevolusionari yang melibatkan faktor internal dan eksternal organisasi dalam penguasaan
pengetahuan, teknologi, pasar, dan infrastruktur. Transisi juga melibatkan banyak pihak dan
masyarakat luas.
Teisman dan Edelenbos (2004) berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara perubahan
dengan transisi. Perubahan bisa berupa produk baru, pasar baru, struktur organisasi baru,
namun transisi merupakan proses psikologi masyarakat dalam mencapai keadaan baru.
Sehingga dalam pemanfaatan teknologi baru di UMKM adalah perubahan teknologi dan
transisi merupakan proses yang dilakukan oleh pelaku, penyedia teknologi, pengguna
teknologi dan pasar dan pemangku kepentingan, dalam persiapan dari posisi yang ada pada
posisi yang baru. Penggunaan kompor berbahan bakar gas untuk menggantikan minyak tanah
merupakan kasus menarik dimana tujuan baik dari pemangku kepentingan tidak diperkuat
dengan proses transisi yang baik, sehingga masyarakat adalah target dan penggunaan gas
sebagai bahan bakar merupakan inisiatif dari pemerintah. Dalam pelaksanaanya, pengguna
lebih mudah menyalahkan pihak lain dibandingkan merasa memiliki ide dan bertanggungjawab atas penggunaanya.
Rotmans et al. (2001) menyampaikan transisi sebagai proses transformasi yang
melibatkan masyarakat secara fundamental dalam kurun waktu tertentu. Pendapat ini
diperkuat oleh Teisman dan Edelenbos (2004) yang membagi transisi sebagai revolusi berupa
perubahan dengan cepat dan transisi sebagai evolusi yang gradual seperti pada Tabel 2.
Konsep transisi sebagai proses transformasi yang melingkupi sistem sosio-teknis
dilakukan dengan instan atau gradual. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui lintas disiplin
dan dipengaruhi oleh lingkungan bisnis, teknologi dan produk.

Tabel 2: Transisi dalam Evolusi dan Revolusi
Transisi Revolusi
(Perspektif Disain)

Transisi Evolusi
(Perspektif Pembangunan)

Strategi Transisi

Merupakan implementasi dari sebuah
disain sistem yang dibuat untuk
mencapai keadaan akhir yang stabil.
Penekanannya pada produk untuk
mencapai keberhasilan instan.

Merupakan sistem yang berorientasi
tindakan yang bertujuan dalam
meningkatkan kapasitas untuk berubah.
Penekanan pada proses sehingga
keberhasilan minor yang akan dicapai.

Objek Transisi

Merupakan struktur formal.

Merupakan struktur informal dengan
penekanan pada perilaku SDM dan
proses.

Bentuk Transisi

Revolusionari: singkat tapi efektif dan Evolusionari: secara gradual, lambat tapi
bisa merupakan quantum yang dramatis pasti, inkremental kecil

Metode Transisi

Berbasis prinsip-prinsip arsitektur
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penciptaan bangunan dengan disain dan pertumbuhan layaknya disain sebuah
taman melakukan dan belajar secara
implementasi yang jelas
bersamaan.
Logika Transisi
Bardasar pada konsideran rasionalanalitikal dimana perubahan
dipaksakan dari atas (top-down)

Berdasar pada konsideran sosialemosional dengan perubahan yang
diperkuat oleh pemangku kepentingan
(bottom-up)

Sumber: Teisman dan Edelenbos (2004).
Pendekatan Pendulum Ganda
Dibutuhkan pemahaman substansial dalam melihat permasalahan pengembangan
UMKM dengan pengaruh lingkungan sosial-budaya yang lebih kuat dibandingkan dengan
sosial teknologi. Dalam pengembangan kelembagaan, Pendekatan Porterian memberikan
penekanan pada faktor eksternal yang berpengaruh lebih kuat dalam penguatan daya saing
organisasi. Di sisi lain, Barney dan Hoskisson (1990) melihat bahwa penguatan dari dalam
yang lebih berpengaruh. Pendekatan Porterian dikenal juga sebagai outside-in approach dan
pendekatan kedua dikenal dengan Resource Based View (RBV) atau inside-out.
Pendekatan RBV memandang organisasi sebagai sekumpulan sumber daya yang
produktif yang dapat dimanfaatkan dengan cukup dengan pengelolaan yang baik. Penrose
(1959) berargumen penekanan pada heterogenitas tidak pada homogenitas yang menjadi
sumber daya penting di dalam organisasi.
Dinamika kedua pendekatan berhasil diurai oleh Hoskisson et al. (1999) dalam
Pendulum Ganda. Organisasi industri bergerak pada sebuah pendulum dengan ekstrim
internal dan eksternal yang diikuti oleh pendulum kedua dengan ekstrim mikro dan makro
dalam evolusi manajemen strategi seperti pada Gambar 3.
Pendekatan ini merupakan evolusi dari manajemen strategi yang relevan untuk
digunakan dalam proses transisi pada organisasi bisnis skala kecil berbasis teknologi yang
berhadapan dengan kompleksitas, risiko, dan ketidakpastian. Dalam pendekatan RBV dimana
UMKM dipandang untuk mampu dalam mengelola sumberdaya internal untuk permintaan
pasar seharusnya diperkuat dengan pemahaman terhadap pasar yang dituju.
Dengan keterlibatan Indonesia dalam The Trans Pacific Partnership (TPP) dan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka target pasar di dalam negeri juga perlu
mempertimbangkan untuk bisa bersaing dengan produk impor. Wirausaha juga disarankan
untuk menargetkan pasar di luar negeri. Penetapan standar menjadi faktor kunci.
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Gambar 3. Pendulum Ganda
Sumber: (Guerras-Martin, Madhok, & Montoro-Sanchez, 2014)

Transisi Inovasi pada UMKM
UMKM yang berhasil merupakan bagian penting dalam pengembangan industrial dan
memiliki dampak pada masyarakat secara langsung. Namun pertumbuhan UMKM rentan
terhadap kompetisi pasar dan adopsi teknologi. Proses adopsi teknologi dalam produksi dan
pemasaran serta struktur pengelola merupakan faktor penting dalam inovasi seperti yang
disampaikan oleh Gibb (2000). Ditambahkan oleh Byron (1994) bahwa diversifikasi
pemahaman UMKM terhadap diversifikasi pasar masih rendah sehingga menjadi tidak
responsif terhadap potensi pemanfaatan teknologi baru. Kajian yang dilakukan oleh Link dan
Scott (2013) mendapatkan tiga penyebab kegagalan pasar oleh UMKM yang terkait dengan
sistem persaingan sempurna (perfect competition), yaitu:
1. Informasi asimetris. Dalam hal ini data untuk produk dan komoditi tertentu sudah tersedia
pada industri terkait dan Bank Indonesia sehingga pengusaha bisa mengukur biaya
produksi dan biaya marginalnya.
2. Inapropriability. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi baru disyaratkan mendapat
perlindungan baik perlindungan teknis melalui Hak Kekayaan Intelektual maupun
perlindungan pasar melalui fungsi inkubator bisnis.
3. Ketidakpastian. Pemanfaatan strategi pemasaran yang baik bisa mengurangi kerugian
yang diakibatkan oleh ketidakpastian.
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Kegagalan pasar adalah salah satu faktor yang sering menghambat pertumbuhan usaha
skala kecil. Pembuat kebijakan dan kelompok masyarakat berkontribusi signifikan dalam
proses transformasi UMKM berbasis teknologi.
Rotmans et al. (2001) memanfaatkan ceruk (niche) sebagai wahana dalam proses transisi
UMKM. Ceruk bisa diartikan sebagai inkubator bisnis merupakan suatu tempat
pengembangan bisnis berbasis teknologi. Produk yang dihasilkan dilindungi dari risiko dan
ketidakpastian pasar. Di dalam ceruk, peneliti dan pengusaha diberikan ruang terbuka untuk
melakukan percobaan untuk pengembangan produknya.
Namun proses transisi sama untuk setiap produk dan kasus. Tiap bisnis dan produk akan
melalui proses transisi yang berbeda-beda. Pemahaman yang menyeluruh dan skematik
dibutuhkan dalam pengembangan UMKM dengan meningkatkan relasi antar aktor, jejaring,
institusi, dan sumber pemangku kepentingan terkait.
Di dalam jejaring tersebut, wirausaha berperan penting. Andersen dan Mathews (2003)
berargumen bahwa kewirausahaan dan inovasi merupakan sebuah proses dinamis yang terjadi
dalam perekonomian. Pott (2008) menyampaikan bahwa Richard Cantillon adalah orang
pertama yang memperkenalkan terminologi kewirausahaan pada awal 1700an. Cantillon
mendefinisikan wirausaha sebagai aktor yang membeli faktor-faktor produksi dengan harga
tertentu dan melakukan kombinasi atas faktor-faktor tersebut untuk dijual dengan harga
tertentu di masa depan. Wirausaha berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. Fungsi ini
dipertegas oleh Jean Baptiste Say melalui tiga fungsi wirausaha yaitu koordinasi, organisasi
dan supervisi. Wirausaha menjadi aktor penting dalam proses transisi yang berhadapan
dengan struktur ekonomi dan pasar yang kompleks.
Eliasson (1991) memandang regulasi sebagai faktor berpengaruh dalam memberi
perlindungan bagi UMKM di dalam pasar. Tiga kekuatan yang akan dinikmati oleh wirausaha
melalui regulasi adalah harapan untuk mendapatkan keuntungan monopoli. Hal ini terkait
dengan proteksi kekayaan intelektual atau perlidungan pasar. Kedua adalah penghentian
kinerja industri untuk mempermudah industri baru masuk ke pasar. Ketiga adalah
pemanfaatan kombinasi teknologi untuk mencapai kemampuan bersaing yang baik.

KESIMPULAN
1. Transisi pada konsep inovasi seperti yang disampaikan oleh Geels et al. (2004)
merupakan perubahan yang melibatkan sistem sosio-teknikal yaitu teknologi, aturan
perundangan, pasar, budaya, jejaring pemasok, dan infrastruktur
2. Kata untuk sebuah transisi adalah:
a. Merupakan pergerakan dari sebuah titik kesetimbangan pada titik kesetimbangan baru.
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b. Ditandai dengan pengembangan yang cepat atau lambat sebagai akibat proses
interaksi.
c. Melibatkan inovasi sebagai bagian dari subsistem sosial.
3. Dibutuhkan pemahaman substansial dalam melihat permasalahan pengembangan UMKM
dengan pengaruh lingkungan sosial-budaya yang lebih kuat dibandingkan dengan sosial
teknologi.
4. Pendekatan pendulum ganda relevan untuk digunakan dalam proses transisi pada
organisasi bisnis skala kecil berbasis teknologi yang berhadapan dengan kompleksitas,
risiko dan ketidakpastian.
5. Inkubator Bisnis dan Taman Teknologi merupakan wahana (niche) yang baik untuk
mencapai stabilitas dalam tingkat di atasnya (regime).
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MENUMBUH KEMBANGKAN POTENSI BATIK MELALUI
PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN (P3)
Noerhadi Sudjoni1, Sri Hindarti2, M. Khoirul Anwarodin 3, Masyhuri4
1,2,4
Progran Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang
3
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang

ABSTRAK
Upaya pemberdayaan UMKM batik lokal Desa Jono yang ada sejak tahun 1945,
tentunya banyak kendala yang dihadapinya dari hulu hingga hilir. Minimisasi kendala
tersebut dapat dilakukan dengan program pendidikan, pelatihan dan pendampingan agar
batik lokal dapat dimunculkan deversifikasi produk yang inovatif dan adoptif. Atas dasar
hasil tersebut dilakukan „intervensi‟ pada sentuhan teknologi, SDM, dan manajemen. Tujuan
penelitian ini tahun I adalah (1) program pendidikan, pelatihan dan pendampingan (P3)
secara berkelanjutan pada pilot project UMKM batik lokal Jono; (2) pelaksanaan P3 melalui
grup seni budaya sebagai kelompok sasaran potensi pasar; (3) analisis skema P3 melalui
kelembagaan dan analisis kendala-kendala yang dihadapi; (4) proses dan mekanisme
kelembagaan lokal guna mewujudkan berdayanya UMKM Batik Lokal Jono; (5) Analisis
dampak sosial ekonomi dan agama sub sektor kerakyatan; (6) memunculkan skema
pembinaan melalui aplikasi model kegiatan produktif dengan pola kemitrasejajaran dengan
stakeholders.Tujuan Tahun II adalah (1) analisis hasil evaluasi program dengan melakukan
diagnosis kasus menyusun skenario intervensi sosial; (2) tersusunnya skema pengembangan
model yang lebih aplikatif yang dirancang untuk kepentingan stakeholders; (3) revitalisasi
pasar produk guna mendukung kelancaran program melalui potensi pasar dari sentra seni
budaya;(4) analisis corporate social responsibility (CSR) dan/atau agama sebagai indikator
keberhasilan Integratif. Hasil Penelitian Hibah besaing adalah sebagai berikut profil
kelompok gabungan UMKM Batik Jono ada perkembangan menarik tahun 2014 dibanding
pada tahun 2013. Ada peningkatan jumlah anggota 18% tahun 2013 jumlah anggota 72
pengrajin menjadi 82 pengrajin tahun 2014. Untuk pengembangan produk ada tambahan
produk baru yaitu baju wanita dengan disain masih sederhana. Ada kenaikan penjualan 70%,
tahun 2013 rata-rata penjualan Rp. 7 juta menjadi Rp. 12juta tahun 2014. Pada pelaksanaan
P3 berhasil menghasilkan beberapa inovasi antara lain: 1) Pengembangan prototipe produk
baru berupa : alas lantai, bantal, dompet dan korden batik Jono. 2) Inovasi jasa melalui
penjualan jemput bola. 3). Inovasi proses pembuatan batik dengan menggunakan pewarna
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alami 4) Inovasi pasar, penjualan batik memlalui toko dengan lokasi yang strategis dan
display yang tertata rapi dan penjualan bersama, sehingga hemat biaya distribusi. 5). Inovasi
logistik, pengadaan bahan baku dan bahan dalam proses secara besama-sama, ssehingga
efisiean biayanya. Inovasi organisasi, terbentuknya pengurus Gabungan Kelompok UMKM
Batik Jono. Saran : UMKM Batik masih memerlukan P3 berkelanjutan dalam bidang : 1)
penataan kelembagaan Koperasi. 2) Menejemen koperasi 3). Penataan Pemasaran yang
lebih efektif dan 4) pengembagan produk baru : baju wanita fasion dan sandal batik Jono.
Kata kunci : Pendidikan, Pelatihan, & Pendampingan UMKM Batik

PENDAHULUAN
Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai
potensi sumber daya manusia dalam jumlah besar. Berdasarkan dokumen pelaksanaan
otonomi daerah di Kabupaten Bojonegoro diketahui bahwa sebagian besar penduduknya
(60,82%) merupakan usia produktif yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri,
dan jasa. Wilayah Kabupaten Bojonegoro bagian barat dan selatan banyak terdiri dari dataran
tinggi sehingga penduduknya lebih banyak berkebun dan beternak daripada bertani. Desadesa yang berada di wilayah tersebut masih ada yang masuk kategori desa tertinggal dengan
kondisi geografis yang relatif lebih sulit dijangkau daripada desa-desa di wilayah yang lain.
Hasil survey awal, bahwa khusus Desa Jono Kecamatan Temayang adalah desa yang
potensi sumberdaya alamnya berupa kebun jati, dan desa ini akan dijadikan sebagai wilayah
percontohan industri batik sebab pada tahun 1945 pernah sebagai desa penghasil batik.
Menumbuhkembangkan industri pabrik ini dapat dipakai sebagai media untuk merespon
kebijakan pemerintah pada 5 program usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), antara
laian: (i) program pemberdayaan iklim usaha yg kondusif bagi UMKM yang terkosentrasi
pada aspek perijinan; (ii) program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
(potensi Sumberdaya) yg kondusif dan efisien; (iii) program pengembangan kewirausahaan
dan keunggulan kompetititf UMKM; (iv) program pemberdayaan usaha skala mikro dan (v)
program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
Guna mendukung industri batik di Desa Jono, desa ini mempunyai sumberdaya lainnya,
yaitu mayoritas penduduk beragama Islam dan telah berkembang kelompok-kelompok sosial
yang bersifat agamis, misalnya pengajian rutin, kelompok tahlilan, Taman Pendidikan Alqur‘an, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini berpotensi untuk digerakkan sebagai roda
perekonomian karena mereka mempunyai potensi faktor produksi (input) dan produk (output)
yang masih dikelola secara individu sehingga daya tawarnya terhadap pasar menjadi lemah.
Atas dasar paparan hasil survey awal di Desa Jono, untuk mendorong percepatan
pembangunan di beberapa bidang diperlukan usaha akseleratif misalnya dalam berbagai
pelatihan dan pendampingan karena ditemukan masih adanya beberapa kendala yang cukup
mendasar sehingga program pelatihan yang telah dan akan dilakukan memerlukan
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keberlanjutan. Di samping itu program bina desa ini juga menyentuh penguatan sumber daya
manusia, pembinaan keagamaan, keluarga sakinah, kesehatan masyarakat, pemberdayaan
masjid dan mushala, pendidikan, lingkungan sehat, keaksaraan fungsional, dan life skill yang
akan memperkuat pendampingan berkelanjutan di desa Jono.
Selain itu penelitian ini akan mengintegrasikan perspektif bina desa melalui
implementasi nilai-nilai keagamaan agar masyarakat desa memiliki tidak hanya ketahanan
ekonomi akan tetapi juga memiliki ketahanan mental-spiritual. Oleh karena itu usaha bina
desa diharapkan juga memiliki ilmu pengetahuan yang berguna dalam pembangunan dan
ketahanan mental spiritual dengan menjalankan ajaran agama dengan baik, berakhlaq mulia
dan berbudaya, serta memiliki komitmen untuk membangun, terampil, profesional, kreatif,
inovatif dan progresif. Untuk itulah pada program ini akan dilakukan model pelatihan dan
pendampingan integratif dari segala aspek dengan memperhatikan dan mendukung programprogram yang telah ada.
Pada tahun anggaran 2012/2013, program akan dikosentrasikan untuk pendidikan,
pelatihan dan pendampingan (P3) pada industri batik dan`sentra seni budaya lokal sebagai
stimulasi awalnya dengan memperhatikan hasil jajak pendapat Focus Group Discuse (FGD)
dari stakeholders. FGD akan dilakukan beberapa tahap, tahap I dengan melakukan survey
awal yang terbatas pada kelompok key infoman yang akan dipakai sebagai pijakan dalam
penyusunan proposal sedangkan tahap II meliputi kelompok sasaran.

Permasalahan
Atas dasar ruang lingkup di atas, maka secara spesifik dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pola yang harus dilakukan pada P3 secara berkelanjutan pada pilot project
UMKM batik lokal di Desa Jono Temayang Bojonegoro
2. Bagaimana model yang harus diimplementasikan pada P3 secara berkelanjutan pada grup
seni budaya Desa Jono sebagai kelompok sasaran potensi pasar UMKM batik local
3. Bagaimana deskripsi skema P3 melelui kelembagaan yang ada dan kendalanya dalam
pemberdayaan UMKM
4. Bagaimana proses dan mekanisme kelembagaan lokal yang melibatkan stakeholders
mewujudkan berdayanya UMKM Batik Lokal Jono
5. Bagaimana hasil akhir program dengan melakukan diagnosis kasus menyusun skenario
intervensi sosial dengan harapan dapat menjadi tempat transformasi pelakukan aplikasi
model pembinaan dan pendampingan UMKM Batik Lokal Jono yang integrative

Tujuan Penelitian
1. Pendidikan, Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan pada pilot project UMKM
batik lokal di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.
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2. Pendidikan, Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan pada grup seni budaya
Desa Jono sebagai kelompok sasaran potensi pasar UMKM batik lokal.
3. Analisis skema pendidikan, pembinaan dan pendampingan melelui kelembagaan yang ada
dan analisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM.
4. Proses dan mekanisme kelembagaan lokal yang meliputi berbagai praktek-praktek
hubungan antara tokoh masyarakat, pelaku ekonomi, bentuk interaksi yang membangun
kekukuhan interaksi serta faktor sosial, ekonomi, budaya, dan gender yang mendukung,
guna mewujudkan berdayanya UMKM Batik Lokal Jono.
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Agar mudah dalam membaca arah dan alur program serta hasil akhirnya, maka program
ini dirancang sebagaimana pada bagan 1 berikut:

Gambar 1. Bagan Desain Penelitian
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Metode Analisis Pelaksanaan Program
Agar dalam menjalankan program kegiatan pilot project ini terarah, maka analisisnya
menggunakan pendekatan participatory appraisal rapid (PAR), dengan mekanisme sebagai
berikut:
1. Sosialisasi
Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan lingkup kegiatan yang dilakukan dalam program
ini mencakup semua aspek. Khusus pada aktifitas perekonomian masyarakat kecil dan
menengah di wilayah Jono sebagai proyek percontohan dilakukan melalui kajian dan telaah
yang dalam atas fenomena kondisi perekonomian yang ada, sehingga tidak menimbulkan
dampak sosial masyarakat. Selanjutnya dilakukan FGD dengan prioritas program
pemberdayaan batik lokal Desa Jono.
2. Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan ini pada aspek implementasi program yang berkaitan dengan teknis, yang
didasarkan pada pengetahuan praktis, baik pada pengrajin batik atau para seniman. Tujuannya
ini dilakukan agar pelaku ekonomi dan/atau seniman di Desa Jono datanya dapat terkumpul
dengan jelas. Metodenya dengan diskusi-diskusi yang dilakukan team work dengan
stakeholders.
Kelompok sasaran adalah peserta workshop yang meliputi pengrajin desa, pengusaha
(termasuk diantaranya pengusaha kecil, menengah dan besar), dan aparatur pemerintah yang
tersebar di Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Produk batik diharapkan
meningkat dan banyak variasi, hasil produksi dipasarkan melalui paket wisata seni-budaya
yang tertampung pada padepokan seni. Kelompok ini dari pengamatan hasil survei awal
adalah cukup potensi untuk dipakai sebagai ‗pasar‘ batik lokal Jono.
3. Pendampingan
Program ini tidak cukup ditempuh secara konvensional, mengingat program ini selain
menghasilkan dokumen, juga ada yang lebih penting dari itu yaitu berbagai tindakan
pendampingan yang diharapkan dapat menjadi sarana menciptakan suatu pemahaman bagi
stakeholders daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud.
Data dan informasi yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan pendekatan model interaktif. Maksudnya, data dan informasi yang
terkumpul direduksi, sehingga menjadi pokok-pokok temuan program yang relevan dengan
tujuan penelitian. Hasil reduksi tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk teks naratif dan
tabel matriks, kemudian diintepretasikan untuk mendapatkan kesimpulan sementara.
Hasil kesimpulan sementara tersebut selanjutnya diverifikasi dengan menggunakan
kriteria keabsahan data yang meliputi kredibilitas, ketergantungan, keteralihan dan
kepastiannya, untuk digunakan sebagai dasar menyusun model pengembangan sistem
pelatihan dan pendampingan yang integrative dengan pola syariah.
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4. Sasaran Program
Program pendidikan, pelatihan dan pendapingan terpadu ini sasarannya adalah
masyarakat secara umum yang akan diberdayakan melalui aspek kerajian batik dan aspek
seni, utamanya pada: Kelompok UMKM Batik di Desa Jono Kecamatan Temayang
Kabupaten Bojonegoro.
5. Output
Terbentuknya kelompok pengrajin batik yang professional dengan ciri khas kedaerahan
yang didukung oleh peluang potensi pasar dari wisata seni melaui bentukan padepokan sentra
seni-budaya Desa Jono. Dukungan para seniman akses batik produk lokal dapat diharapkan
karena sifat gotong royong masyarakat Jono masih kuat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum
Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur adalah
desa yang mulai berkembang sejak Tahun 2004. Perkembangan desa Jono Sejak dipimpin
oleh seorang kepala desa bernama Bapak Dasuki. Bermula dari ide ibu Bupati Sunyoto
tentang pengembangan usaha batik pada tahun 2008, maka dirintislah kegiatan batik dengan
mendidik sumberdaya dari desa untuk menjadi pengrajin batik. Desa Jono yang mempunyai
potensi sumberdaya alamnya berupa kebun jati ini telah dijadikan ikon sekaligus motif untuk
kegiatan batik serta dijadikan sebagai wilayah percontohan industri batik. Secara histori pada
tahun 1945 desa Jono pernah dikenal sebagai desa penghasil batik.
Dalam perkembangannya desa Jono terus tumbuh dalam kegiatan usaha batiknya dengan
berdirinya beberapa kelompok batik yang berkembang di sana. Kelompok batik semakin lama
semakin bertambah jumlah dan anggotanya, meskipun dari beberapa indikator masih banyak
permasalahan yang perlu disempurnakan dan dicarikan solusinya, salah satu aspek adalah
kegiatan usaha masih dijalankan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing kelompok. Untuk
melihat lebih jauh potret ukm batik di desa jono (lihat tabel-1).
Hal ini membawa dampak positif didalam ikut menggerakkan potensi UKM batik di desa
Jono, semakin banyak orang yang berkeunjung ke desa ini akan semakin mempopulerkan
keberadaan batik yang mempunyai ciri khas yang culturis dengan motif daun jati yang khas.
Atas dasar paparan hasil penelitian di Desa Jono, untuk mendorong percepatan
pembangunan di beberapa bidang diperlukan usaha akseleratif misalnya dalam berbagai
pelatihan dan pendampingan karena ditemukan masih adanya beberapa kendala yang cukup
mendasar sehingga program pelatihan yang telah dan akan dilakukan memerlukan
keberlanjutan.
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Profil UKM Batik
Profile UKM Batik jono dapat digambarkan pada table 1 sebagai berikut :
Tabel 1 : Profile UKM Batik Desa Jono
No

Keterangan

Th 2013

Th 2014

1

Kelompok UKM Batik Jono

5

5

2

Rata-rata Pendidikan Ketua Kelompok (tahun)

9

9

3

Rata-rata Usia Ketua Kelompok (tahun)

35

36

4

Jumlah anggota UKM Batik (orang)

72

85

5

Lama Usaha (tahun)

4

5

6

Jenis produk : Kain batik, Kemeja pria, mukena, taplak, baju wanita

4 macam

5 macam

7

Rata-rata omset per bulan (Rp)

8

Cara Pembayaran : Tunai (prosen);

20

20

Kredit (Prosen)

80

80

9

Biaya Produksi dan Distribusi (prosen)

80

75

10

Laba Bersih (prosen)

20

25

7.0000.0000 12.000.000

Sumber data : Data Primer Terolah
Pada profil UKM Batik dengan rata-rata pendidikan 9 tahun atau setara SMP dan usia 34
tahun tergolong usia produktif dan enerjik. Jumlah anggota meningkat 18% dari 72pengarin
2013 menjadi 85 pengarjin tahun 2014. Jenis produk yang dihasilkan masih terbatas yaitu
kain batik, kemeja pria, mukena, taplak meja, dan baju wanita, sehingga masih perlu
dikembangkan variasinya. Rata-rata omset per bulan Rp. 12.000.000, masih terbatas wilayah
pemasarannya local Dekranasda Bojonegoro dan Jatim serta masyarakat sekitar desa Jono.
Ada kenaikan 70% dari tahun lalu yang rata-rata hanya Rp. 7.000.000. Pola pembayarannya
masih menguntungkan Pihak Penjual karena 80% masih konsinyasi. Laba bersih 20% dari
omset, masih belum menghitung biaya manajemen.
Laba bersih mengalami peningkatan sebesar 25% sedan biaya produksi menurun 6%
sehingga semakin efiesen dalam biaya produksi. Hal ini semakin ditemukan cara efisensi
dengan pembelian bahan baku secara bersama-sama, sehingga dapat potongan harga dari para
suplier.
Inovasi UKM Batik Jono
Beberapa inovasi yang akan dilakukan UKM Batik desa Jono dapat dilihat pada table 2.
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Tabel 2. Tipe Inovasi UKM Batik Desa Jono
Tipe Inovasi

Lama

Baru

Inovasi Produk

Batik, kemeja, mekena, dan

Aneka Produk : Alas lantai,

Inovasi Jasa
Inovasi Proses

taplak batik
Menunggu order
Pewarna Sintetis

bantal, korden dan dompet
Menjemput Order (Jemput Bola)
Pewarna Alami

Inovasi Pasar

Pemasaran Lokal

Toko, pameran, Pasar Jawa Timur

Inovasi
Logistik

Masing-masing kelompok
beli bahan baku sendiri

Kelompok Gabungan Beli
bahan bersama.

Inovasi
Organisasi

Masing-masing kelompok
memasarkan dan beli bahan

Membentukstruktur
gabungan Kelompok UKM

baku sendiri-sendiri

Batik yang memungkinkan jual dan
beli bersama, sehingga akan hemat
biaya, tema dan waktu

Tabel 3. Prototipe Produk Baru Batik Jono
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Susunan Pengurus Gabungan Kelompok UKM Batik Jono 2014
Ketua
: Susi Susilowati
Bendahara
: Parti
Sekretaris
: Sri Atun
Bagian Produksi
: Partini
Bagian Pemasaran : Paini
Dengan terbentuknya susunan pengurus gabungan ini diharapkan akan meningkatkan
kinerja UKM batik Jono. Dari sisi produksi aka nada efisensi, karena akan tercipta pembelian
bahan baku dan bahan dalam proses secara bersama-sama ( buying coalition). Dari pemasaran
akan tercipta efisiensi distribusi atau penjualan bersama-sama (selling coalition). Untuk lebih
memantapkan efektifitas manajemen Gabungan kelompok ini, masih diperlukan adanya
pendidikan, pelatihan, dan pendampingan dibidang adminitrasi, keuangan, keanggotaan,
produksi dan pemasaran batik.
Pola Klaster UKM
Pola pemberdayaan dan pengembangan UKM Bati dengan model Klaster, yaitu pola
terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam komditas Batik. Pola klaster yang lain adalah pola
hubungan yang erat pada tiga komponen penting yaitu pelaku bisnis, Pemerintah dan
akademisi dengan pola saling berbagi peran, manfaat, dan kontribusi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pemantapan menejemen kelembagaan gabungan kelompok UKM Batik Njono.
2. Pelat=-han pengembangan produk baru : Korden, alas lantai, Sarung Bantal, dan dompet.
3. Pelatihan bahan pewarna alami (bunga rosella, mahoni, dll). 3. Pelatihan Packing
(kemasan), merek, dan labeling.
3. Optimalisasi showroom : tata kelola keuangan, manajemen persediaan, dll.
4. Pemasaran On line (facebook dan backbarry masanger)
5. Pemberdayaan usaha batik di Desa Jono diperlukan pelatihan dan pembimbingan yang
berkelanjutan guna terus mendorong para para pengusaha dan pengrajin batik untuk dapat
mengembangkan usahanya dan hal ini akan berdampak pula pada kemajuan-kemajuan
pembangunan di beberapa bidang lain.
6. Beberapa hasil reset tindakan melalui P3 antara lain :
Inovasi produk :
a. produk baru alas lantai, bantal, korden, dan dompet,
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b. teknik pemasaran dengan model jemput bola, kosinyasi, dan melalui pameran.
c. Rata-rata penjualan batik per kelompok meningkat dari7 juta rupiah menjadi 12juta
rupiah/atau naik 70%/bulan.
d. optimalisasi toko dengan perbaikan display, penjualan retail dan partai melalui toko
Huda.
e. Terbentuknya kelompok gabungan sebagai cikal bakal koperasi sehingga bisa tercipta
penjualan produk batik bersama dan pembelian bahan baku bersama.
Saran
Dari hasil penelitian UKM batik Desa peneliti memberi saran dan rekomendasi :
1. Pemantapan menejemen kelembagaan gabungan kelompok UKM Batik Njono dengan
cara mendirikan koperasi Batik Jono.
2. Pelatihan pengembangan produk baru : Baju wanita fasion.
3. Pelatihan bahan pewarna alami (bunga rosella, mahoni, dll).
4. Pelatihan Packing (kemasan), merek, dan labeling.
5. Manajemen toko/showroom,
6. Pemasaran On line (facebook dan backbarry masanger
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INOVASI PRODUK DAN MOTIF SENI BATIK PESISIRAN
SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF
DI KOTA PEKALONGAN
1,2,3

Adi Ankafia1, Harini Yaniar2, Ferianto3
Pusat Inovasi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl. Raya Jakarta – Bogor Km. 47,
Cibinong, Bogor 16912
E-mail: adiankafia@gmail.com

ABSTRAK
Letak geografis Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara pulau Jawa
menjadikannya strategis sebagai salah satu pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal
milik saudagar-saudagar dari Tiongkok, India, Arab, serta Eropa pada era perdagangan dan
kolonialisme. Nuansa multikultur mengindikasikan betapa beragamnya corak budaya yang
melatarbelakangi terciptanya berbagai motif pada tiap lembar batik di Kota Pekalongan.
Motif melambangkan langgam yang merepresentasikan akulturasi budaya dan adat istiadat
masyarakat lokal dengan pendatang. Motif asli batik Pekalongan dikenal dengan sebutan
Jlamprang yang secara khusus termasuk dalam kelompok Batik Pesisiran yang kaya akan
kombinasi warna-warna cerah. Dalam perkembangannya, hasil akulturasi antar budaya
tersebut menciptakan ragam motif batik Jlamprang. Selain itu, tren pasar juga ikut berperan
dalam menentukan perkembangan motif tersebut. Seiring berjalannya waktu, ragam motif
tersebut ternyata belum mampu menjawab persaingan pasar dan menangkat perekonomian di
kawasan industri batik pesisiran. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah kurangnya
inovasi produk dan motif batik pesisiran. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kesadaran
kepada pengrajin dan pengusaha batik khsuusnya Pekalongan mengenai pentingnya inovasi
produk dan motif untuk mendorong pengembangan industri kreatif di kota Pekalongan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi
literatur dan observasi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil
penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai inovasi dan motif batik
Pekalongan saat ini serta informasi peluang mengenai pengembangan motif batik agar lebih
kompetitif.
Kata Kunci : Batik Pesisiran, Inovasi, Motif, Industri Kreatif
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PENDAHULUAN
Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih eksis.
Dalam perjalanannya batik terus berkembang tidak sebatas diproduksi dalam bentuk kain dan
atau pakaian, namun juga diproduksi umtuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga
yang melahirkan efek turunan terhadap industri lain secara luas. Kesadaran masyarakat
Indonesia untuk menggunakan batik sebagai bagian dari karakter bangsa telah mempengaruhi
perkembangan industri perbatikan tanah air. Batik telah menjadi salah satu penjaga denyut
pertumbuhan ekonomi kreatif yang sekaligus ikut membuka peluang penyerapan tenaga kerja
dan melahirkan perkembangan industri pendukung.
Batik, khususnya di pulau Jawa terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu batik pesisiran
dan batik pedalaman. Batik pesisiran mempunyai ciri khas berupa warna yang beraneka
ragam, sedangkan batik pedalaman umumnya memiliki warna-warna teduh yang sederhana
seperti coklat, putih, dan biru. Motif batik pesisiran bersifat naturalis, sedangkan batik
pedalaman lebih bersifat simbolis. Adanya perbedaan yang sangat menonjol tersebut
dikarenakan oleh pengaruh faktor-faktor yang ada di sekitar lingkungan, sehingga
bermunculan batik-batik dengan ciri khas akan kedaerahannya (Kemendikbud, 2013: 3).
Kota Pekalongan yang berada di wilayah pesisir pantai utara Jawa dengan pelabuhan
yang sejak dahulu sudah dimanfaatkan sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan
nusantara telah dikenal sebagai Kota Batik. Hingga kini, sebutan Kota Batik bagi Pekalongan
telah mengumandang sampai ke mancanegara. Batik khas Pekalongan merupakan salah satu
batik pesisiran yang mempunyai ciri khas tersendiri dengan kekayaan motif maupun
warnanya. (Ashfarah Karina Dewi, 2014).
Batik Jlamprang merupakan batik asli Kota Pekalongan yang dikembangkan dari motif
kain Patola yang berasal dari Gujarat, India. Batik Jlamprang menampilkan ragam hias
ceplokan dalam bentuk lung-lungan dan atau geometris dan bunga Padma di tengahnya
sebagai pusat singularitas. Motif Jlamprang menunjukkan makna tentang peran dunia kosmis
yang hadir sejak agama Hindu dan Buddha berkembang di Jawa, khususnya yang beraliran
Tantra sebagai pemuja Dewa Syiwa. Masyarakat Pekalongan kuno menggunakan Batik
Jlamprang sebagai benda upacara pada saat kepercayaan akan aliran tersebut berkembang
setelah Pekalongan ditinggalkan Wangsa Sanjaya ke Jawa Timur pada abad X Masehi (Asa,
2006: 79).
Menilik dari letak geografis, sejarah, dan akulturasi budaya yang berkembang, corak
Batik Pekalongan tidak terbatas pada motif Jlamprang saja. Jenis-jenis motif Batik
Pekalongan selain Jlamprang, antara lain ragam hias Burung Hong yang dipengaruhi budaya
Tionghoa, ragam hias Buketan yang dipengaruhi budaya Eropa, dan ragam hias batik modern
Jawa Hokokai yang dipengarui oleh era kolonialisme Jepang. Keistimewaan batik
Pekalongan, disamping kombinasi warna dan motif yang dinamis, juga terletak pada para
pengrajin dan atau pengusahanya yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Pekalongan
seperti tidak pernah kehabisan ide untuk membuat kreasi motif batik (http://batikpekalongan.
wordpress.com, 2011).
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Dewasa ini, Batik Jlamprang sedikit demi sedikit mulai dilupakan. Hal ini dikarenakan
Motif Jlamprang sangat monoton dan kurang menarik sehingga keberadaanya sudah sangat
jarang bahkan hampir tidak ada sama sekali di pasaran. Motif Jlamprang hanya digunakan
sebagai hiasan, salah satunya di Kantor Pemerintahan. Di sisi lain, dunia kini telah memasuki
peradaban gelombang keempat yang disebut dengan era kreatif. Mengutip dari buku Future
Shock karya futurolog Alvin Toffler terbitan tahun 1970, tiga gelombang sebelumnya adalah
era pertanian, era industri, dan era informasi. Kreatifitas dan inovasi menjadi penggerak
utama pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa atau daerah pada era keempat ini. Jika suatu
bangsa atau daerah ingin bersaing di tengah dinamika ekonomi global yang penuh guncangan,
maka kedua hal tersbut harus menjadi fokus perhatian utama (Solichul Hadi Achmad Bakri,
2015).
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini
adalah inovasi produk dan motif seni khususnya terkait Batik Jlamprang di Kota Pekalongan.
Tujuan dari penelitian ini untuk menyediakan informasi sekaligus penyadaran mengenai
pentingnya inovasi produk dan motif seni dilakukan agar Batik Jlamprang tetap lestari dan
mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi
literatur dan observasi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.
Permasalahan yang dibahas bertujuan menggambarkan atau menguraikan tentang hal-hal
yang berhubungan dengan keadaan atau status fenomena (Moleong 1994: 103). Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang lebih banyak menampilkan uraian
kata-kata daripada angka. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam usaha memperoleh
data di lapangan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi literatur dari
kajian-kajian terkait yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian melalui analisis deskriptif dari hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi serta studi literatur dari kajian-kajian terkait yang telah ada sebelumnya tersaji
sebagai berikut.
Motif Batik Pekalongan
Batik Pekalongan termasuk ke dalam kategori bati pesisir yang paling kaya warna yang
ragam hiasnya pada umumnya bersifat naturalis. Motif Batik Pekalongan sangat bebas dan
menarik dengan modifikasi variasi warna yang atraktif dan dikombinasi dengan dinamis.
Batik Pekalongan kebanyak menggunakan warna yang cerah dan mencolok. Dalam kaitan ini,
Purwandani (2000: 100) mengemukakan, berdasarkan ragam hias dan tata warnanya, Batik
Pekalongan dikategorikan menjadi tiga golongan, yakni batik gaya Tionghoa (encim), batik
gaya Belanda (Eliza Van Zuylen), dan batik Pribumi.
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Batik gaya Tionghoa memiliki ragam hias buketan dan lambang simbolis kebudayaan
Tionghoa. Sementara yang bergaya Belanda beragam hias buketan, kartu bridge, tapak kuda
juga dongen putri salju dan cinderella. Sedangkan batik Pribumi motifnya sangat bebas
namun kebanyakan dipengaruhi gaya Solo dan Yogyakarta, misalnya batik Terang Bulan dan
Jlamprang. Sejurus dengan pendapat Purwandani, Sonny Muchlison (dalam Dewi 2002: 104)
menjelaskan motif batik Pekalongan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu batik Pribumi,
batik gaya Tionghoa (motif buketan, motif tok wi, batik encim, motif lok chan), dan batik
gaya Belanda.
Motif Jlamprang adalah salah satu batik yang awalnya cukup populer diproduksi di
daerah Krapyak. Batik ini merupakan pengembangan dari motif Patola dari Gujarat, India
yang berbentuk geometris. Pola geometris Jlamprang tersusun secara horisontal, vertikal,
maupun diagonal dengan unsur garis dan raut berupa lingkaran yang berulang-ulang.
Motif Buketan menurut Kusnin (1990: 17) merupakan ragam hias yang menampilkan
buket-buket yang halus dan indah dengan warna-warna cerah serta serasi. Adakalanya motif
buketan dipadu dengan ragam hias tradisional keraton seperti galaran, gringsing, dan
blanggreng. Pola buketan pertama kali diproduksi oleh salah seorang pengusaha batik
keturunan Bealnda kelan menengah di Pekalongan yang bernama Christina Van Zuylen. Ciri
khas motif buketan yaitu tersusun atas rangkaian bunga buket, baik yang diikat maupaun yang
tidak. Variasinya sangat beragam mulai dari bentuk bunga krysan, mawar, dan bunga sepatu.
Bentuk daunnya juga beragam mulai dari bentuk lidah naga dan daun waru. Terdapat juga
beberapa variasi lainnya seperti kupu-kupu atau burung di sekitar rangkaian bunga buketnya.
Motif Terang Bulan rangkaiannya terdiri dari segitiga atau tumpal yang berada di pinggir
bidang bawah yang di dalam segitiganya diberi isi motif batik dan memiliki ragam hias flora
maupun fauna pada dua sisi kain yang menyiku. Sedangkan motif Lung-lungan berupa
rangkaian bunga rambat dengan latar berupa ukel dan cacah gori. Unsur motif selain
tumbuhan juga berupa binatang seperti ayam alas, burung, amupun merak. Adapun Motif
Semen menurut Joko (thebatiksolo.wordpress.com) dapat digolongkan menjadi tiga macam,
diantaranya adalah motif semen yang tersusun dari ornamen tumbuh-tumbuhan, motif semen
yang tersusun dari kombinasi ornamen tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan motif semen
yang ornamennya berupa tumbuh-tumbuhan dan binatang bersayap.
Motif Sekar Jagad merepresentasikan keanekaragaman dunia bunga dan tumbuhan.
Menggambrakan beberapa flora di sekitar kita seperti melati, padi, kentang, kawung, dan
lainnya. Setiap desain dibalut dengan cara tambalan atau patchwork dengan desain yang
asimetris. Sedangkan motif Pisan Bali adalah sebuah sawat yang keempat sisinya dibatik
dengan untu walang.
Inovasi Produk dan Motif Batik Seni Batik Pesisiran Di Kota Pekalongan.
Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007, definisi Industri
kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat
individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan
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pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif menjadi bagian tak
terpisahkan dari ekonomi kreatif yang merupakan kontinuitas dari pergeseran era dari era
pertanian ke era industrialisasi, kemudian disusul era informasi yang banyak melahirkan
temuan baru di bidang teknologi serta globalisasi ekonomi. Rangkaian pergeseran era tersebut
menggiring peradaban manusia ke dalam sebuah interaksi sosial yang berbasis pada tradisi.
Paul Stoneman dalam tulisannya yang berjudul Soft Innovation: Economics, Producs
Aesthetics, and the Cerative Industries tahun 2010 mengklasifikasikan beberapa jenis industri
kreatif, antara lain :

Tabel 1. Klasifikasi Industri Kreatif
NO

Jenis Industri Kreatif

Produk

1

Audio Visual

Film, TV, radio, media baru, dan musik

2

Buku dan Penerbitan

Karya tulis, Jurnal, Buku

3

Warisan

Museum, perpustakaan, dan lingkungan historis

4

Performance

Tari, teater, koreografi

5

Olahraga

Peralatan olah raga

6

Pariwisata

Souvenir

7

Seni Visual

Lukisan

Sumber : Paul Stoneman, 2010.

Akibat dari era pergeseran yang berkelanjutan mendorong konsentrasi industri dan
ekonomi berpindah dari negara-negara barat ke negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Ekonomi kreatif adalah wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui
kreatifitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang
berdaya saing dan memiliki cadangan sumberdaya terbarukan (Departemen Perdagangan RI,
2008). Ide, talenta, dan kreatifitas merupakan sumberdaya tebarukan yang tak terbatas selama
hayat masih dikandung badan. Oleh sebab itu, pemafaatan ide, talenta, dan kreatifitas sebagai
sumberdaya terbarukan harus bisa maksimal.
Subsektor yang merupakan industri berbasis kreatifitas telah dipetakan oleh Departemen
Perdagangan RI dalam Studi Pemetaan Industri Kreatif pada tahun 2007, meliputi 14
subsektor yang terdiri dari : Periklanan; Arsitektur; Pasar Barang Seni; Kerajinan; Desain;
Fesyen; Video; Film dan Fotografi; Musik; Seni Pertunjukan; Penerbitan dan Percetakan;
Layanan Komputer dan Piranti Lunak; Televisi dan Radio; Riset dan Pengembangan. Ditinjau
dari pemetaan tersebut, industri batik masuk dalam kategori subsektor kerajinan, desain, dan
fesyen.
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Tabel 2. Pemetaan Subsektor Industri Kreatif
NO

Jenis Industri Kreatif

Produk

1

Periklanan

Promosi, informasi layanan masyarakat, reklame, pamflet,
brosur, edaran, db.

2

Arsitektur

Desain arsitektur, desain rekayasa struktur bangunan, desain
rekayasa listrik dan elektronika, desain rekayasa hidrolika, dsb.

3

Pasar barang seni

Aktivitas perdagangan barang-barang antik, aktivitas lelang
barang-barang antik, dsb.

4

Kerajinan

Keramik, logam, serat alam, batu-batuan, tekstil, kayu,
kerajinan kain batik, dsb.

5
Desain

Desain industri, desain grafis, desain interior, desain batik,
desain panggung pertunjukkan, desain tata lampu, ilustrasi, dsb.

6

Fesyen

Kreasi desain pakaian, desain alas kaki, desain aksesoris mode,
produksi pakaian mode dan aksesoris, pakaian jadi rajutan,
pakaian jadi tenun, pakaian batik, dsb.

7

Video

Reproduksi gambar film dan video

8

Film dan fotografi

Produksi film dan karya fotografi

9

Musik

Lagu, scoring film, ilustrasi musik, orkestrasi, dsb

10

Seni pertunjukkan

Teater, koreografi, opera, wayang orang, wayang kulit, dsb

11

Penerbitan dan percetakan

Buku, jurnal, atlas, majalah, kartu pos, obligasi surat, poster,
percetakan lukisan, rekaman mikro film, publikasi lainnya, dsb

12

Layanan komputer dan web
piranti lunak

Hosting, programming, application hosting, system integration,
software implementation, data processing, data base, dsb.

13

Televisi dan radio

Penyiaran, produksi dan pengemasan informasi layanan
masyarakat, dsb.

14

Riset dan pengembangan

Inovasi, invensi, proses baru, kreasi produk baru, metode baru,
material baru, alat baru, teknologi baru, dsb.

Sumber : Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2007.
Departemen Perdagangan RI (2009) mendefinisikan inovasi dalam kaitannya dengan
industri kreatif sebagai aktivitas eksploitasi ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Kreatifitas
adalah pemasok ide-ide atau gagasan-gagasan yang akan diejawantahkan oleh inovasi. Desain
berperan membantu mentransformasikan input seperti ilmu pengetahuan atau teknologi baru
menjadi produk yang berdaya gunan dan mampu menjadi penghubung yang efektif bagi
teknologi baru kepada pemakai.
Telaah inovasi produk dan motif seni batik pesisiran sebagai basis pengembangan
industri kreatif menemukan fakta bahwa di Kota Pekalongan industri batik telah berkembang
dengan pesat. Inovasi produk dan motif berkembang secara dinamis dan mampu mendorong
tumbuhnya industri kreatif subsektor kerajinan, desain, dan fesyen. Disamping itu
pertumbuhan industri batik telah menciptakan kampung-kampung batik sebagai sentra
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produksi batik rumahan sekaligus untuk memenuhi minat khusus belanja batik, antara lain
Kampung Batik Pesindon, Kampung Batik Kauman, Kampung Batik Kemplong, dan
Kampung Batik Krapyak.
Inovasi motif batik yang meliputi warna dan pola berkembang secara terus menerus demi
memperluas jangkauan pasar. Industri batik Kota Pekalongan juga menerima pesanan dari
luar Kota Pekalongan dan atau luar pulau Jawa untuk dibuatkan batik sesuai ciri khas daerah
pemesan atau berdasarkan selera konsumen secara individu yang biasa dikenal dengan
sebutan customs atau signature produk. Beberapa inovasi produk turunan batik Pekalongan
yang menghasilkan produk-produk baru yang banyak ditemukan, antara lain selendang,
kerudung, elektronic case, korden, kain sarung, asesori rumah tangga, lukisan, kain kemeja
pria berpola, dan lain sebagainya. Namun dalam produk-produk tersebut sudah tidak
ditemukan lagi motif Jlamprang.
Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1994) koordinasi
dan atau sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan atau aktor utama industri batik
yang terdiri dari cendekiawan, pengusaha, dan pemerintah yang dikenal dengan istilah "triple
helix" menjadi kunci utama dari keberlanjutan inovasi produk dan motif serta kreatifitas pada
industri batik di Kota Pekalongan. Disamping ketiga aktor utama tersebut ada peran serta dari
para pekerja batik dan selera pasar yang ikut mempengaruhi.
Kemampuan untuk menciptakan interaksi dan komunikasi dinamis antara cendekiawan,
pengusaha, pemerintah, pekerja batik, dan selera pasara diharapkan mampu unuk terus
menumbuhkan kreatifitas dalam ladang indutri batik Kota Pekalongan. Peran cendekiawan
berkaitan dengan aktivitas penciptaan yang memiliki daya tawar menawar kepada pasar serta
pembentukan insan kreatif. Peran pengusaha berkaitan dengan pertukaran ekonomi serta
transformasi dan atau konversi kreatifitas menjadi nilai ekonomi. Peran Pemerintah berkaitan
dengan pemberian program intensif, kendali iklim usaha yang kondusif, arahan edukatif
terhadap masyarakat dan ranah swasta untuk mendukung pengembangan industri kreatif.
Peran pekerja batik terkait pada pemenuhan target produksi. Dan peran Selera Pasar terkait
pada kebutuhan konsumen.
Sinergitas yang terbentuk dengan baik antara cendekiawan, pengusaha, pemerintah,
pekerja batik, dan selera pasar sebagai aktor utama industri batik Pekalongan diharapkan
mampu menciptakan pengetahuan yang berkelanjutan tentang bagaimana memproduksi batik
secara efisien, produktif, dan efektif agar bisa diterima pasar secara luas sekaligus berdaya
saing.

KESIMPULAN
Industri kreatif berbasi seni batik pesisiran di Kota Pekalongan ditopang oleh lima pilar
utama, yaitu cendekiawan, pengusaha, pemerintah, pekerja batik, dan selera pasar. Inovasi
produk dan motif seni batik pesisiran di Kota Pekalongan berpeluang mendorong munculnya
industri kreatif subsektor kerajinan, desain, dan fesyen.
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Untuk menumbuhkan kembali eksistensi Batik Jlamprang yang semakin jarang bahkan
hampir tidak ada sama sekali di pasaran, bisa dilakukan dengan upaya penerapan motif
Jlamprang pada produk turunan batik Pekalongan yang menghasilkan produk-produk baru
yang banyak ditemukan, antara lain selendang, kerudung, elektronic case, korden, kain
sarung, asesori rumah tangga, lukisan, kain kemeja pria berpola, dan lain sebagainya.
Disamping itu juga ada peluang memadupadankan motif Jlamprang dengan motif-motif
lainnya yang ada di Kota Pekalongan, seperti motif Buketan, Terang Bulan, Lung-lungan,
Semen, Sekar Jagad, dan Pisan Bali sehingga akan tercipta variasi motif yang mendukung
daya saing batik pesisirian di pasar domestik maupun internasional serta menjadikan Kota
Pekalongan sebagai basis industri kreatif batik.
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PROSPEK PEMANFAATAN TEKNOLOGI BAHAN BAKU
KAIN KHUSUS BATIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KUALITAS DAN DAYA SAING BATIK PEKALONGAN
Adi Ankafia1, Diah Anggraeni Jatraningrum1, Harini Yaniar1
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Pusat Inovasi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
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ABSTRAK
Guna menghadapi berbagai perubahan mendasar dalam era globalisasi, inovasi
menjadi salah satu komponen esensial bagi kegiatan industri. Inovasi adalah kunci utama
untuk bertahan sekaligus memenangkan persaingan di tengah laju industri yang terus
berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk memberikan
penyadaran kepada pengusaha batik di Kota Pekalongan sebagai salah satu sentra batik
terbesar di Indonesia mengenai pentingnya inovasi produk untuk mendorong pertumbuhan
industri kreatif. Bahan baku kain menjadi salah satu permasalahan yang penting untuk
segera ditemukan solusi inovasinya. Sejauh ini belum terdapat jenis kain khusus untuk batik
dengan spesifikasi mampu menyerap warna dengan baik, mudah perawatannya, tahan lama,
nyaman dipakai, dan harganya terjangkau. Tujuan penelitian adalah menyediakan informasi
teknologi terkait bahan baku pembuatan kain khusus untuk batik berbasis informasi paten.
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis data secara deskriptif melalui
pendekatan literatur dan penelusuran dokumen paten. Hasil penelitian diharapkan mampu
menyediakan informasi teknologi terkait bahan baku pembuatan kain khusus untuk batik yang
dapat diadopsi dan diaplikasikan pada para pengusaha batik di Kota Pekalongan dalam
rangka menghasilkan batik berkualitas dan berdaya saing di pasar domestik maupun
internasional.
Kata Kunci : Teknologi, Bahan Baku Kain, Daya Saing

PENDAHULUAN
Batik merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari budaya bangsa Indonesia
karena batik telah diangkat sebagai warisan budaya bangsa yang mempunyai ciri khas dan
menunjukkan identitas bangsa. Batik telah dikenakan oleh pejabat maupun masyarakat luas
dalam berbagai acara formal maupun non formal (Erita Pratiwi, 2013).
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Salah satu sentra batik terbesar di Indonesia, khususnya di pulau Jawa adalah kota
Pekalongan. Batik Pekalongan telah ada sejak sekitar tahun 1800. Pasca perang Diponegoro
atau yang biasa disebut Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 di kerajaan Mataram,
Batik Pekalongan mengalami perkembangan secara signifikan seiring adanya migrasi dari
keluarga keraton beserta para pengikutnya yang ketika perang terjadi terdesak untuk
meninggalkan daerah kerajaan. Di lingkungan baru yang menjadi destinasi pelarian, mereka
mengembangkan batik (Erita Pratiwi, 2013).
Industri batik di kota Pekalongan semakin lama berkembang tidak hanya sebatas seni
atau kriya, namun berorientasi ke arah komersil. Batik Pekalongan mempunyai ekspresi yang
lebih bebas dan tidak terikat secara kuat dari pakem keraton karena banyak dipengaruhi oleh
ide-ide dan warna-warna dari luar negeri termasuk dari Eropa, Tiongkok, Melayu, dan Arab,
mengingat Pekalongan merupakan daerah pesisir dengan pelabuhan besar sebagai gerbang
perdagangan nusantara pada masa kolonialisme. Persilangan berbagai budaya tersebut
semakin memperkaya khasanah khususnya pada corak dan motif batik di kota Pekalongan
(Iwan Tirta, 2009: 95).
Disamping pewarna dan lilin, salah satu bahan utama dalam membuat batik adalah kain.
Pada dasarnya tidak semua kain bisa digunakan dalam membuat batik. Hanya kain-kain
tertentu yang cocok digunakan untuk membuat batik. Kain yang digunakan untuk batik harus
memenuhi persyaratan teknis antara lain tidak rusak karena proses batik dan dapat diberi
warna pada suhu dingin atau suhu kamar. Pada umumnya jenis-jenis kain yang terbuat dari
serat alami seperti serat selulosa atau tumbuh-tumbuhan dan serat protein atau binatang dapat
memenuhi persyaratan tersebut (Fika Handayani, 2009).
Kain berbahan katun menjadi kain yang paling umum digunakan dalam pembuatan batik
di kota Pekalongan. Kain katun adalah kain yang terbuat dari kapas. Kapas merupakan serat
alami yang paling banyak digunakan dalam pembuatan pakaian. Sifat umum atau karakteristik
katun antara lain kekuatan cukup hingga baik, elastisitas sangat rendah, kurang tangguh dan
rentan terhadap kerutan, nyaman dan terasa lembut, daya serap baik, bisa rusak karena
serangga, jamur, lumut, dan ngengat, serta bisa melemah karena paparan sinar matahari dalam
jangka waktu yang lama (Anonim, 2013a).
Sutra menjadi bahan kain dari serat alam terbanyak kedua setelah kapas yang sering
digunakan untuk produksi batik, khususnya di kota Pekalongan. Sutra adalah untaian lembut
dan bersambungan yang dilepas dari kepompong ulat sutra. Sutra terdiri dari protein. Sutra
sangat mengkilap karena struktur seperti prisma segitiga serat sutra, oleh karenanya, kain
sutra dapat membiaskan cahaya yang masuk pada sudut yang berbeda. Disamping
karakteristik visual berkilau, Sutra memiliki tekstur halus dan lembut serta tidak licin. Sutra
sangat ringan dan kuat. Elastisitas sutra berada pada kisaran sedang hingga buruk. Sutra dapat
melemah jika terkena terlalu banyak sinar matahari. Sutra juga dapat dirusak oleh serangga
terutama jika kotor (Anonim, 2013a).
Realita yang terjadi berdasarkan survey di beberapa sentra unggulan batik di kota
Pekalongan, memberikan informasi bahwa penyediaan bahan baku kain-kain tersebut masih
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tergantung pada produk impor. Produk impor memiliki permasalahan klasik berupa harga
yang fluktuatif. Disamping itu belum terdapat jenis kain khusus untuk batik dengan
spesifikasi mampu menyerap warna dengan baik, mudah perawatannya, tahan lama, nyaman
dipakai, dan harganya terjangkau sebagaimana yang diharapkan oleh para pengrajin dan atau
pengusaha batik, khususnya di kota Pekalongan. Problematika tersebut menyebabkan
penetrasi produk batik di pasar domestik maupun internasional menjadi terhambat terutama
dikalahkan oleh produk-produk sejenis dari Tiongkok. Oleh sebab itu diperlukan inovasi,
khususnya pada bahan baku kain produk batik dalam negeri.
Inovasi adalah kunci utama untuk bertahan sekaligus memenangkan persaingan di tengah
dinamika laju industri yang terus berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini
berupaya untuk memberikan penyadaran kepada para pengrajin dan atau pengusaha batik,
khususnya di kota Pekalongan sebagai salah satu sentra batik terbesar di Indonesia mengenai
pentingnya inovasi produk demi mendorong pertumbuhan industri batik dalam negeri. Bahan
baku kain menjadi permasalahan yang penting untuk segera ditemukan solusi inovasinya.
Tujuan penelitian ini adalah menyediakan informasi teknologi terkait bahan baku pembuatan
kain khusus untuk batik berbasis informasi paten.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis data secara deskriptif
melalui pendekatan literatur dan penelusuran dokumen paten. Studi literatur dengan mencari
sumber informasi melalui buku maupun internet terkait teknologi bahan baku kain untuk
batik. Dokumen paten ditelusuri dengan memasukkan berbagai kombinasi kata kunci terkait
teknologi bahan baku kain untuk batik melalui situs paten tak berbayar yaitu Patentscope dan
Google Patents, serta software paten berbayar, yaitu Matheo Patent Software.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian melalui studi literatur dan penelusuran dokumen paten didapatkan data
yang diuraikan sebagai berikut.
Bahan Baku Kain Dari Serat Alam.
Serat alam adalah serat yang langsung diperoleh dari alam baik dari tumbuhan, hewan,
dan proses geologis. Serat alam mudah mengalami pelapukan. Serat alam dapat digolongkan
ke dalam beberapa kriteria sesuai dengan materi pembentuknya, antara lain serat tumbuhan
yang biasanya tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan kadang-kadang mengandung lignin.
Serat hewan umumnya tersusun atas protein tertentu. Serat mineral umumnya dibuat dari
asbestos. Saat ini asbestos adalah satu-satunya mineral yang secara alami terdapat dalam
bentuk serat panjang (Anonimn, 2013b).
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Tabel 1. Serat Alam Menurut Asal-Usulnya.
NO

Nama Serat

Sumber

Komposisi

A. Serat Tumbuhan
1

Kapas

Biji buah kapas

Selulosa

2

Kapuk

Kapuk

Selulosa

3

Linen

Tangkai lenan

Selulosa

4

Hemp

Tangkai hemp atau abaca

Selulosa

5

Rami

Rumput rhea

Selulosa

6

Sisal

Daun agave

Selulosa

7

Sabut

Sabut kelapa

Selulosa

8

Pina

Daun nanas

Selulosa

B. Serat Hewan
1

Wol

Domba

Protein

2

Sutra

Ulat sutra

Protein

3

Bulu

Hewan berbulu

Protein

Varietas batu

Silikat magnesium, dan kalsiun

C. Serat Mineral
1

Asbes

Sumber : Patentscope
Dari tabel 1 di atas diketahui serat alam yang paling umum atau dominan digunakan
sebagai bahan baku pembuatan kain adalah kapas, linen, wol, dan sutra. Keempat bahan baku
pembuatan kain tersebut mempunyai karakteristik dan aplikasi yang berbeda seperti yang
tertera pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Karakteristik dan Aplikasi Serat Alam
NO
1

Nama Serat

Karakteristik

Kapas

 Kekuatan cukup hingga baik
 Elastisitas sangat rendah
 Kurang tangguh dan rentan
terhadap kerutan
 Nyaman dan terasa lembut
 Daya serap baik
 Mengalirkan panas dengan
baik
 Bisa rusak karena serangga,
jamur, lumut, dan ngengat
 Bisa melemah karena paparan
sinar matahari dalam jangka
waktu yang lama

Aplikasi

Dalam sejumlah produk tekstil,
seperti pakaian tenun dan rajutan
atau tekstil rumahan seperti
handuk mandi, jubbah mandi,
penutup tempat tidur.
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Linen

 Serat nabati terkuat
 Elastisitas buruk, sehingga
mudah mengkerut
 Relatif mulus dan menjadi
lebih lembut saat dicuci
 Berdaya serap sangat tinggi
 Konduktor panas yang baik
dan terasa dingin
 Berkilau
 Lebih rapuh, kusut menetap
dalam lipatan tajam
 Bisa rusak karena jamur,
keringat, dan pemutih
 Tahan terhadap ngengat dan
kumbang karpet

Banyak digunakan untuk pakaian
setelan, gaun, rok, kemeja, taplak
meja, handuk piring, seprei, penutup
dinding, dekorasi jendela, tas koper,
dan kanvas

3

wol

 Tampak berkerut
 Elastis
 Higroskopis, mudah menyerap
kelembapan
 Menyatu atau toleran pada
suhu tinggi daripada kapas
 Tingkat pelepasan panas dan
pembakaran lebih rendah
 Tahan terhadap listrik statis

Banyak digunakan sebagai bahan
baku pembuatan jaket, jas, celana,
baju hangat, topi, selimut, karpet,
bulu kempa, pelapis, karpet kuda,
dan kain pelana

4

Sutra

 Berkilau, tekstur halus dan
lembut serta tidak licin
 Daya serap tinggi, ringan, dan
kuat
 Elastisitas sedang hingga
buruk
 Dapat melemah jika terkena
terlalu banyak sinar matahari
 Dapat dirusak oleh serangga,
terutama jika dibiarkan kotor

Banyak digunakan dalam pembuatan
kemeja, dasi, blus, gaun formal,
pakaian, mode kelas atas, pakaian
dalam wanita, piyama, jubah, setelah
pria dan baju musim panas

Sumber: Patentscope.
Dari tabel 2 di atas diketahui serat alam yang paling banyak ditemukan sebagai bahan
baku kain untuk batik di kota Pekalongan adalah kapas dan sutra. Bahan baku kain dari kapas
mempunyai keunggulan daya serap baik, mengalirkan panas dengan baik, nyaman dan terasa
lembut. Disamping itu, bahan baku kain dari kapas kuat, tahan lama, tahan terhadap abrasi,
dan murah. Namun, bahan baku kain dari kapas memiliki kelemahan yaitu mudah kusut dan
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tidak awet dalam mengikat pewarna pakaian atau mudah pudar. Selain itu juga tidak tahan
dengan paparan sinar matahari dalam waktu yang lama serta bisa rusak oleh jamur, serangga,
dan ngengat (Anonimn, 2013b).
Sedangkan sutra memiliki keunggulan selain daya serap tinggi yang menyebabkan bahan
sutra sangat nyaman dipakai. Sutra juga mempunyai sifat memantulkan cahaya sehingga
selalu tampak cemerlang. Sutra sangat lentur dan kuat. Namun, sutra juga memiliki
kelemahan, yaitu mudah kusut, mudah luntur, dan butuh perawatan khusus agar tahan lama.
Selain itu, bahan sutra masih belum bisa diproduksi secara masal sehingga harganya menjadi
mahal (Anonimn, 2013b).
Bahan Baku Kain Dari Serat Sintetis
Menurut Anonim (2015) serat sintetis adalah serat yang molekulnya disusun secara
sengaja oleh manusia. Sifat umum serat sintetis antara lain kuat dan tahan terhadap gesekan.
Serat sintetis sebagai bahan baku kain dibagi dalam dua kategori yaitu selulosa dan non
selulosa berdasarkan sumber atau materi pembentuknya yang selengkapnya dapat dilihat pada
tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Serat Sintetis dan Materi Pembentuknya
NO

Nama Serat

Materi Pembentuk

A. Selulosa
1

Rayon

Polimer organik

2

Asetat

Asam etanoat

3

Tri Asetat

Asam etanoat

B. Non Selulosa
1

Nilon

Poliamida alifatik

2

Aramid

Poliamida alifatik

3

Poliester

Alkohol dihidrat dan asam tereflatat

4

Akrilik

Akrilonitil

5

Modakrilik

Akrilonitil

6

Spandeks

Poliurethan

7

Olefin

Etilena atau Polipropilena

8

Vinyon

Vinil klorida

9

Saran

Viniliden klorida

10

Novoloid

Navolac berbasis fenol

11

Polikarbonat

Asam karbonat (turunan poliester)

12

Fluorokarbonat

Tetrafluoroethilena

Sumber: Patentscope.
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Dari tabel 3 di atas diketahui serat sintetis yang paling banyak ditemukan sebagai bahan
baku kain adalah rayon, nilon, dan poliester . Adapun karakteristik dari keempat bahan baku
tersebut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Karakteristik dan Aplikasi Serat Sintetis.
NO

Nama Serat

Karakteristik

Aplikasi

1

Rayon

 Halus, lembut, dan nyaman
 Kilau alaminya tinggi dan mengikat warna dengan
baik dan daya serap sangat tinggi
 Daya tahan dan retensi bentuk rendah
 Pemulihan elastis rendah

Blus, gaun jaket, pelapis
jok, dasi, penutup
tempat tidur, selimut,
dekorasi jendela, popok,
handuk, kawat ban

2

Nilon




Pantyhose, stocking,
legging, parasut, kawat
ban, tali, kantong udara,
selang



3

Poliester

Sangat tangguh, penguluran dan elastisitas tinggi
Sangat kuat dan tahan lama serta ketahanan
terhadap abrasi sangat baik
Termoplastik
Tahan terhadap serangga, jamur, lumut, dan
kebusukan

 Termoplastik
 Kekuatan baik
 Hidrofobik (tidak menyerap)

Tenun, rajutan, kemeja,
celana, jaket, topi,
seprei, selimut, sabuk
pengaman

Sumber: Patentscope.
Rayon merupakan serat sintetis yang paling awal dibuat. Rayon memiliki harga yang
murah dan dapat dipergunakan untuk membuat kain yang bagus dengan warna menyerupai
wol, sutra ataupun linen. Sedangkan nilon merupakan serat yang kuat dan tahan terhadap
gesekan, elastis. Namun nilon memiliki daya serap yang rendah (Anonim, 2015).
Poliester merupakan serat sintetis yang terbuat dari hasil polimerisasi etilen glikol
dengan asam tereptalat melalui proses kondensasi. Serat poliester bisa menimbulkan aliran
listrik statis saat mengalami gesekan baik antar serat maupun dengan benda lain seperti logam
atau karet (Anonim, 2015).
Prospek Inovasi Teknologi Bahan Baku Kain Khusus Batik.
Berdasarkan uraian di atas, jika dilihat dari klasifikasi jenis serat, karakteristik,
komposisi, dan sumber atau materi pembentuknya ada peluang pengembangan inovasi
teknologi bahan baku kain khusus batik dengan memadukan bahan dari serat alam yaitu kapas
dengan bahan dari serat sintetis yaitu rayon. Kombinasi kapas dan rayon diharapkan mampu
memenuhi kriteria yang diharapkan pengrajin dan atau pengusaha batik, khususnya di kota
Pekalongan, yaitu menyerap warna dengan baik, mudah perawatannya, tahan lama, nyaman
dipakai, dan harganya terjangkau.
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KESIMPULAN
Prospek pemanfaatan teknologi bahan baku kain khusus batik, khususnya di kota
Pekalongan masih terbuka lebar. Disamping bisa memenuhi kebutuhan para pengrajin dan
atau pengusaha batik, teknologi bahan baku kain khusus batik juga bisa menjadi upaya untuk
melepaskan diri dari ketergantungan impor. Selain itu, teknologi bahan baku kain khusus
batik bisa memiliki peluang terbukannya lapangan kerja atau industri baru yang terkait batik
dalam mendukung industri batik menjadi berdaya saing baik di pasar domestik maupun
internasional.
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TEKNIK PERANCANGAN LABEL DAN KEMASAN PRODUK
TEKSTIL KONVEKSI BAGI SISWA SMK DI SURAKARTA
Andreas Slamet Widodo1, Ercilia Rini Octavia2, Jazuli Abdin Munib3
123
Program Studi Desain Komunikasi Visual, FSRD UNS Surakarta
Jl. Ir. Sutami No. 36A, Surakarta, 57129
Email: andre.dkvfsrd@staff.uns.ac.id

ABSTRAK
Dalam menghadapi dunia kerja terutama di industri swasta bidang tekstil, persaingan
bisnis terutama dalam produk semakin ketat dalam memperebutkan pasar konsumen. Hal ini
diperlukan kejelian dan strategi yang handal untuk menghadapi persaingan di lapangan
kerja, terutama persaingan dengan para pelaku usaha dengan produk sejenis. Dukungan dan
wawasan dalam menghadapi persaingan di dunia industri wajib diberikan bagi kalangan
siswa SMK sebagai bekal, ketika mereka menginginkan bekerja mandiri atau berwirausaha
setelah menyelesaikan studi dan mulai berkiprah di dunia usaha dan industri. Berdasar hal
tersebut, butuh bekal wawasan yang menekankan pada bidang pembangunan brand produk,
yang dalam memasarkan produk tidak sekedar teknik menjual atau memasarkan saja, tetapi
diperlukan strategi pembangunan brand melalui label dan kemasan agar produk barang atau
jasa tersebut dapat dikenal. Label dan kemasan adalah identitas suatu produk, tanpa label
dan kemasan kita tidak dapat membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Label
dan kemasan adalah bagian yang sangat penting dari suatu produk agar konsumen dapat
memperoleh produk sesuai yang diharapkan. Tujuannya dari pelatihan teknis perancangan
label dan kemasan ini adalah agar produk hasil karya siswa SMK tersebut berpeluang dalam
meraih pasar konsumen, maupun menempatkan produk tersebut menjadi market leader pada
kategori produk tekstil konveksi di pasaran.
Kata kunci: perancangan, brand, label, kemasan

PENDAHULUAN
Keunggulan industri suatu bangsa bisa dikatakan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga
kerja terampil yang terlibat langsung dalam proses produksi, disampaikan pula oleh
Wardiman Djojonegoro dalam salah satu bukunya bahwa tenaga kerja yang berada di front
line sebagian besar adalah tenaga kerja menengah, sangat besar peranannya dalam dunia
industri maupun dunia usaha. Karena itu mutu tenaga kerja menengah harus ditingkatkan
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kualitasnya, sehingga tenaga kerja menengah mempunyai peranan penting dalam menentukan
mutu dan biaya produksi.
Tenaga kerja menengah yang profesional sangat diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan industrialisasi maupun pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dikarenakan
semakin banyak warga negara suatu bangsa yang terampil dan produktif maka semakin kuat
kemampuan ekonomi negara. Berlaku sebaliknya, apabila semakin banyak warga suatu
bangsa yang tidak terampil, maka semakin tinggi kemungkinan banyak penganguran. Kondisi
ini akan menjadi beban ekonomi sehingga ekonomi suatu negara menjadi lemah.
Pada tulisan ini akan difokuskan pada SMK yang terkait dengan industri konveksi dan
garmen yang ada di wilayah Surakarta. Pertama yaitu di SMKN 4 Surakarta dengan bidang
kompetensi tata busana, dan yang kedua di SMK Sahid Surakarta dengan bidang kompetensi
desain tekstil, keduanya merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang bergerak dalam
ketrampilan terkait industri konveksi dan garmen. Kompetensi keahlian tata busana yang
menekankan pada bidang pembuatan busana dalam pengelolaan dan penyelenggaraan usaha
busana serta mengembangkan sikap profesional dalam bidang busana. Sedangkan pada
kompetensi keahlian bidang desain tekstil yang menekankan pada bidang pembuatan produk
tekstil untuk keperluan estetika ruang maupun busana untuk mendukung industri kreatif pada
produk kriya tekstil.
Bisnis konveksi dan garmen saat ini menjadi utama karena disebabkan oleh 2 (dua) hal.
Pertama, karena produk yang dihasilkan oleh industri konveksi, yaitu pakaian merupakan
salah satu kebutuhan dasar manusia, maka market untuk bisnis konveksi akan selalu ada.
Pangsa pasar yang jelas, membuat tidak sedikit orang yang berusaha memaksimalkan potensi
dari bisnis konveksi. Kedua, bisnis konveksi menjadi populer karena entry barrier untuk bisa
memulai bisnis ini tidak terlalu besar. Seseorang bisa memulai sebuah bisnis konveksi dengan
hanya bermodalkan dua atau tiga buah mesin jahit. Seseorang bisa memulai berbisnis
konveksi dengan lokasi atau tempat usaha yang kecil, atau home industry. Dalam menghadapi
persaingan bisnis terutama dalam produk semakin ketat dalam memperebutkan pasar
konsumen. Dukungan dan wawasan dalam menghadapi persaingan di dunia industri wajib
diberikan bagi kalangan siswa SMK sebagai bekal ketika mereka menginginkan untuk bekerja
mandiri atau berwirausaha setelah menyelesaikan studi dan mulai berkiprah di dunia bisnis
dan usaha.
Hal yang paling banyak diabaikan oleh para siswa SMK sebagai calon pelaku bisnis kecil
konveksi adalah kebutuhan berinvestasi dalam pelabelan yang baik serta kemasan produk
yang mereka gunakan. Kotler dan Amstrong (2012) mendefinisikan “packaging involves
designing and producing the container or wrapper for a product” yang artinya adalah proses
kemasan melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi, fungsi utama dari kemasan
sendiri yaitu untuk melindungi produk agar produk tetap terjaga kualitasnya. Kebanyakan dari
mereka lebih berkonsentrasi pada materi pemasaran secara konvensional dan beriklan secara
umumnya. Padahal, para siswa sebagai calon pelaku bisnis kecil perlu mengetahui bahwa
banyak konsumen akan lebih tertarik dengan kemasan yang unik dan inovatif. Bahkan,
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kemasan produk harus menjadi kunci penting dari strategi pemasaran. Menurut Klimchuk &
Krasovec (2007), pemasar harus sekreatif mungkin dalam penciptaan desain kemasan, karena
desain kemasan yang menarik dan unik dapat memacu perilaku impulsive buying.Terkait hal
tersebut, pembekalan wawasan ini ditekankan pada bidang strategi brand produk dengan
teknik perancangan label dan kemasan.

METODE KEGIATAN
Kegiatan teknik perancangan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan pembuatan label dan kemasan produk bagi perajin tekstil konveksi. Metode
yang digunakan dalam kegiatan ini adalah presentasi, praktik, dan demonstrasi secara
individu maupun kelompok.
1. Metode Presentasi
Metode ini membahas tentang manfaat, fungsi, bahan alat, bagaimana cara membuat
label dan kemasan produk, mulai dari awal sampai akhir.
2. Metode Praktik Komputer Grafis
Metode ini melatih para peserta mendesain menggunakan perangkat komputer grafis.
Metode ini memberikan pengalaman langsung teknik perancangan label dan kemasan melalui
sarana komputer grafis.
3. Metode Demonstrasi
Metode ini digunakan untuk mempertunjukkan cara pembuatan label dan kemasan
produk tekstil konveksi sesuai karakteristik produknya.
Langkah Teknis Kegiatan
1. Tim pelaksana memberikan materi tentang manfaat dan pentingnya fungsi kemasan.
2. Tim pelaksana mempertunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan
kemasan.
3. Tim pelaksana mempertunjukkan contoh kemasan dari berbagai bahan.
4. Tim pelaksana mendemonstrasikan proses pembuatan kemasan mulai dari praktik
pembuatan desain menggunakan komputer grafis, pencetakan label dan kemasan, dan
finishing akhir.
Langkah kegiatan dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:

Gambar 1. Langkah teknis kegiatan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada hasil teknik perancangan label dan kemasan bagi produk tekstil konveksi ini
dilakukan proses dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: Pra Desain, Desain Label dan Kemasan, dan
Pasca Desain. Pada masing-masing tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Pra Desain
a. Data Lapangan
 Survei Produk
Tahap survei ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik tentang produk.
 Survei Pasar Potensial
Tahap survei ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik tentang konsumen
pembeli.
b. Analisis
 Product Insight
Menganalisis tentang produk yang memiliki keunikan dan keberbedaan dengan
produk lain.
 Consumer Insight
Menganalisis tentang konsumen yang memiliki reaksi dan emosi terhadap suatu
produk dan promosi yang ditawarkan kepada konsumen yang bersangkutan.
 Product Category
Mengategorikan tentang macam jenis produk tekstil konveksi batik, konveksi batik
yang diproduksi.
 Positioning
Positioning adalah tindakan yang dilakukan pemasar untuk membuat citra produk
dan hal-hal yang ingin ditawarkan kepada pasarnya berhasil memperoleh posisi
yang jelas dan mengandung arti dalam benak sasaran konsumennya (Kotler,
1997:262).
 Media Insight
Menganalisis tentang karakteristik media berdasar pada jangkauan, frekuensi,
biaya, serta tingkat efektivitas dan efisiensinya.
2. Desain Label dan Kemasan
a. Konsep Kreatif
 Label
Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi
mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari
kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada
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produk. (Tjiptono, 1997:107). Label adalah tampilan sederhana pada produk atau
gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan
kemasan. Label bias hanya mencantumkan merek atau informasi. (Kotler,
2000:477).
 Pola dan Bentuk Kemasan
Menurut Kotler (2000:119), kemasan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan jenis
bahan sesuai dengan kebutuhan pemgemasan produk, yaitu :
1) Kemasan Dasar (Primary Package)
Adalah bungkus langsung dari suatu produk.
2) Kemasan Tambahan (Secondary Package)
Adalah bahan yang melindungi kemasan dasar dan dibuang bila produk
tersebut akan digunakan.
3) Kemasan Pengiriman (Shipping Package)
Adalah setiap kemasan yang diperlukan waktu penyimpanan, pengangkutan,
dan identifikasi.
 Fungsi Kemasan
Kemasan bukan lagi sebagai pelindung atau wadah tetapi harus dapat menjual
produk yang dikemasnya. Fungsi kemasan harus menampilkan sejumlah faktor
penting sebagai berikut:
1) Faktor Pengamanan
Melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi
peyebab timbulnya kerusakan barang.
2) Faktor Ekonomi
Perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan, sehingga
biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya.
3) Faktor Komunikasi
Sebagai media komunikasi yang mencerminkan produk, citra merek, dan juga
sebagai bagian dari promosi.
4) Faktor Estetika
Keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan
penggunaan warna, bentuk, merek/logo, ilustrasi, huruf, dan tata letak untuk
mencapai mutu daya tarik visual secara optimal.
5) Faktor Identitas
Secara keseluruhan, kemasan harus berbeda dengan kemasan lain, agar mudah
dikenal dan membedakannya dengan produk-produk yang lain.
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 Bahan Kemasan
Menurut Kotler (2000:119), klasifikasi kemasan ditinjau dari segi bahan yang
digunakannya adalah sebagai berikut:
1) Kemasan Fleksibel (Flexible Packaging)
Kemasan fleksibel adalah kemasan yang tidak keras dan tidak kaku, melainkan
mudah dilipat dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Bahan yang digunakan
adalah alumunium foil, film plastik, kertas.
2) Kemasan Rigid (Rigid Packaging)
Kemasan rigid atau biasa disebut dengan kemasan kaku adalah kemasan yang
bersifat kuat dan kokoh. Contoh kemasan rigid adalah botol kaca, kaleng, dan
peti kayu.
3) Kemasan Semi Fleksibel (Semi Flexible Packaging)
Kemasan semi fleksibel adalah kemasan yang memiliki karakteristik antara
kemasan fleksibel dan rigid packaging. Contohnya adalah kertas karton dan
kardus.

Gambar 2. Bahan kemasan
(Sumber: Google image)
b. Draft
 Logo Brand Name
Merancang draft logo brand name produk sebagai identitas dari produk tekstil
konveksi tersebut.
 Typografi
Memilih karakter huruf yang sesuai dengan tema atau konsep sebagai bentuk
komunikasi verbal.
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 Warna
Memilih karakter warna yang sesuai dengan tema atau konsep sebagai bentuk
komunikasi visual non verbal.
 Gaya Desain
Memilih gaya desain sebagai tema atau konsep sebagai estetika untuk memperkuat
identitas.
c. Pemilihan dan Pengembangan
 Konstruksi Kemasan
Memilih dan mengembangkan bentuk dasar jaring-jaring sebagai konstruksi
kemasan yang akan digunakan.
 Logo Brand Name
Memilih dan mengembangkan bentuk dasar logo sebagai identitas pembeda dari
produk lainnya, atau dengan kompetitor.
 Layout Desain
Merancang tata letak atau meletakkan komposisi visual berdasar aturan dalam
mendesain komunikasi visual.
 Komprehensif Desain
Hasil seluruh desain yang sudah finishing, siap diterapkan pada label dan kemasan.
 Implementasi Desain ke Label dan Kemasan
Hasil desain dicetak menjadi label dan kemasan, selanjutnya produk dikemas.

Gambar 3. Contoh kemasan busana/fashion
(Sumber: sribu.com)
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3. Pasca Perancangan
a. Strategi Pemasaran
 Media Promosi
Merancang media promosi melalui direct selling dan online, menggunakan website
usaha pribadi dan didukung media online sosial.

b. Distribusi
Produk
 Retailer
Produk didistribusikan kepada retailer/pengecer, melalui direct selling.
 End User
Produk dipasarkan langsung ke pembeli, melalui media online sosial.
Pada proses teknik perancangan label dan kemasan yang telah diuraikan di atas, agar
lebih jelas dalam memahami struktur teknik perancangan maka diberikan gambaran melalui
bagan di bawah ini:

Gambar 4. Proses teknik perancangan label dan kemasan
Pada pembahasan ini dijelaskan tentang hasil dari proses mendesain yang dilakukan oleh
peserta. Pada pertemuan pertama, peserta mendapatkan bekal materi tentang alat dan bahan
dalam membuat kemasan serta manfaat dan fungsinya, berikutnya adalah memberikan
pelatihan dasar mendesain dan layout melalui komputer grafis. Pertemuan kedua, peserta
mendapat pengalaman dalam mengolah visual menggunakan komputer grafis, yang dimulai
dengan merancang draft logo, memilih typografi, warna, dan gaya desain. Selain itu juga
dirancang jaring-jaring bentuk serta model kemasan yang akan diperuntukkan bagi produk
tekstil konveksinya. Pertemuan ketiga, peserta mulai menerapkan finishing label dan
kemasan, dengan cara memotong dan melipat label dan kemasan. Pada pertemuan keempat,
ditambahkan kemampuan bagi peserta untuk strategi memasarkan melalui media internet dan
sosial. Dalam setiap kegiatan tim pelaksana akan melatih, dan bertindak dengan cara
mengobservasi dan mengevaluasi hasil dari para peserta. Hasil akhir dari label dan kemasan
tersebut dijadikan purwarupa untuk dikembangkan lebih lanjut, jika dibutuhkan untuk
keperluan produksi massal.
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KESIMPULAN
Dalam teknik perancangan label dan kemasan ini dapat disimpulkan bahwa label dan
kemasan menjadi suatu hal yang penting dalam suatu produk. Hal ini karena sebuah label dan
kemasan dapat mencerminkan citra suatu produk, dan memiliki kaitan hubungan yang erat
promosi sebuah produk. Kemasan akan bermanfaat dalam menunjang promosi penjualan, baik
secara direct selling atau penjualan melalui online. Hal ini dapat meningkatkan nilai jual sebuah
produk, karena terlihat menjadi lebih eksklusif. Konsumen akan terbangun kepercayaan terhadap
produk, dan dapat meningkatkan loyalitas terhadap produk yang dipasarkan tersebut.
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKSPOR KERAJINAN
MAINAN EDUKATIF BERBAHAN KAYU
DI KABUPATEN BANTUL DIY
M. Lies Endarwati20, M. Si., Sutopo, M.T.21, Prof. Dr. Nahiyah Jaidi Faraz22,
Zulfi Hendri, M.Sn. 423
Universitas Negeri Yogyakarta
ABSTRAK
Kegiatan ini bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas ekspor UKM
yang menjadi mitra, yaitu Mandiri Craft dan Kajeng Handycraft. Kegiatan ini memiliki 2
tujuan utama yaitu meningkatkan produktivitas dan memperluas jaringan pemasaran ekspor
dari mitra.
Metode yang diterapkan dalam rangka mencapai tujuan, adalah: (1) untuk meningkatkan produktivitas, diwujudkan dengan kegiatan: revitalisasi mesin-mesin yang ada,
pengadaan mesin bor bobok, pembuatan hot stamp, serta pembuatan press stamp; (2) untuk
meningkatkan jaringan pemasaran, diwujudkan dengan kegiatan: buku katalog produk, updating website, pelatihan strategi pemasaran, pelatihan dan pendampingan pendaftaran
merk/brand, serta pelatihan penyusunan surat perjanjian kerjasama bisnis.
Hasil atau luaran dicapai melalui kegiatan ini adalah: (1) Kajeng Handycraft: 3 paket
hot stamp, up-dating website, 50 eksemplar buku katalog produk, memiliki kemampuan
menyusun surat perjanjian kerjasama bisnis, penguatan merk/brand produk yang dihasilkan
dan terdaftarnya merk tersebut di dinas terkait, serta peningkatan pemasaran ekspor sebesar
17%; (2) Mandiri Craft: 1 unit mesin bor bobok, 1 unit alat press stamp, revitalisasi mesin,
memiliki kemampuan menyusun surat perjanjian kerjasama bisnis, penguatan merk/brand
produk yang dihasilkan dan terdaftarnya merk/brand tersebut di dinas terkait, serta
peningkatan pemasaran ekspor sebesar 18,75%.
Kata kunci: Kerajinan Mainan Edukatif, Berbahan Kayu, Kabupaten Bantul

Staf Pengajar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, (Corresponding author)
Staf Pengajar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, (Corresponding author)
22 Staf Pengajar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, (Corresponding author)
23 Staf Pengajar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, (Corresponding author)
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PENDAHULUAN
Analisis Situasi
Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi
krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak
usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya. Hal ini terlihat
dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat
setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS),
kontribusi UKM terhadap PDB (tanpa migas) pada Tahun 1997 tercatat sebesar 62,71 persen
dan pada Tahun 2002 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 persen. Di sisi lain, menurut
data sementara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2005), pada tahun 2003,
kontribusi UKM dalam ekspor hanya sebesar 16% dari total ekspor (4% berasal sektor usaha
kecil dan 12% berasal dari usaha menengah). Gambaran ini menunjukkan bahwa kemampuan
produk UKM untuk dapat bersaing di pasar global masih rendah. Menurut Tambunan (1999)
keunggulan UKM dalam ekspor karena mengandalkan pada keahlian tangan (hand made),
seperti pada kerajinan perhiasan dan ukiran kayu. Jenis kegiatan semacam ini lebih "labor
intensive" di bidang usaha besar yang cenderung bersifat "capital intensive".
Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah
maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi
lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya UKM. Pengembangan UKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, perlu
memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat usaha kecil dan
menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung. Pemerintah perlu
meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM di samping mengembangkan kemitraan
usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM).
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang terdiri dari empat
kabupaten dan satu kota besar. Salah satu kabupaten yang memiliki berbagai jenis usaha kecil
dan menengah adalah wilayah Kabupaten Bantul. Kegiatan ekonomi produktif di Bantul saat
ini mulai menggeliat lagi, setelah sebelumnya pada tahun 2006 dilanda bencana gempa bumi
yang sempat memporakporandakan wilayah Bantul sehingga segala jenis kegiatan
perekonomian yang ada lumpuh total. Namun mulai tahun 2008 masyarakat Bantul telah
bangkit kembali, kegiatan perekonomian telah menunjukkan adanya peningkatan. Usaha kecil
menengah yang banyak tumbuh di wilayah Bantul adalah industri kerajinan. Industri
kerajinan yang ada di wilayah Bantul diantaranya; kerajinan batik, kerajinan gerabah,
kerajinan berbahan kayu, industri kulit, kerajinan berbahan bambu, kerajinan patung,
kerajinan logam, dan berbagai industri makanan tradisional.
Pemerintah daerah Kabupaten Bantul mencatat industri kerajinan di wilayahnya mampu
menyerap sekitar 10 persen dari sekitar 811 ribu penduduknya. Pada 2007 jumlahnya sempat
menurun sekitar 13-14 persen karena pada 2006 terkena gempa. Kabupaten Bantul juga
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memiliki sekitar 17 ribu UKM berpotensi ekspor yang tersebar di 73 sentra industri. Selama
ini, produk kerajinan dari Bantul antara lain di ekspor ke Jerman, Australia, Taiwan, dan
Belanda. Nilai ekspor Kabupaten Bantul selama tahun 2006 mencapai 23,6 juta dolar AS dan
menurun pada tahun 2007 menjadi 20,2 juta Dolar AS. Kinerja ekspor selama semester I
tahun 2008 telah mencapai 11,3 juta dolar AS dan diharapkan mencapai nilai yang sama
seperti tahun 2006 pada akhir 2013.
Salah satu produk unggulan dari daerah kabupaten Bantul adalah produk kerajinan kayu.
Sebagai daerah pedesaan, potensi daerah Bantul sangat mendukung berkembangnya industri
kerajinan kayu. Tumbuhan kayu sangat mudah didapatkan di daerah Bantul. Hampir di
seluruh wilayah Bantul dapat dijumpai tumbuhan kayu seperti pohon jati, pahon mahoni,
pohon sengon, dan sebagainya. Kondisi tersebut menjadikan tumbuh dan berkembangnya
industri kerajinan kayu di Bantul, karena untuk masalah bahan baku, para pengrajin tidak
merasa terkendala dalam memerolehnya.
UKM yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah Mandiri Craft dan Kajeng
Handycraft, dimana kedua UKM bergerak di bidang kerajinan mainan edukatif dengan bahan
kayu. Kayu yang mereka gunakan adalah jenis kayu jati, kayu mahoni dan kayu sengon.
Untuk mendapatkan suplai bahan baku kayu, kedua UKM ini tidak mengalami kesulitan,
mereka mendapatkannya dari sekitar wilayah Bantul, Gunung Kidul, dan Jawa Tengah.
Bahkan untuk lebih menghemat dalam pengadaan bahan baku, kedua UKM memanfaatkan
limbah/sisa kayu yang dibeli dari perusahaan furniture, dengan harga untuk limbah kayu jati
sebesar Rp. 2.000.000 tiap satu truk, dan rata-rata setiap bulan mampu menghabiskan bahan
baku sebanyak 4 truk.
UKM Mandiri Craft beralamat di Jl. Parangtritis Km 6,5 Cabean, Sewon, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta sedangkan UKM Kajeng Handycraft beralamat di Jln. Bantul 19 A,
Kweni, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peralatan produksi yang dimiliki Mandiri Craft
sudah cukup memadai karena pasca gempa Mei 2006 telah mendapatkan bantuan peralatan
dari negara Jepang. Namun yang menjadi permasalahan adalah karyawannya belum memiliki
pengetahuan dan kemampuan dalam maintenance mesin, sehingga apabila ada kerusakan
mesin, produksi harus berhenti dahulu menunggu proses perbaikan yang dilakukan. Selain itu
ruang produksi belum memiliki instalasi penyedot debu, serta minimnya peralatan kesehatan
dan keselamatan kerja (K3) yang dimiliki, sehingga sangat beresiko bagi kesehatan dan
keselamatan karyawannya. Sedangkan Kajeng Handycraft memiliki peralatan produksi yang
masih sederhana seperti gergaji kayu, mesin amplas kecil, circle, gergaji profil, mesin bor
duduk, dan peralatan pengecatan dengan jumlah Indonesia yang terus meningkat setiap
tahunnya. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UKM
terhadap PDB (tanpa migas) pada Tahun 1997 tercatat sebesar 62,71 persen dan pada Tahun 2002
kontribusinya meningkat menjadi 63,89 persen. Di sisi lain, menurut data sementara Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2005), pada tahun 2003, kontribusi UKM dalam ekspor
hanya sebesar 16% dari total ekspor (4% berasal sektor usaha kecil dan 12% berasal dari usaha
menengah). Gambaran ini menunjukkan bahwa kemampuan produk UKM untuk dapat bersaing di
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pasar global masih rendah. Menurut Tambunan (1999) keunggulan UKM dalam ekspor karena
mengandalkan pada keahlian tangan (hand made), seperti pada kerajinan perhiasan dan ukiran
kayu. Jenis kegiatan semacam ini lebih "labor intensive" di bidang usaha besar yang cenderung
bersifat "capital intensive".

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah
maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi
lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya UKM. Pengembangan UKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, perlu
memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat usaha kecil dan
menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung. Pemerintah perlu
meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM di samping mengembangkan kemitraan
usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM).
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang terdiri dari empat
kabupaten dan satu kota besar. Salah satu kabupaten yang memiliki berbagai jenis usaha kecil
dan menengah adalah wilayah Kabupaten Bantul. Kegiatan ekonomi produktif di Bantul saat
ini mulai menggeliat lagi, setelah sebelumnya pada tahun 2006 dilanda bencana gempa bumi
yang sempat memporakporandakan wilayah Bantul sehingga segala jenis kegiatan
perekonomian yang ada lumpuh total. Namun mulai tahun 2008 masyarakat Bantul telah
bangkit kembali, kegiatan perekonomian telah menunjukkan adanya peningkatan. Usaha kecil
menengah yang banyak tumbuh di wilayah Bantul adalah industri kerajinan. Industri
kerajinan yang ada di wilayah Bantul diantaranya; kerajinan batik, kerajinan gerabah,
kerajinan berbahan kayu, industri kulit, kerajinan berbahan bambu, kerajinan patung,
kerajinan logam, dan berbagai industri makanan tradisional.
Pemerintah daerah Kabupaten Bantul mencatat industri kerajinan di wilayahnya mampu
menyerap sekitar 10 persen dari sekitar 811 ribu penduduknya. Pada 2007 jumlahnya sempat
menurun sekitar 13-14 persen karena pada 2006 terkena gempa. Kabupaten Bantul juga
memiliki sekitar 17 ribu UKM berpotensi ekspor yang tersebar di 73 sentra industri. Selama
ini, produk kerajinan dari Bantul antara lain di ekspor ke Jerman, Australia, Taiwan, dan
Belanda. Nilai ekspor Kabupaten Bantul selama tahun 2006 mencapai 23,6 juta dolar AS dan
menurun pada tahun 2007 menjadi 20,2 juta Dolar AS. Kinerja ekspor selama semester I
tahun 2008 telah mencapai 11,3 juta dolar AS dan diharapkan mencapai nilai yang sama
seperti tahun 2006 pada akhir 2013.
Salah satu produk unggulan dari daerah kabupaten Bantul adalah produk kerajinan kayu.
Sebagai daerah pedesaan, potensi daerah Bantul sangat mendukung berkembangnya industri
kerajinan kayu. Tumbuhan kayu sangat mudah didapatkan di daerah Bantul. Hampir di
seluruh wilayah Bantul dapat dijumpai tumbuhan kayu seperti pohon jati, pahon mahoni,
pohon sengon, dan sebagainya. Kondisi tersebut menjadikan tumbuh dan berkembangnya
industri kerajinan kayu di Bantul, karena untuk masalah bahan baku, para pengrajin tidak
merasa terkendala dalam memerolehnya.
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UKM yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah Mandiri Craft dan Kajeng
Handycraft, dimana kedua UKM bergerak di bidang kerajinan mainan edukatif dengan bahan
kayu. Kayu yang mereka gunakan adalah jenis kayu jati, kayu mahoni dan kayu sengon.
Untuk mendapatkan suplai bahan baku kayu, kedua UKM ini tidak mengalami kesulitan,
mereka mendapatkannya dari sekitar wilayah Bantul, Gunung Kidul, dan Jawa Tengah.
Bahkan untuk lebih menghemat dalam pengadaan bahan baku, kedua UKM memanfaatkan
limbah/sisa kayu yang dibeli dari perusahaan furniture, dengan harga untuk limbah kayu jati
sebesar Rp. 2.000.000 tiap satu truk, dan rata-rata setiap bulan mampu menghabiskan bahan
baku sebanyak 4 truk.
UKM Mandiri Craft beralamat di Jl. Parangtritis Km 6,5 Cabean, Sewon, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta sedangkan UKM Kajeng Handycraft beralamat di Jln. Bantul 19 A,
Kweni, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peralatan produksi yang dimiliki Mandiri Craft
sudah cukup memadai karena pasca gempa Mei 2006 telah mendapatkan bantuan peralatan
dari negara Jepang. Namun yang menjadi permasalahan adalah karyawannya belum memiliki
pengetahuan dan kemampuan dalam maintenance mesin, sehingga apabila ada kerusakan
mesin, produksi harus berhenti dahulu yang terbatas dan kapasitasnya kecil, sehingga untuk
pemakaian yang lama sering mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan proses produksi
membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu hasil pemotongan dari mesin gergaji yang
dimiliki masih menyisakan bahan yang harus difinishing lebih lanjut. Penyebabnya adalah
mata gergaji circle yang sudah tidak tajam lagi, sedangkan UKM ini tidak memiliki mesin
gerinda untuk mengasah mata gergaji. Apalagi kemampuan karyawan dalam maintenance
mesin juga sangat kurang, sehingga proses produksi sering terhenti akibat ada kerusakan
mesin. UKM ini sangat mengharapkan memiliki mesin radial arm saw dimana posisi pisau
gergajinya dapat digerakkan maju mundur sehingga sangat efisien dalam proses pemotongan.
Untuk transportasi, masing-masing UKM telah memiliki satu buah kendaraan roda empat pick
up, sedangkan bila ada pesanan luar pulau atau ekspor, kedua UKM menggunakan jasa
pengiriman. Investasi yang dimiliki selain peralatan dan alat transportasi tersebut, Mandiri
2

Craft memiliki tempat usaha seluas 4500 m , yang terdiri dari ruang administrasi, ruang
produksi, gudang, dan show room. Sedangkan Kajeng Handycraft memiliki tempat usaha
2

dengan luas total 2000 m , yang terdiri dari ruang administrasi sekaligus rumah pemilik, show
room sederhana di depan rumah, gudang, dan ruang produksi yang seadanya. Kajeng
Handycraft sangat membutuhkan perbaikan dan penataan ruang produksi agar nyaman dan
aman bagi para karyawannya. Tempat usaha Mandiri Craft memiliki akses yang sangat
mudah dicapai karena terletak di pinggir jalan raya yaitu jalan Jogja-Parangtritis dan
menggunakan daya listrik PLN sebesar 50.000 VA. Demikian juga tempat usaha Kajeng
Handycraft juga memiliki akses yang mudah dicapai karena terletak di pinggir jalan antara
kota Bantul-kota Yogyakarta dan menggunakan daya listrik sebesar 7000 VA. Fasilitas
telekomunikasi yang dimiliki kedua UKM adalah telepon dan jaringan internet
Proses produksi yang dijalani oleh kedua UKM ini hampir sama yaitu diawali dengan
proses pemotongan kayu dengan mesin atau gergaji (scroll) kemudian dibentuk menjadi
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kepingan-kepingan kayu (puzzle). Setelah itu dilanjutkan dengan proses finishing melalui
pengerjaan pendempulan, pengamplasan kayu secara manual maupun menggunakan mesin.
Selanjutnya pengecatan agar kelihatan menarik dan memiliki daya saing yang kompetitif.
Produk yang dihasilkan UKM Mandiri Craft antara lain; berbagai mainan edukatif seperti
permainan blok kayu, permainan potongan gambar, huruf-huruf, binatang, kereta, mobil, truk,
pesawat dan lain-lain, yang berguna bagi perkembangan awal masa kanak-kanak, bahkan ada
peralatan olah raga berupa stik baseball. Produk Mandiri Craft dipasarkan dengan harga
cukup bervariasi mulai dari Rp. 15.000 hingga Rp. 300.000. Namun desain produk yang
dihasilkan dirasa masih monoton dan kurang bervariasi, sehingga diperlukan bimbingan atau
pelatihan dalam desain produk. Kapasitas produksi UKM ini mampu berproduksi sekitar
10.000 unit per bulan dengan omzet per bulan sekitar Rp. 262.500.000. Pangsa pasarnyapun
cukup luas, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor.
Kota-kota yang menjadi pasar potensial dalam negeri antara lain: Yogyakarta, Jakarta
dan Denpasar. Sedangkan pasar ekspor antara lain ke Jepang, Jerman, Belgia, Inggris dan
Belanda. Selama ini proses pemasaran dilakukan dengan mengikuti berbagai pameran,
dipasarkan melalui show room, serta melalui website yang telah dimiliki. Namun UKM ini
merasa website yang dimiliki tersebut perlu ada perbaikan (up-date), karena konsumen
merasa kesulitan dalam mengakses melalui website tersebut, sehingga UKM membutuhkan
sekali bimbingan dan pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan internet dan up-dating
website.
Produk yang dihasilkan Kajeng Handycraft adalah berbagai mainan edukatif berupa
berbagai model puzzle (bola-bola, kubus, segi tiga, oval, maupun limas), dengan harga jual
per unit produk mulai Rp. 5.000 sampai Rp. 125.000. UKM sangat membutuhkan bimbingan
pengembangan desain produk agar dapat lebih bersaing karena selama ini model produk lebih
banyak berdasarkan pesanan konsumen. Pangsa pasar produk Kajeng Handicraft 75% ke
negara-negara Eropa (Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Irlandia dan Yunani), Asia 10%
(Korea dan Malaysia), dan sisanya diserap pasar dalam negeri. Kota-kota di dalam negeri
yang menjadi pasar antara lain: Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Lombok dan
Makasar. UKM ini memiliki kapasitas produksi hingga 15.000 unit per bulan, dan memiliki
omzet penjualan mencapai rata-rata Rp. 300.000.000 per bulan. Selama ini proses pemasaran
dilakukan dengan mengikuti berbagai pameran, dipasarkan melalui show room, serta melalui
website yang telah dimiliki. Seperti Mandiri Craft, kajeng Handycraft juga masih kurang
memiliki kemampuan dalam penggunanaan internet dan up-dating website. UKM ini juga
sangat berharap dapat menjadi member resmi dari sebuah website pemasaran produk yang
telah mendunia yaitu alibaba.com.
Proses manajemen yang dilakukan oleh kedua UKM tergolong masih sederhana. Manajer
berperan ganda sebagai pemilik usaha dan desainer. UKM ini juga belum memiliki
pembukuan yang rapi sehingga pencatatan cash flow yang baik belum dimiliki oleh kedua
UKM ini. Modal yang dimilki berasal dari modal pribadi dan ditambah dari pinjaman Bank.
Pembukuan yang dilakukan masih sangat sederhana hanya mencakup komponen pembelian
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bahan, gaji karyawan, dan pendapatan dari penjualan. Oleh karena itu diperlukan pembenahan
sistem administrasi. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh UKM Mandiri Craft adalah 12
tenaga wanita, dan 30 tenaga pria, dengan kualifikasi pendidikan lulusan SMP, SMA/SMK
dan Sarjana. UKM ini terasa istimewa karena 80% tenaga kerjanya adalah kaum difabel
korban gempa, sehingga keberadaan UKM ini sangat besar manfaatnya dalam mengangkat
perekonomian rumah tangga para korban gempa tersebut. Sedangkan UKM Kajeng
Handycraft memiliki tenaga kerja sebanyak 56 orang yang berasal dari masyarakat sekitar,
sehingga keberadaan UKM ini sangat membantu dalam mengangkat perekonomian
masyarakat sekitarnya. Tenaga kerja yang dimiliki tersebut terdiri dari 16 tenaga wanita dan
40 tenaga pria, dengan kualifikasi pendidikan lulusan SMP dan SMA/SMK. Kedua UKM
merasa motivasi kerja karyawan perlu ditingkatkan, sehingga sangat dibutuhkan pelatihan
motivasi bagi karyawan. Selain itu peluang training yang dapat dilaksanakan diantaranya
training menumbuhkan jiwa kewirausahaan, maintenance mesin, manajemen usaha, desain
grafis dan penggunaan internet sebagai media pemasaran.
Kedua UKM ini mempunyai pola hubungan yang sangat sinergi yang didukung oleh
letaknya yang cukup berdekatan berjarak sekitar 5 km. Hubungan tersebut diantaranya saling
bekerjasama jika permintaan banyak dan salah satu UKM tidak dapat memenuhi permintaan
maka UKM yang lain saling melengkapi. Mereka juga menjalin komunikasi yang baik saling
bertukar pikiran terutama dalam usaha mengembangkan pemasaran dan mencari solusi
terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan
Berdasarkan analisis situasi serta kesepakatan dengan kedua mitra, permasalahan yang
diatasi adalah:
1. Permasalahan terkait dengan teknologi produksi:
a. Revitalisasi peralatan dan mesin yang rusak.
b. Belum memiliki mesin bor bobok.
c. Perlu penambahan hot stamp.
d. Belum memiliki peralatan press stamp.
2. Permasalahan yang terkait dengan ekspor:
a. Perlu up-dating website.
b. Belum memiliki katalog produk.
c. Perlu pelatihan manajemen proses produksi.
d. Perlu strategi brand/merek yang menunjukkan produk Indonesia.
e. Perlu pelatihan penyusunan surat perjanjian kerjasama bisnis.

METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan untuk diatasi, maka solusi kegiatan
yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:
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1. UKM Kajeng Handycraft (Pembuatan hot stamp, Up-dating website, Pembuatan katalog
produk, Pelatihan manajemen proses produksi perkayuan, Pelatihan penyusunan surat
perjanjian kerjasama bisnis, Pelatihan penguatan brand/merk produk)
2. UKM Mandiri Craft (Pengadaan mesin bor bobok, Revitalisasi mesin oven kayu, jointer,
planner, gerinda tool, mesin profil, circle, band saw, belt sender, dan peralatan pengecatan ,
Pembuatan alat press stamp, Pelatihan manajemen proses produksi perkayuan, Pelatihan
penyusunan surat perjanjian kerjasama bisnis, Pelatihan penguatan brand/merk produk)
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai
berikut: Ceramah, Diskusi, Demonstrasi, Praktik Langsung, Pembuatan/ pengerjaan langsung,
Pembelian/pemesanan, dan Observasi,.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Kegiatan
Berdasarkan jenis kegiatan yang telah ditetapkan dan telah selesai dilaksanakan, hasil
yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
UKM Kajeng Handycraft
1. Hasil kegiatan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor yaitu 3 paket hot
stamp dan 1 orang memiliki kemampuan dalam mengelola proses produksi dengan efektif
dan efisien.
2. Hasil kegiatan terkait manajemen usaha dan SDM yaitu 1 orang memiliki kemampuan
dalam menyusun surat perjanjian kerjasama bisnis dan Memiliki brand produk yang sudah
mantap yaitu ―Kajeng‖.
3. Hasil kegiatan terkait peningkatan jaringan pemasaran yaitu Katalog produk sebanyak 50
eksemplar, Website ter-update, lebih menarik dan marketable, serta mendapatkan
perpanjangan order dari Amerika untuk produk kepala monyet dengan jumlah 11700
unit/3 bulan.
UKM Mandiri Craft
1. Hasil kegiatan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor yaitu 1 unit mesin
bor bobok, Revitalisasi mesin dan peralatan (oven kayu, jointer, planner, gerinda tool,
mesin profil, circle, band saw, belt sender, peralatan pengecatan), sehingga dapat
berfungsi kembali dengan maksimal, 1 unit alat press stamp, serta 1 orang memiliki
kemampuan dalam mengelola proses produksi dengan efektif dan efisien.
2. Hasil kegiatan terkait manajemen usaha dan SDM yaitu 1 orang memiliki kemampuan
dalam menyusun surat perjanjian kerjasama bisnis, memiliki brand produk yang sudah
mantap yaitu ―Made by handicap‖, hasil kegiatan terkait peningkatan jaringan pemasaran,
dan mendapatkan order dari jerman dengan kapasitas 600 pcs/2 bulan (mulai start bulan
Oktober) untuk produk meja kursi dan dipan bambu.
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PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dicapai, maka dapat diberikan beberapa hal
pembahasan, sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk UKM Kajeng Hadycraft,. Dengan
tersedianya 3 set stempel produk (hot stamp) kualitas produk ekspor yang dihasilkan
UKM berupa kepala monyet yang merupakan order dari sebuah perusahaan di Amerika
Serikat. Stempel tersebut bertuliskan “Have Fun”, “To Order”, “Call-860”, “410-9980”.
Stempel yang lama dibuat secara manual menggunakan pahat sehingga kedalaman
huruf/angkanya tidak dapat maksimal, stempel mudah aus, tulisan tidak presisi, dan
seringkali bila digunakan malah membakar sisi-sisi yang lain. Sedangkan stempel yang
baru dibuat menggunakan bahan tembaga yang berkualitas dan pembentukan huruf serta
angkanya diproses menggunakan mesin CNC, sehingga profil huruf dan angka yang
didapatkan lebih jelas, lebih fokus, memiliki kedalaman yang maksimal dan tidak mudah
aus. Dan bila digunakan untuk men-stempel, dibandingkan dengan stempel yang lama,
maka hasilnya juga lebih bagus, tulisan lebih jelas, lebih fokus, dan stempel tidak
membakar sisi sekitarnya. Dengan diberikannya inovasi pembuatan stempel dengan mesin
CNC ini, mitra UKM maupun customer pemesan produk ini sangat puas, bahkan karena
kepuasan tersebut customer memperpanjang jumlah kontrak menjadi 5 tahun.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk UKM Mandiri craft
Dengan adanya 1 unit mesin bor bobok, sangat mendukung kegiatan produksi yang
dijalankan oleh mitra. Mesin yang ditransfer memiliki kapasitas dimensi pahat 1 x 1 cm.
Sebelum adanya mesin ini, untuk membuat lubang berbentuk kotak harus dilaksanakan secara
manual menggunakan pahat, sehingga memakan waktu yang cukup lama dan hasilnya juga
kurang presisi. Namun setelah memiliki mesin ini, untuk membuat lubang bentuk kotak dapat
dilakukan dengan cepat dan dimensi yang dihasilkan sangat presisi. Sehingga dengan
sendirinya dengan keberadaan mesin ini mampu meningkatkan kapasitas produksi mitra.
Selain pengadaan mesin bor juga dilakukan revitalisasi untuk beberapa mesin dan
peralatan yang sudah tidak lagi dalam kondisi ideal, sehingga fungsi dan kapasitasnya juga
mengalami penurunan. Beberapa mesin dan peralatan yang dilakukan revitalisasi adalah oven
kayu, mesin jointer, mesin planner, mesin gerinda tool, mesin profil, circle, band saw, belt
sender, peralatan pengecatan. Untuk oven kayu dilakukan perbaikan pada tungku oven yang
sudah tidak rapat sehingga sering terjadi percikan api keluar dari tungku dan dapat
menyebabkan tersulutnya kayu yang sedang dioven. Mesin jointer dilakukan penggantian
pisau sekaligus dilakukan penyetelan ulang di bagian meja mesin sehingga kedatarannya
kembali normal. Mesin planner dilakukan penggantian pisau dan recovery bagian penarik
kayu sehingga memiliki daya penarikan yang maksimal. Mesin gerinda tool dilakukan
penggantian batu gerinda dan dilakukan penyetelan ulang sehingga dapat berfungsi maksimal.
Mesin profil dilakukan penggantian 1 set pisau profil dan penyetelan ulang. Mesin circle
dilakukan penggantian mata gergaji dengan ukuran 10‖, dan dilakukan penyetelan di bagian
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stopper. Untuk mesin band saw dilakukan penggantian mata gergaji pita dan menyiapkan
cadangannya dengan ukuran lebar 1 cm, 1,5 cm, dan 2 cm. Untuk mesin belt sender dilakukan
perbaikan pada bagian transmisinya yaitu dengan mengganti dinamo/motor listriknya.
Sedangkan untuk peralatan pengecatan dilakukan penggantian di bagian penyemprotnya
(spray gun). Dengan dilaksanakannya kegiatan revitalisasi ini maka beberapa mesin dan
peralatan tersebut dapat berfungsi kembali dengan kapasitas yang maksimal.
Untuk mempermudah mitra dalam memberikan stempel brand produk, maka dibuatkan
stempel yang menggunakan bahan baja. Pengoperasian alat ini secara manual yaitu dilakukan
penekanan/press pada bagian yang akan distempel. Stempel brand yang dimaksud adalah
―made by handicap‖
3. Pelatihan manajemen proses produksi perkayuan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk kedua UKM mitra. Materi pelatihan ini adalah
bagaimana strategi mengelola teknologi proses produksi khususnya perkayuan, sehingga
proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dapat mencapai target produksi
yang telah ditetapkan dengan baik dan tepat. Selama ini proses produksi yang dijalankan
tanpa melalui suatu prosedur yang benar dan aman, asal dapat mencapai target. Sehingga tak
jarang mendapatkan produk reject hingga mencapai 5%, yang jelas akan merugikan mitra.
Setelah program kegiatan ini dilaksanakan dan dilakukan penataan prosedur proses produksi,
maka proses produksi dapat berjalan dengan lancar sesuai target waktu dengan tingkat produk
reject berkurang menjadi 1%. Dari kegiatan ini berhasil mendapatkan capaian yaitu 1 orang
dari masing-masing UKM mampu merancang dan melaksanakan manajemen proses produksi
dengan tepat.
4. Pelatihan penyusunan surat perjanjian kerjasama bisnis
Kegiatan ini dilaksanakan untuk kedua UKM mitra. Dalam dunia perdagangan baik lokal
maupun ekspor, sangat diperlukan sebuah kontrak yang jelas yang disepakati oleh kedua
belah pihak (penjual dan pembeli). Untuk itu diperlukan sebuah surat perjanjian atau
semacam kontrak kerja yang lazim disebut legal/kontrak drafting, yang akan memberikan
jaminan legalitas kepada kedua belah pihak. Dengan demikian dapat diminimalisir
kemungkinan penipuan terhadap proses jual beli yang sedang dilakukan, yang bisa dialami
oleh salah satu pihak. Dari kegiatan ini berhasil mendapatkan capaian yaitu 1 orang dari
masing-masing UKM mampu menyusun legal/kontrak drafting dengan baik.
5. Kegiatan terkait peningkatan jaringan pemasaran
Kegiatan ini diwujudkan dengan melaksanakan beberapa sub kegiatan. Kegiatan pertama
adalah pembuatan katalog produk sebanyak 50 eksemplar. Katalog ini sebagai media
pemasaran dan dapat dititipkan ke beberapa pihak, seperti hotel, dan pihak-pihak lain.
Kegiatan kedua adalah proses up dating website yang dimiliki mitra. Proses ini bertujuan
untuk mempercantik tampilan website sehingga lebih menarik dan marketable. Dari beberapa
kegiatan ini mitra Kajeng Handycrat mendapatkan perpanjangan order dari Amerika untuk
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produk kepala monyet dengan jumlah 11700 unit/3 bulan. Untuk mitra Mandiri Craft
mendapatkan order dari jerman dengan kapasitas 600 pcs/2 bulan (mulai start bulan Oktober)
untuk produk meja kursi dan dipan bambu.
6. Hasil monitoring peningkatan omzet mitra
Berdasarkan monitoring dan wawancara yang telah dilaksanakan, UKM Kajeng
Handycraft mengalami peningkatan omzet penjualan sebesar 17% hal ini terlihat dari
perpanjangan order dari Amerika untuk produk kepala monyet dengan jumlah 11700 unit/3
bulan. Sedangkan untuk UKM Mandiri craft dengan adanya order dari Jerman ini berarti
mengalami peningkatan omzet sebesar 18,75%. Hal ini terlihat dari nilai penjualan
sebelumnya yaitu dari bulan Mei-Agustus sebesar Rp. 32 juta, sedangkan dari SeptemberOktober sudah mencapai nilai mencapai Rp. 38 juta.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dicapai, maka dapat diambil beberapa kesimpulan,
sebagai berikut:
1. Teknologi yang telah ditransfer kepada mitra adalah: (1) Kajeng Handycraft : 3 paket hot
stamp, 50 eksemplar katalog produk, up dating website, memiliki kemampuan menyusun
surat perjanjian kerjasama bisnis, memiliki kemampuan dalam mengelola manajemen
proses produksi, serta memiliki brand produk ―kajeng‖; (2) Mandiri Craft: 1 unit mesin
bor bobok, beberpa mesin dan peralatan berfungsi normal, 1 unit alat press stamp,
memiliki kemampuan menyusun surat perjanjian kerjasama bisnis, memiliki kemampuan
dalam mengelola manajemen proses produksi, serta memiliki brand produk ―made by
handicap‖
2. Kegiatan Ipteks yang dilaksanakan mempunyai imbas dalam penambahan tenaga kerja,
untuk UKM Kajeng Handycraft melakukan penambahan sejumlah 1 orang, sedangkan
Mandiri Craft juga menambah 1 orang.
3. Kegiatan Ipteks yang dilaksanakan mampu memberikan peningkatan omzet mitra terkait
dengan kegiatan ekspor. Peningkatan omzet penjualan kedua mitra adalah untuk UKM
Kajeng Handycraft mencapai 17% sedangkan Mandiri Craft mencapai 18,75%.
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PENGEMBANGAN DESAIN BATIK, GREEN PRODUCT,
IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKUAN KEUANGAN, DAN
BLOG PADA UKM BATIK DI DESA KLIWONAN
KABUPATEN SRAGEN
Sri Wahyuni, Dewi Kusuma Wardani
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email:sriwahyunifkip17@gmail.com
ABSTRACT
The purpose of this service is to improve the knowledge and skills of SMEs in: 1) develop
batik design, 2) create a natural dye extract and use natural dyes for coloring batik, and 3)
applying accounting using computer technology based on Microsoft Office Excel. 4) create a
blog as a medium for promotion and marketing. The method used in this activity is the
training and mentoring participatory group approach and individualized approach. To
maintain the existence and sustainability of the business, is necessary to develop the
production process and the use of technology. Development of the production process is to
create new designs and batik dyeing process either by using natural dyes. Creation of new
design makes the product more attractive batik market and able to compete on a competitive
basis, while the use of natural dyes is an effort to preserve the environment. Not only use but
also know how to make natural dyes in order to extract the SMEs to reduce the use of
synthetic dyes. The use of technology in business, among others for the activity of
bookkeeping and blogs as a medium of promotion and marketing. Implementation of
the technology for processing business finance will be easier, while increasing the accuracy
of financial calculations business, while the use of blogs as a medium for promotion and
marketing can also increase the potential for increasing consumer reach local, national, and
even international. The development of production processes and implementation of
technologies for the accounting as well as promotion and marketing, the perception of the
benefits perceived by the batik is very high. It has been proved by the results of the evaluation
of service activities of SMEs in the village two Pilang, Masaran, Sragen.
Keywords: Produksi Bersih, Desain Batik, Sistem Keuangan, Blog untuk Promosi dan
Pemasaran UKM
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PENDAHULUAN
Sentra kerajinan batik di kabupaten Sragen adalah desa Kliwonan dan Pilang yang
terletak di sebelah utara Kecamatan Masaran dengan batas wilayah Sebagai berikut: Sebelah
Barat Kecamatan Plupuh, Sebelah Timur Desa Pring Anom, Sebelah Utara Desa
Karanganyar, Kecamatan Plupuh, dan Sebelah Selatan Desa Kliwonan. Jumlah usaha batik
di desa Kliwonan adalah 28 unit. Prospek usaha batik sangat bagus karena batik merupakan
salah satu ciri khas hasil kebudayaanBangsa Indonesia dan telah diakui keberadaannya oleh
UNESCO. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencanangkan dua hari wajib
berpakaian batik dalam seminggu di lingkungan Pemerintahan Provinsi/ Pemda, yang diikuti
oleh beberapa Provinsi lainnya di Indonesia berdampak pada meningkatnya permintaan kain
batik. Selain itu, terdapat berbagai model pakaian batik yang sesuai dengan selera pasar
(anak-anak, remaja, dewasa). Saat ini, telah terjadi perubahan paradigm pada masyarakat
bahwa batik tidak selalu konvensional, tetapi mengikuti tren pasar melalui eksplorasi desain,
warna, proses maupun model. Pasar batik di Indonesia sangat kompetitif karena terdapat
banyak sentra kerajinan batik di antaranya: Solo, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan,
Banyumas, Cilacap, Lasem, Sragen dan sebagainya.
Terdapat beberapa kelemahan atau hambatan bagi UKM batik di Sragen dalam
mengembangkan usahanya, diantaranya desain yang terbatas berdasarkan konsep flora dan
fauna, penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan serta belum menerapkan
pembukuan dengan tertib dan benar. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan UKM mitra pengabdian dalam: 1) mengembangkan desain
batik, 2) mengembangkan zat pewarna alami untuk batik yang diproduksi dan menggunakan
pewarna alami untuk produksi batik 3) menerapkan pembukuan dengan memanfaatkan
teknologi komputer berbasis Microsoft Office Excel, dan 4) menerapkan promosi dan
pemasaran melalui media blog.

METODE PENGABDIAN
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pelatihan dan pendampingan partisipatif
yaitu UKM ikut berpartisipasi secara aktif terhadap semua kegiatan mulai dari awal sampai akhir.
Selain itu, digunakan juga pendekatan kelompok dan pendekatan individual. Pendekatan
kelompok digunakan untuk melaksanakan pelatihan pewarnaan dengan zat warna alami, pelatihan
membuat katalog zat warna alami serta pelatihan pembukuan pada tahap awal, kemudian
pendalamannya dilakukan dengan pendekatan individual. Pendekatan individual digunakan untuk
melakukan pendampingan pewarnaan zat warna alami pada setiap UKM, sebab setiap UKM
memiliki selera dan pasar yang berbeda. Terakhir dilakukan monitoring untuk semua program
kegiatan dan evaluasi sesuai target luaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mitra kegiatan pengabdian ini terdiri dari 2 usaha batik, antara lain UKM pertama yaitu
Medira milik Meydi Iswanto dan UKM kedua yaitu Mahapatih milik Dewi Martutik. Kedua
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UKM mitra dilibatkan dalam setiap kegiatan mulai dari kegiatan identifikasi masalah,
kegiatan analisis tindakan yang akan dilakukan, kegiatan perencanaan tindakan dan kegiatan
pelaksanaan kegiatan.
1. Pelatihan Desain Batik
Pelatihan desain batik difokuskan untuk memperoleh desain baru yang belum pernah
dibuat oleh UKM mitra atau dari hasil pengembangan. Langkah yang ditempuh untuk
pelatihan ini adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data dan infomasi.
Langkah ini ditempuh dengan mengembangkan wawasan desain melalui bimbingan
diskusi dan studi banding ke Museum Batik Danar Hadi, sebagai bekal untuk pelatihan
pengembangan desain pada kegiatan berikutnya. Dalam kunjungan di museum batik
Danar Hadi tersebut, kedua pemilik UKM mitra melihat dan mencermati koleksi desain
batik dari berbagai daerah dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Selain desain,
dalam kunjungan ini pemilik UKM berkesempatan untuk melihat proses produksi batik
tulis. Meskipun secara konsep proses produksi batik tulis sama, namun bisa dijadikan
bahan perbandingan.

Gambar 1. Studi banding ke Museum Batik Danar Hadi Surakarta.
Pemilik UKM melihat koleksi desain batik.

Gambar 2. Studi banding ke Museum Batik Danar
Hadi Surakarta. Pemilik UKM
melihat proses produksi, contoh hasil
desain (saat membatik), dan melihat
alat dan bahan yang digunakan
untuk membatik.
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Hasil pelatihan ini adalah berupa dua desain yang dihasilkan oleh kedua UKM mitra
pengabdian. Desainnya sebagai berikut:

Gambar 3. Dua desain yang dihasilkan oleh pemilik UKM Medira

Gambar 4. Dua desain yang dihasilkan oleh pemilik UKM Mahapatih
b. Penggalian ide dan pewujudan karya
Setelah dilakukan diskusi dan studi banding, kedua mitra pengabdian memperoleh
gambaran umum mengenai desain-desain batik. Selanjutnya kedua mitra pengabdian
diminta untuk membuat desain batik sesuai ide yang diperoleh kemudian masing-masing
ide desain tersebut direalisasikan dalam bentuk desain diatas kain bahan batik. Proses
realisasi ini belum sampai pada pewarnaan, karena desain ini akan diterapkan zat pewarna
alami pada tahap pelatihan selanjutnya.
2. Pelatihan Membuat Zat Pewarna Alami dan Penggunaanya Pada Batik
Pelatihan membuat zat pewarna alami dilakukan dengan mengambil zat pewarna alami
dari tumbuh-tumbuhan yang didapat dari bagian daun, bunga, buah, kulit buah, biji buah,
batang, kulit batang, akar, dan kulit akar. Langkah untuk membuat zat pewarna alami
diantaranya:
a. Fermentasi, dilakukan untuk tumbuhan Indigofera Sp. Proses fermentasi yang
dilakukan sebagai berikut:
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1) Daun dan ranting dipotong dari tumbuhan Indigofera Sp, diikat dan ditimbang
dengan berat 1 kg b) Masukkan kedalam bejana yang telah diisi 5 liter air
kemudian ditindih dengan batu
2) Setelah 10 jam, proses fermentasi dimulai ditunjukkan dengan timbul gelembung
dan cairan berwarna kuning kehijauan. Proses fermentasi ini dibiarkan berlangsung selama 24 jam
3) Setelah 24 jam, ranting dan daun Indigofera Sp diambil dan carian dikebur selama
2 jam sambil dimasukkan kapur tohor 25 gram. Kemudian larutan didiamkan
selama 24 jam
4) Terakhir, larutan disaring dan diambil pastanya. Pasta indigo tersebut siap
digunakan atau disimpan. Pasta indigo dapat disimpan selama satu tahun asalkan
selama penyimpanan di atas pasta indigo diberi lye solution.
b. Ekstraksi. Pengambilan zat pewarna alami secara ekstraksi dilakukan dengan metode
konvensional yaitu direbus.

Gambar 5. Proses pembuatan zat pewarna alami dari kulit buah jalawe
Setelah proses pelatihan membuat ekstrak warna alami, selanjutnya adalah
pelatihan memproduksi batik menggunakan zat pewarna alami yang dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mordanting
Proses ini sangat penting karena keberhasilan zat pewarna alami sangat tergantung
pada keberhasilan mordanting. Dalam proses mordanting dipilih dua jenis mordant
yang tidak berbahaya untuk lingkungan yaitu dengan tawas dan logam Al untuk
mengikat jenis warna. Penting untuk membedakan jenis bahan atau benang yang
akan diwarnai. Untuk kain atau benang jenis katun dan sejenisnya maka komposisi
mordant adalah 500 gram berat kain atau benang, 100 gram Alum, dan 5 lt air.
2) Ekstraksi
Ekstraksi yang dimaksud adalah untuk menyiapkan zat warna alami yang akan
digunakan untuk pewarnan. Khusus untuk pasta Indigofera tidak dapat larut
dengan air biasa. Agar pasta dapat larut maka harus dilarutkan dengan larutan
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gula merah yang mempunyai sifat sebagai reduktor. Komposisinya adalah
pencampuran 1 Kg pasta Indigo dan gula Merah 500-1000 gram yang telah
dilarutkan ke dalam 2 liter air. Setelah larutan tercampur tambah air antara 8-10
liter air dan ditest hingga mencapai pH 10-11 dan larutan tersebut diiamkan selama
24 jam. Kemudian disaring dan pasta indigo siap untuk mencelup kain batik.
3) Pencelupan

Gambar 6. Proses pencelupan

Proses pencelupan yang menggunakan pasta indigo berbeda dengan pewarna
alam lain. Berikut ini adalah tahapan proses pencelupan:
a) Pewarnaan menggunakan pasta indigo yaitu kain direndam dalam ekstrak pasta
indigo selama 15 menit, angkat, cuci bersih, dan tiriskan atau angina-anginkan.
Awalnya kain berwarna hijau, karna terjadi oksidasi oleh udara saat ditiriskan
kain berubah menjadi biru. Demikian seterusnya perendaman diulang-ulang
hingga dicapai warna yang diinginkan. Terakhir cuci bersih dan dinetralkan
dengan asam cuka.
b) Pewarnaan menggunakan pasta lain yaitu kain batik direndam dalam ekstrak
zat warna alam selama 15 menit kemudian ditiriskan. Dalam keadaan setengah
kering, kain direndam kembali kedalam ekstrak zat warna alam, demikian
seterusnya sampai tiga kali atau sampai dengan ketuaan warna yang
dikehendaki. Setelah kering hasil celupan difiksasi dan dicuci bersih.
4) Fiksasi

Gambar 7. Proses fiksasi
Merupakan proses memperkuat warna alam pada serat kain yang telah dicelup
kedala zat pewarna alam menggunakan garam logam seperti tawas, kapur, dan
tanjung. Disamping memperkuat warna, garam logam juga berfungsi untuk merubah
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warna zat warna alam sesuai dengan jenis garam logam yang mengikatnya.
Penggunaan tawas akan memberikan arah sesuai dengan warna aslinya, sedangkan
tanjung akan memberikan warna kearah lebih gelap atau tua. Dosis yang digunakan
adalah 75% untuk tawas, 5 % untuk kapur dan 2% untuk tanjung dengan cara
dilarutkan dalam air kemudian didiamkan semalam. Cairan bening pada bagian atas
hasil pelarutan tersebut yang digunakan.

Gambar 8. Proses penjemuran

Gambar 9. Hasil proses pewarnaan

3. Pelatihan Pembukuan Usaha
Kegiatan pelatihan diawali dengan identifikasi. Kegiatan ini merupakan proses
penggalian informasi dari UKM mitra mengenai pembukuan dan pencatatan asset yang
bertujuan untuk menyesuaikan perekayasaan sistem pembukuan. Sistem keuangan dibuat
berbasis MS Office Excel. Implementasi sistem pembukuan meliputi kegiatan berikut:
a. Pendataan Produk dan Jenis Asset
Data produk dibuat untuk memudahkan proses transaksi produk. Data produk
terdiri dari no kode produk yang bisa dibuat sesuai keinginan, nama produk,
kategori produk atau jenis produk harga beli, harga jual eceran, dan harga jual grosir.
Data asset usaha merupakan keseluruhan dari asset usaha yang digunakan untuk
usaha tidak termasuk produk / barang dagang. Data asset usaha yang dicatat antara
lain jenis- jenis asset dari tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan, kendaraan, dan
bahan produksi sekaligus disertakan satuannya.
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Gambar 10. Pendataan jenis-jenis produk yang dihasilkan UKM mitra pengabdian

b. Pencatatan nilai awal seluruh uang dan asset lainnya
Tujuan dari pencatatan nilai awal ini adalah untuk memastikan bahwa terdapat
persediaan kas, bahan produksi, perlengkapan usaha maupun nilai ekonomis dari tanah,
kendaraan, dan peralatan usaha agar dalam pencatatan selanjutnya dapat mengkalkulasi
data sebenarnya dari seluruh nilai uang dan jumlah asset usaha. Khusus untuk pencatatan
peralatan nilai awal yang dicatat adalah nilai peralatan yang belum digunakan dan nilai
peralatan yang saat ini sudah digunakan.

Gambar 11. Pendataan asset UKM mitra pengabdian

c. Pencatatan Aktivitas Keuangan dan Asset Usaha

Gambar 12. Proses pelatihan pembukuan menggunakan sistem yang dibuat
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Pencatatan aktivitas ini sangat penting karena akan mempengaruhi laporan yang
akan dihasilkan, sehingga UKM dihimbau untuk melakukan pencatatan aktivitas
usaha sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang ditentukan untuk setiap
pencatatanya. Pencatatan aktivitas keuangan dan asset usaha meliputi:
a) Kas. Data kas di dalam sistem terdapat tiga jenis antara lain kas di tangan, kas di
bank (tabungan), dan kas cadangan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.
Aktivitas yang berkatian dengan kas antar lain Menerima Bantuan Uang Tunai
(Modal), Pembayaran DP Pembelian menggunakan uang tunai, Setoran Modal,
serta seluruh aktivitas pengeluaran biaya dan penerimaan menggunakan uang
tunai. Namun UKM tidak perlu mencatat sebagai kas karena akan kas akan
secara otomatis bertambah dan berkurang seiring dengan pencatatan aktivitas
yang menggunakan uang tunai, transfer atau tarik tunai, maupun kas cadangan.
b) Order. Secara umum order pelanggan bisa saja sesuai produk yang ditawarkan
oleh UMKM atau mungkin sesuai dengan spesifikasi pelanggan sendiri. , untuk
order pelanggan sesuai produk UKM tidak akan menemui masalah karena telah
menentukan jenis produk dan harga produk sebelumnya. Untuk order sesuai desain
pelanggan, jika UKM sanggup langkah pencatatan yang paling penting yaitu pada
penentuan harga. Hal ini dikarenakan dalam daftar produk anda (katalog) tidak
tersedia produk yang dimaksud beserta harganya sehingga UKM perlu mencermati
setiap biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat pesanan tersebut.
c) Penambahan Produk/Barang Dagang. Tujuan aktivitas ini adalah untuk
menambah stok barang dagang setelah memproduksi barang dagang sendiri atau
setelah melakukan pembelian atas barang dagang.
d) Pembelian. Seluruh aktivitas pembelian akan menambah persediaan baik untuk
produk / barang dagang maupun untuk asset. Jika pembelian tersebut langsung
dijual atau langsung digunakan maka jumlahnya tidak akan masuk ke dalam
persediaan.
e) Pemakaian. Aktivitas pemakaian merupakan pemakaian dari persediaan asset
lancar dan asset tetap usaha untuk keperluan usaha seperti pemakaian peralatan,
perlengkapan, dan bahan produksi.
f) Pertambahan nilai asset, merupakan pertambahan nilai pada asset karena harga
asset yang bersangkutan semakin tinggi meskipun asset tersebut telah digunakan.
Untuk saat ini pertambahan nilai asset hanya terjadi pada nilai tanah.
g) Penyusutan, merupakan aktivitas menurunkan nilai asset tetap karena asset yang
bersangkutan telah terpakai. Tujuan dilakukan penyusutan asset ini adalah untuk
memperkirakan umur ekonomis asset dan nilai jual kembali asset.
h) Disfungsi asset, merupakan aktivitas menghentikan penggunaan asset tetap (tanah,
bangunan, kendaraan, dan peralatan) yang telah terpakai dikarenakan asset tidak
digunakan kembali untuk usaha atau asset sudah habis nilai ekonomisnya karena
penyusutan.
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i) Pengurangan Persediaan Asset Karena Rusak. Aktivitas pengurangan
persediaan dilakukan apabila persediaan asset yang belum terpakai untuk aktivitas
mengalami kerusakan karena factor tertentu, sehingga harus diambil karena tidak
bisa dijual atau digunakan.
j) Penjualan, merupakan aktivitas mengurangi persediaan karena dibeli oleh pihak
lain.
k) Retur, memiliki arti dasar mengembalikan apa yang telah dibeli maupun yang
telah terjual sehingga di dalam sistem terdapat retur pembelian dan retur
penjualan.
l) Penggantian retur produk barang dagang yang terjual. Pengantian atas retur
produk produk / barang dagang tersebut tergantung pada kesepakatan antara
pemilik usaha dengan pelanggannya.
m) Piutang. Pihutang terjadi karena melakukan penjualan produk / barang dagang
secara kredit, dan karena pelanggan melakukan order produk / barang dagang
dimana pelanggan belum melunasi order
n) Hutang. Dalam aktivitas usaha bisa terjadi karena pinjaman atau pembelian secara
kredit.
o) Prive, merupakan aktivitas mengambil asset usaha yang tersedia (baik kas maupun
barang) untuk keperluan pribadi.
p) Bantuan dan hadiah. Aktivitas ini diperoleh karena keiku tsertaan dalam acara
tertentu, atau program pemerintah, dan lain sebagainya.
d. Laporan
Laporan ditujukan untuk mengkalkulasi seluruh pencatatan aktvitas kedalam sistem
mulai dari pencatatan nilai awal sampai dengan pencatatan aktivitas harian. Lembar laporan
telah disusun sedemikian rupa dan akan secara otomatis muncul setelah data aktivitas
dimasukkan di- update. Laporan terdiri dari laporan asset tanah, bangunan, kendaraan, bahan
produksi, peralatan, perlengkapan, order, penjualan, biaya produksi, kas, hutang, pihutang,
laba rugi, aliran kas, dan neraca. Laporan ini selanjutnya dapat digunakan oleh UKM untuk
mengetahui perkembangan usaha dan untuk menyusun rencana bisnis kedepan.

Gambar 13. Contoh format laporan yang dihasilkan oleh sistem
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4. Pembuatan blog
Internet dapat dimanfaatkan sebagai media promosi dan pemasaran yang mampu
memberikan kontribusi besar dalam kegiatan bisnis. Setidaknya terdapat tiga manfaat yang
terlihat secara nyata apabila menggunakan internet sebagai media promosi dan pemasaran:
a. Dapat menjangkau konsumen secara luas baik lokal, nasional, dan internasional
karena internet dapat diakses dengan mudah
b. Tampilan produk akan lebih terlihat menarik, karena biasanya foto-foto produk yang
diupload terkesan lebih bagus
c. Sebagai salah satu identitas, artinya jika pebisnis sudah memiliki alamat web sendiri
untuk media promosi dan pemasaran akan memunculkan citra positif dan dapat
dikenal konsumen secara luas

Gambar 14. Hasil pembuatan blog

Masih banyak manfaat-manfaat lain dari penggunaan internet sebagai media promosi dan
pemasaran. Pembuatan blog dilakukan untuk memperkenalkan metode pemasaran produk
batik yang dihasilkan oleh pemilik UKM mitra pegabdian. Dengan adanya blog, pemilik
UKM akan mampu menjangkau konsumen skala nasional dan bahkan skala internasional,
meningkatkan pemasaran, dan akhirnya akan dapat meningkatkan bisnis menjadi lebih maju.
5. Evaluasi
Evaluasi yang dilakukan adalah mengukur sejauh mana manfaat atau kontribusi kegiatan
pengabdian terhadap kegiatan usaha yang dirasakan oleh mitra pengabdian. Selain itu,
evaluasi juga berkenaan dengan kendala-kendala yang masih dihadapi oleh mitra setelah
dilakukan pelatihan dan pendampingan. Hasil evaluasi diperoleh dari interview langsung
kepada mitra pengabdian, dan berikut ini adalah hasil evaluasi dari kegiatan pelatihan dan
pendampingan ini:
a. Pelatihan dan pendampingan untuk desain batik, mampu meningkatkan keterampilan
dan kemampuan UKM mitra dalam berkreasi dan memunculkan ide baru untuk desain
motif batik. Meskipun hal ini bukanlah proses yang mudah, UKM mitra akan menjadi
lebih terbiasa untuk menuangkan ide baru mengenai motif batik, sehingga produksi
batik akan lebih variatif dan mampu bersaing di pasar.
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b. Pelatihan dan pendampingan membuat zat pewarna alami telah memberikan
pengetahuan baru bagi UKM mitra dalam membuat pewarna untuk batik. UKM mitra
mampu mengetahui kualitas ekstrak warna yang dihasilkan sehingga kedepan UKM
mitra terus mencoba untuk membuat warna-warna yang lebih variatif. Selain membuat
zat pewarna alami juga dilakukan pelatihan dan pendampingan menggunakan zat
pewarna alami untuk batik memberikan kontribusi positif dalam usaha maupun
lingkungan. Menurut UKM mitra batik yang diproduksi dengan menggunakan
pewarna alami memiliki banyak peminat karena warna yang dihasilkan terlihat alami
dan tidak ada efek samping pada kulit seseorang yang menggunakannya. Selain itu,
proses produksi alami dengan pewarna alami sangat ramah lingkungan lingkungan,
sehingga kedepan produksi batik warna alam akan terus dioptimalkan.
c. Pelatihan dan pendampingan pembukuan usaha menggunakan sistem Microsoft Office
Excel yang direkayasa untuk pembukuan memberikan kemudahan bagi UKM mitra
dalam melakukan pencatatan aktivitas keuangan dan asset yang dimilikinya. Prosedur
pencatatan yang mudah serta pelaporan hasil pencatatan yang dibuat otomatis
membuat hasil yang diperoleh dapat diketahui dengan cepat dan sesuai dengan hasil
perhitungan dari data aktivitas yang dicatat kedalam sistem.
d. Terakhir, adanya blog sebagai media promosi dan pemasaran juga mampu
meningkatkan potensi meningkatnya jangkauan konsumen lokal, nasional, dan bahkan
internasional.

KESIMPULAN
Dari permasalahan usaha yang dihadapi oleh kedua UKM batik tersebut, maka dengan
adanya kegiatan pengabdian ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pelatihan dan pendampingan mendesain motif batik mampu meningkatkan keterampilan dan
kemampuan UKM mitra dalam menciptakan desain baru dan menjadikan produk batik
semakin diminati pasar dan mampu bersaing secara kompetitif. Pembuatan dan sekaligus
penggunaan pewarna alami selain mengikuti tren di pasar juga merupakan upaya menjaga
kelestarian lingkungan.
Adanya implementasi pembukuan usaha menggunakan sistem Microsoft Office Excel
yang direkayasa sedemikian rupa telah terbukti membantu sekaligus memudahkan UKM
mitra dalam mengolah data keuangan usaha. Terakhhir, adanya blog sebagai media promosi
dan pemasaran juga mampu meningkatkan potensi meningkatnya jangkauan konsumen lokal,
nasional, dan bahkan internasional.
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan dalam kegiatan pelaksanaan Iptek
Bagi Masyarakat adalah:
1. Pengrajin hendaknya mampu memenuhi kebutuhan pasar dan keinginan konsumen
melalui desain kreatif secara berkala.
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2. Pengrajin hendaknya mengelola usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen
usaha, seperti melakukan pembukuan keuangan usaha setiap periode.
3. Pengrajin hendaknya mampu membuat ekstrak zat pewarna alami dan melakukan proses
pewarnaannya sehingga mengurangi penggunaan zat kimia yang membahayakan
keberlanjutan lingkungan.
4. Pengabdi selanjutnya hendaknya mengembangkan permasalahan
pengembangan desain, manajemen usaha dan pemasaran online

UKM

selain

5. Pengembangan UKM batik harus melalui pendekatan kultural dan sesuai kebutuhan UKM
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KELOMPOK PERAJIN
SANGKAR BURUNG „GRIYAKUKILA‟ KADIPIRO
MELALUI DIVERSIVIKASI PRODUK
Agus Nur Setyawan¹, Desy Nurcahyanti², Yayan Suherlan ³
¹,²,³ Program Studi Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain
Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
E-mail: agusnur9@gmail.com, desynurcahyanti@gmail.com, yayansuherlan@yahoo.co.id

ABSTRAK
Peningkatan produktitivitas dan daya saing kerajinan sangkar burung bagi Kelompok
Perajin Sangkar Burung Kadipiro, mampu menjadi solusi dalam upaya peningkatan ekonomi
kreatif masyarakat sekitar. Introduksi peralatan produksi dan pelatihan dasar pengembangan
usaha sangkar burung bagi perajin sangkar burung pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa
kekurangan dari hasil analisis kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan
meningkatkan dan mengembangkan produktivitas usaha melalui beberapa kegiatan dan
program, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar secara kualitas dan kuantitas serta
bersaing di pasar global.
Tujuan kegiatan adalah membantu masyarakat (kelompok perajin sangkar burung)
dalam memecahkan permasalahan, yakni memberikan pendampingan kualitas produk dan
pengembangan desain yang berdaya saing, dalam rangka menghadapi pasar ekspor. Untuk
mencapai tujuan tersebut, solusi yang telah dilaksanakan adalah: (1) Pelatihan dan
pendampingan desain, teknis produksi dan finishing, (2) Pelatihan dan pendampingan
manajemen produksi dan usaha, serta pendampingan pengurusan izin usaha, (3)
Pendampingan penataan tempat dan penambahan peralatan produksi untuk meminimalisir
dampak lingkungan dari limbah produksi, (4) Pelatihan dan pendampingan pengembangan
alternatif produk merchandise berbasis sangkar burung.
Metode yang telah dilakukan pada kegiatan ini, antara lain: (a) Mengadakan diskusi
terbatas tentang desain produk, prospek pasar, dan strategi pengembangan usaha, (b) Kaji
tindak berupa penambahan alat dan penataan tempat produksi, (c) Pelatihan dan
pendampingan pengembangan usaha berupa pengelolaan produksi dan usaha, pembuatan
ruang khusus finishing, inovasi desain, kualitas produk, dan finishing.
Kata kunci: sangkar burung, produktivitas, diversifikasi, ekonomi kreatif, Kadipiro
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PENDAHULUAN
Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai lembaga perekonomian
rakyat cukup signifikan perannya dalam menumbuhkan lapangan kerja dan menggerakkan
kegiatan perekonomian masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota
Surakarta juga sudah mampu menjadi penggerak perekonomian rakyat. Keberadaan industri
kecil dan menengah sebagai bentuk industri kreatif di bidang kerajinan menjadi salah satu
pemeran kebangkitan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Surakarta. Pengembangan
industri kreatif menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan dalam usaha meningkatkan
dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian (ekonomi kreatif) masyarakat. Salah satu
bentuk industri kreatif yang berkembang di Surakarta adalah kerajinan sangkar burung, yang
tersebar di beberapa tempat. Salah satu kelompok usaha kerajinan sangkar burung,
diantaranya adalah Kerajinan Sangkar Burung Griya Kukila Kadipiro dan Kerajinan Sangkar
Burung Gebang. Kedua kelompok usaha ini menjadi penting karena banyak menampung
masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan disektor formal sehingga dapat membantu
menekan tingkat pengangguran dan pemerataan pendapatan di Kelurahan Kadipiro.
Keberlangsungan usaha akan mendapat ancaman besar manakala produk yang dihasilkan
tidak berkembang. Hal tersebut berarti produk yang dihasilkan hanya mengulang-ulang, tanpa
ada kreativitas pengembangan baik pengembangan alternatif produk, maupun pengembangan
strategi pemasaran (Abdullah, 2006: 68). Strategi usaha merupakan tindakan yang bersifat
berlanjut dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang
diharapkan oleh para pelanggan di masa depan (Radhi, 2011: 124). Sehingga dibutuhkan
kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahaan pola konsumsi para konsumen yang
didukung oleh kompetensi inti perusahaan tersebut.
Berdasarkan pada sudut pandang diatas bahwa perusahaan membutuhkan kecepatan
inovasi yang didukung oleh kompetensi inti. Perusahaan saat ini dihadapkan pada lingkungan
persaingan yang kompleks dan rumit (Widodo, 2005: 55,56,68). Hal ini menggambarkan
bahwa setiap perusahaan harus mempunyai pengetahuan serta strategi usaha yang sesuai
dengan jenis usaha yang dikelolanya agar perusahaan tersebut dapat dikendalikan dengan baik
sehingga mampu bersaing pada pasar yang dimasukinya.
Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang digulirkan pada awal tahun 2016
ini, ada dua hal penting yang harus diwaspadai dan disikapi oleh para pelaku industri kreatif,
termasuk perajin sangkar burung di Kadipiro (Riyanto, 2016: 34). MEA harus diwaspadai
karena ancaman persaingan pasar semakin ketat, tetapi di samping itu MEA merupakan
peluang untuk membuka pasar seluas-luasnya. Permasalahannya mayoritas perajin belum
meiliki strategi dan manajemen yang baik dalam mengembangkan industri kreatifnya
sehingga mampu bersaing di pasar bebas Asean.
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METODE KEGIATAN
Metode pendekatan untuk menyelesaikan persoalan produksi dan manajemen pada
Kelompok Perajin Sangkar Burung ―Griya Kukila‟ adalah memberikan pelatihan dan
pendampingan pengembangan produktivitas sangkar burung. Berdasarkan hasil diskusi
permasalahan yang dihadapi terdapat skala prioritas permasalahan yang harus diselesaikan
(Getol, 2009: 239).
Skala prioritas permasalahan untuk KUB Sangkar Burung Griya Kukila adalah masih
sederhananya alat produksi sehingga tidak efektif dari sisi waktu produksi, serta terbatasnya
kemampuan perajin dalam mengelola produksi. Kelompok perajin tersebut juga masih lemah
dalam kompetisi pasar bebas. Solusi pemecahan masalah yang ditawarkan sebagai berikut:
1. Pendampingan dalam menciptakan desain produk sangkar burung yang diminati pasar,
2. Introduksi ruang filter proses finishing,
3. Pengadaan peralatan modern, dan
4. Pendampingan pengurusan izin usaha
Kegiatan dipusatkan pada Kelompok Perajin Sangkar Burung Sambirejo, RT 02 RW 9
Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Secara garis besar metode yang
digunakan dalam implementasi kegiatan meliputi diskusi, kerja bengkel atau studio,
operasional industri, pelatihan dan pendampingan (kelompok dan individu). Langkah-langkah
dalam implementasi solusi permasalahan dengan ipteks menyesuaikan dengan permasalahan
yang dihadapi, antara lain:
1. Pengembangan desain dan varian produk sangkar burung, dilaksanakan dengan
melakukan antara lain: diskusi tim dengan UKM tentang desain dan varian produk
sangkar burung yang diminati pasar (konsumen) dan belum tersedia di UKM, draf gambar
desain produk,diskusi draf gambar desain produk sangkar burung dengan UKM, diakhiri
dengan perbaikan draf menjadi desain komprehensif.
2. Inovasi finishing sangkar burung dengan melaksanakan tahapan kegiatan antara lain
diskusi dengan UKM tentang alternatif finishing yang kreatif, pengembangan wawasan
finishing produk melalui referensi, dan pelatihan finishing.
3. Pengembangan peralatan dengan melaksanakan tahapan kegiatan antara lain pengadaan
peralatan dan introduksi alat produksi.
4. Pengembangan promosi dan pemasaran dengan melaksanakan tahapan kegiatan diskusi
tim dengan UKM tentang kondisi manajemen produksi yang sudah ada (kelebihan atau
kekurangan), melakukan analisis kebutuhan manajemen pemasaran, termasuk kebutuhan
teknologi informatika, membuat desain promosi, membuat dan menggiatkan jejaring
sosial serta merancang kerjasama dengan mitra (pasar, produsen, modal), Pemda
(Deperindagkop), Dewan Kerajinan, eksportir dan BDS.
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Kelompok perajin berperan aktif dalam pelaksanaan program. Partisipasi tersebut
menyeluruh pada keseluruhan rangkaian program, yakni:
1. Tahap sosialisasi. Pada tahap inikelompok perajin ikut berpartisipasi dalam menyiapkan
tempat, sarana dan prasarana untuk sosialisasi kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini kelompok perajin ikut membantu dalam persiapan dan
pelaksaan program, mulai dari penyiapan tempat, alat, dan bahan yang akan digunakan
dalam kegiatan.
3. Tahap evaluasi.Pada tahap ini kelompok membantu memonitor pelaksanaan program
penerapan ipteks, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi saat persiapan atau
sosialisasi, pelaksanaan, serta evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa kelompok usaha sangkar burung terdapat di wilayah Kelurahan Kadipiro
Surakarta, di antaranya adalah KUB Griya Kukila di Kampung Sambirejo. Keberadaan
kelompok usaha kerajinan sangkar burung tersebut telah telah menjadi penopang hidup para
perajin, meskipun belum mencapai tingkat kesejahteraan bagi pelaku usahanya. Usaha
tersebut baru pada tahap ―penyambung hidup‖. Saat ini KUB Griya Kukila sudah mampu
menghasilkan produk sangkar burung sampai finishing, tetapi produk yang dihasilkan masih
mengulang produk sebelumnya, belum mencoba membuat terobosan berupa inovasi produk
yang marketable.
Pasar yang lebih luas harus dicapai denganmelakukan orientasi pada konsumen dengan
menentukan kebutuhan konsumen, menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan
sasaran penjualan, menentukan produk dan program pemasaran, mengadakan penelitian serta
menentukan strategi yang paling sesuai agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi selera
dan kebutuhan konsumen. Inilah inti permasalahannya, untuk melakukan hal tersebut mitra
belum mampu melakukannya.
Peningkatan kualitas produk dan pengembangan alternatif varian produk industri kreatif
kerajinan dalam upaya peraihan pasar seluas-luasnya merupakan satu hal yang sering menjadi
persoalan adalah dampak lingkungan dari limbah produksi. Limbah padat berupa sisa
potongan kayu dan bambu dapat dikumpulkan secara langsung dan diolah kembali menjadi
produk kerajinan baik yang berupa benda pajang maupun benda pakai. Limbah lain dari
produksi kerajinan sangkar burung adalah serbuk gergaji, debu hasil amplas, dan limbah cat
semprot (air brush). Debu dan limbah cat semprot mengakibatkan polusi udara yang dapat
mengganggu kesehatan masyarakat sekitar bengkel produksi.
Solusi diterapkan pada Kelompok Perajin Sangkar Burung ―Griya Kukila‟ adalah dua
persoalan besar telah teridentifikasi yakni permasalahan pengembangan produk kerajinan
dalam upaya peningkatan daya saing pasar dan permasalahan dampak lingkungan sisa
produksi.
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Sebelum menjadi KUB, para perajin sangkar burung di Kadipiro bekerja secara
perorangan, secara tidak langsung terjadi persaingan bisnis di antara mereka. Bahkan
beberapa perajin belum serius menekuni pekerjaannya, artinya masih sebagai pekerjaan
sambilan ketika sepi pekerjaan buruh bangunan. KUB Sangkar Burung ―Griya Kukila‖
Sambirejo terbentuk pada tahun 2014 Kelompok usaha ini dirintis oleh beberapa warga
Kampung Sambirejo RT 02 RW IX, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Surakarta
difasilitasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat di bawah LPPM UNS.
Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan usaha ini sebanyak 10 orang, yang pada
awalnya mereka adalah para pekerja serabutan, dengan penghasilan yang tidak menentu.
Selama kurun waktu dua tahun berjalan, kelompok usaha sangkar burung Sambirejo memiliki
alat produksi; mesin potong, bor duduk, dan mesin amplas, masing-masing dua buah.
Peralatan tersebut digunakan oleh 10 perajin secara bergantian. Dengan peralatan seadanya,
dapat menghasilkan rata-rata 5 (lima) sangkar per hari. Selain di wilayah Jawa Tengah,
pemasaran sangkar burung Sambirejo sudah mampu menembus pasar di DKI dan Jawa
Timur, melalui pengepul yang datang mengambil barang. Produk sangkar burung Sambirejo
sementara ini baru produk setengah jadi (mentahan), dengan pendapatan rata-rata Rp 50.000,/
hari/ perajin. Pendapatan sangat minimum apabila dibandingkan dengan kebutuhan hidup
sekarang.
Potensi industri kerajinan sangkar burung kedua mitra cukup potensial untuk
dikembangkan dan diharapkan akan menjadi salah satu sector andalan dalam pengembangan
potensi daerah di masa yang akan datang, mengingat potensi pasar yang ada dan peran sector
industry cukup menjanjikan, termasuk hal-hal yang menghambat produktivitas harus dapat
diatasi, sehingga industri kreatif sebagai penopang perekonomian masyarakat dapat terus
berjalan, berkembang dan mampu bersaing di pasar luas. Dalam menghadapi persaingan pasar
yang semakin berat, dengan bermunculannya para pendatang baru kerajinan sangkar burung
dalam persaingan bisnis mengakibatkan omzet penjualan semakin menurun. Maka perlu
dilakukan peningkatan kualitas produk dan pengembangan alternatif produk kerajinan untuk
memperluas segmentasi pasar. Peningkatan kualitas produk dapat dilakukan dengan
meningkatkan kompetensi perajin dengan memperluas pengetahuan, menambah wawasan dan
mengembangkan ketrampilan. Selain itu juga perlu didukung oleh ketersediaan peralatan
yang cukup dan memadai.
Agar dalam pemberdayaan pelaku usaha kerajinan sangkar burung menuju industri
kreatif untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dapat direncanakan, dilaksanakan
dan dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Kadipiro dan
sekitarnya, maka diperlukan konsep perencanaan berupa rumusan kebijakan dan model
pemberdayaan yang jelas, terarah, tepat dan terpadu, dengan mendasarkannya pada
pengkajian yang komprehensif.
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KESIMPULAN
Potensi skill masyarakat belum tentu dapat menjamin kesejahteraan hidup masyarakat
apabila tidak didukung oleh peran serta akademisi. Keadaan ini disebabkan karena wawasan
dan kepekaan enterpreneurship masyarakat masih rendah, sehingga banyak diantara pelaku
UMKM yang memiliki potensi tidak mampu mengembangkan dirinya.
Peran serta perguruan tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat yang diawali
dengan analisis objektif masyarakat ditemukan berbagai permasalahan di dalam upaya
pengembangan usahanya. Implementasi hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk
tindakanyakni pengabdian kepada masyarakat menjadikan pencerahan yang menjanjikan
masa depan masyarakat atau UMKM lebih baik.
Pelatihan peningkatan keahlian produksi dan finishing serta pemahaman strategi
menguasai pasar yang diberikan oleh tim sudah mulai diterapkan. Hasilnya cukup signifikan,
indikator keberhasilan tersebut yaitu bertambahnya pasar dan konsumen pemesan yang tentu
saja sangat mempengaruhi pendapatan para perajin. Demikian pula pembentukan Kelompok
Usaha Bersama (KUB) dengan nama Griya Kukila di Kadipiro menjadi media pengembangan
bisnis, yang mampu menginspirasi para perajin untuk dapat meraih sukses dalam usaha yang
mereka tekuni.
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PENGARUH INOVASI PEMASARAN UMKM KERAJINAN
BERBASIS DIGITAL DI DAERAH ACEH
Khalsiah
Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Gender
Universitas Malikusaleh Lhokseumawe
Email : Ikal.khalsiah@yahoo.com

ABSTRAK
Inovasi pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Kerajinan yang
berbasis Digital berpengaruh terhadap masyarakat daerah wilayah Aceh dan sekitarnya.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknik pemasaran UMKM yang
berbasis Digital di wilayah Aceh dan pengaruh inovasi digital terhadap produk Usaha Mikro
Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan
sebagai alat penelitian adalah kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengaruh dari inovasi pemasaran dalam berbagai kerajinan yang berbasis digital ini
menjadi tumpuan bagi masyarakat dimasa mendatang. Karena teknologi akan semakin
berkembang dan kerajinan yang berbasis digital diperlukan untuk meningkatkan pemasaran
dari produk-produk andalan di berbagai wilayah khususnya Aceh.
Kata Kunci : konsumen, Inovasi, produk, Digital, kompetitor, kreatif, masyarakat

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Provinsi Aceh bersifat istimewa dan khusus, paska proklamasi, Aceh pernah dikenal
sebagai daerah modal, juga sebagai daerah konflik. Pertumbuhan ekonomi merupakan
prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunann dan kemajuan pemasaran yang berbasis
digital di berbagai wilayah wilayah di Indonesia termasuk Nanggro Aceh Darusalam,
Pemerintah menargetkan pemasaran UMKM yang berbasis Digital diberbagai wilayah akan
mampu membentuk suatu sistem yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
diberbagai wilayah mampu bersaing secara sehat. Pertumbuhan ekonomi, pada wilayah
tersebut mutlak diperlukan terutma di bidang sektor industri andalan yang berbasis digital
salah satunya kerajinan rakyat.

426

Proceeding Seminar Nasional
Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas

Pemerintah telah menyediakan prasarana yang dapat diakses untuk keberhasilan suatu
usaha mikro kecil dan menengah penyediaan multi-channel, via web site www.sobatukm.com hingga jasa konsultasi, namun terkendala dengan berbagai keterbatasan pelaku
usaha. Proses berlangsungnya pemasaran berbasis digital, diseluruh Indonesia juga
berpengaruh pada wilayah daerah Aceh, hingga kemudian lahirlah sebuah kampung UMKM
berbasis digital salah satunya kerajinan di (Longga) yang menyediakan berbagai makanan
kering, souvenir, di Uleeu lheue sentral batu cincin, di Banda Aceh, dan di Aceh besar krung
cut membuat seni ukiran yang masih belum disentuh secara mendalam.
Berbagai inovasi yang berbasis digital mampu bersaing secara ketat dari berbagai produk
kerajinan dari berbagai wilayah lainnya mampu mengebrak bangsa pasar dari berbagai
dengan keunikan dan keberagaman corak kerajinan bahkan ke keberbagai manca Negara.
Brian Solis menjelaskan bahwa: ―The realignment of, or new investment in technology,
business models, and process to drive new value for customers and employees to effectively
compete in an ever-changing digital economy‖.
Transformasi Digital bukan sekadar menggunakan/investasi teknologi digital secara
langsung, namun harus mampu mengubah model bisnis menjadi lebih efesien, menggiring
kearah nilai2 kreatifitas (penciptaan value) buat pelanggan dan karyawan untuk bersaing
ditengan perubahan ekonomi digital yang begitu cepat.
Wilayah Aceh sudah memasarkan berbagai kerajinan, namun beberapa pelaku usaha
masih memakai cara tradisional, hal ini sangat berbeda dengan sebagian wilayah lainnya,
yang telah menggunakan akses teknilogi informasi. Hal senada juga disampaikan oleh
Direktur Enterprise dan Business Telkom Bapak Muhammad Awaluddin. Program-program
tersebut, gencar dilakukan pemerintah, dengan membuat berbagai pelatihan kepada pelaku
usaha adalah hal yang utama di wilayah Aceh dan sekitarnya, karena tidak semua pelaku
usaha mampu melakukan usaha secara digital, hal ini menjadi suatu wacana bagi peneliti
untuk melihat peluang yang masih dibahas secara praktikal. Namun, program-program
pemerintah tersebut meskipun berhasil meningkatkan pendapatan namun pada sebagaian
wilayah relatif gagal. Realitas ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, melihat apa pengaruh
inovasi pemasaran UMKM yang berbasis digital di Aceh dan bagaimanakah teknik marketing
UMKM yang berbasis digital diwilayah Aceh.
Pemerintah dihadapkan pada beberapa kendala pelaku usaha yang belum berani
memasarkan produknya dengan media teteknologi yang berbasis digital diantaranya kendala
SDM, pelaku usaha tidak punya pengalaman dalam memasarkan produk, tidak mampu
menggunakan alat elektronik yang berbasis digital alias gaptek, kurang inovasi dan yang tidak
kalah penting lemahnya kemapuan dalam proses produksi, hal ini menjadi kendala utama di
sebagaian daerah Aceh dan sekitarnya. Internet merupakan salah satu bentuk strategi inovasi
yang murah dan senderhana Dalam konteks inovasi berbasis strategi bersaing peran inovasi
teknologi, dan terutama inovasi produk, telah sering ditekankan.
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Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, mengenai pengaruh inovasi pemasaran
Umkm berbasis digital yang berada pada lingkungan wilayah Aceh. Sebagai berikut:
Rumusan Masalah
1. Apa pengaruh inovasi pemasaran UMKM yang berbasis digital di Aceh?
2. Bagaimanakah teknik marketing UMKM yang berbasis digital di Aceh?

Tinjauan Pustaka
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menganalisis strategi
pemberdayaan UMKM dengan menggunakan pendekatan kajian literature melalui wawancara
dan juga menggunakan studi putaka. Pendekatan teori/konsep dilakukan dengan merujuk dari
beberap asumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan internet. Semua uraian gagasan yang
adadigabungkan dalam satu susunan. Perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok
usaha yangmemiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam
goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan
Menengahtelah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008tentangUsaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang
dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
Penelitian tentang inovasi digital dan teknik pemasaran di Indonesia telah banyak
dilakukan. Namun untuk untuk beberapa wilayah di Aceh masih kurang, peneliti memaparkan
beberapa saja yang dipandang relevan.
Penelitian Sulistyastuti (2004) berpendapat bahwa UMKM mampu memberikan manfaat
sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di Negara-Negara berkembang.
Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang
berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi.
Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan
besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat
kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat. Selanjutnya Swastha dan
Irawan (2008:29) menyatakan, bahwa pemasaran sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan
yang berupaya meletakkan asumsi asumsi yang dapat digunakan dalam menciptakan nilai
optimal bagi stakeholders‘ dari waktu ke waktu. Ketika perubahan nilai terjadi, maka konsep
pemasaran berubah sesuai dengan peruabahan tuntutan stakeholders‘ dan perkembangan
pasar.
Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) menyebutkan usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang berkembang saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu
pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel,
restoran, jasa-jasa swasta, dan industri pengolahan yang salah satunya mencakup industri
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kreatif. Sektor industri kreatif diyakini mampu bertahan ketika berbagai sektor lain dilanda
krisis keuangan global.
Pemerintah mulai melirik industri kreatif sebagai alternatif roda penggerak ekonomi
yang akan terus berputar. Departemen Perdagangan (2008) menyebutkan industri kreatif
adalah bagian tak terpisahkan dari inovasi. Sebagai sistem transaksi penawaran dan
permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang
disebut industri kreatif. Perubahan mental dan pola pikir pelaku ukm untuk kreatif dan
inovatif bukan hal yang mahal dan berpendidikan tinggi).
(Tushman dan Nadler dalam Weerawardena, 2003) menjelaskan, bahwa perusahaan
mengejar kedua inovasi teknologi dan non-teknologi untuk mendapatkan keunggulan bersaing
berkelanjutan. Membangun perspektif ini, dapat didefinisikan inovasi sebagai penerapan ideide yang baru untuk perusahaan, untuk menciptakan nilai tambah baik secara langsung untuk
perusahaan atau tidak langsung untuk pelanggan, terlepas dari apakah kebaruan dan nilai
tambah yang diwujudkan dalam produk, proses, sistem organisasi yang bekerja atau sistem
pemasaran.

METODE PENELITIAN
Denzin dan Lincoln (1994) menganggap metodologi kualitatif mampu menggali
pemahaman yang mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang akan dilakukan dalam rangka memahami kondisi UMKM berbasis inovasi
secara mendalam dengan latar alamiah tanpa adanya intervensi atau manipulasi baik dari
penulis sendiri maupun dari pihak lain. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan
adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Moleong (2005) menyebutkan wawancara
adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut. Sebelum melakukan wawancara mendalam, penulis terlebih dahulu
menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan agar terstruktur sedemikian
rupa.
Metode wawancara dilakukan melalui dialog dialektik yaitu memulai pertanyaan dari
jawaban yang mereka berikan mengenai berbagai informasi. Pertanyaan mengalir secara
alamiah sehingga jawaban juga alamiah tanpa rekayasa.Wawancara dilakukan terutama untuk
menggali apa yang tersembunyi untuk mendapat hasil pnelitian yang maksimal. Metode
wawancara dilakukan melalui dialog dialektik yaitu memulai pertanyaan dari jawaban yang
mereka berikan mengenai pelbagai informasi. Dengan demikian, pertanyaan wawancara tidak
dipersiapkan terlebih dahulu.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh inovasi yang berbasis digital diharapkan akan mampu mengatasi berbagai
kendala yang selama ini menjadi dilemma bagi pelaku pasar di wilayah Aceh dan sekitanya.
Kurangnya pengetahuan, lemahnya informasi mengakibatkan berbagai keuntungan beralih ke
pihak lain dan hal ini sangat merugikan pelaku usah dan teknik marketing UMKM yang
berbasis digital di Aceh dan beberapa pelaku usaha dalam bidang kerajinan untuk dapat selalu
menggunakan strategi bersaing yang relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan
bisnisnya agar dapat mempertahankan keunggulan bersaing terhadap persaingan dengan yang
lainnya dalam mengejar posisi pasar yang menguntungkan.
Keterbatasan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi karena kurangnya
pengetahuan dan akses sehingga aktivitas promosi menjadi terbatas dan menjadi penghambat
bagi pelaku usaha untuk memperluas target pasar. Pengembangan investasi dan penelitian
produk atau jasa masih sangat rendah karena pelaku pasar lebih terfokus pada kebutuhan
operasionalnya karena belum mampu memilki perencanaan bisnis yang matang, namun ini
bisa dilakukan oleh pemerintah dengan melayani konsultasi bisnis, bagi yang belum
mengetahui bagaimana membuat inovasi yang berbasis digital baik jangka pendek maupun
jangka panjang.
Teknik pemasaran UMKM yang berbasis Digital di wilayah Aceh harus mampu
memasarkan produk dengan menggunakan tansformas Digital, termasuk pelaku usaha kecil
dan menengah dalam membaca peluang, kecepatan menghadirkan produk dalam merebut
peluang, kecermatan dalam memperhitungkan tingkat risiko kerugian, kemampuan
berkolaborasi dengan pihak lain, dan siasat yang jitu dalam menghadapi persaingan
merupakan kunci sukses dalam berbagai industri.
Oleh karena itu, kemampuan berinovasi dapat dikatakan sebagai sistem permintaan yang
bersumber pada kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut Industri
Kreatif Permasalahan yang diperoleh diantaranya yaitu: Kesulitan dalam memperluas bangsa
pasar. Terbatasnya ketersediaan sumber dana dan kemampuan SDM, serta keterbatasan
teknologi dan kondisi ekonomi serta infrastruktur yang buruk. Berbagai pelatihan dalam
pengembangan produk yang berdaya saing tinggi dengan muatan ciri khas local. Hasil dari
penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran dan menjadi bahan sumbangan
pemikiran bagi setiap pemangku kepentingan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
Aceh.
Kurangnya pengetahuan, lemahnya informasi mengakibatkan berbagai keuntungan
beralih ke pihak lain, dan hal ini sangat merugikan pelaku usaha dan teknik marketing.
UMKM yang berbasis digital di Aceh dan beberapa pelaku usaha dalam bidang kerajinan
seharusnya dapat selalu menggunakan strategi bersaing yang relevan, dengan perkembangan
kondisi lingkungan bisnisnya agar dapat mempertahankan keunggulan bersaing terhadap
persaingan dengan lainnya, dalam mengejar posisi pasar yang menguntungkan. membuktikan
bahwa intensitas inovasi terhadap keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Inovasi
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memerlukan kreativitas. Inovasi Digital yang mengacu pada kemampuan pemasaran UMKM
mampu mengkombinasikan ide-ide dengan inovasi terbaru. Pengaruh Digital mampu
menciptakan daya saing secara UMKM Penyerapan tenaga kerja dan salah satu alternatif
pembukaan lapangan kerja baru dan akan berdampak pada kurangnya pengannguran karena
dapat menyerap tenaga kerja serta memperluas basis ekonomi secara nasional

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Inovasi UMKM berbasis di gital berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan
mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah
harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam
ekonomi global. Pengembangan ekonomi kreatif di Aceh merupakan wujud optimisme
serta luapan aspirasi untuk mendukung mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi negara
yang maju. Inovasi UMKM berbasis Digital pada umumnya terletak pada sumber daya
manusia, modal, dan penguasaan teknologi modern. Kemampuan pembelajaran fokus
pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas inovasi organisasi. Intensitas
inovasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing
berkelanjutan penggunaan internet akan mempercepat transformasi digital.
2. Teknik marketing UMKM yang berbasis digital di Aceh diperlukan agar mampu
mendorong bisnis UMKM dan mencari gagasan inovatif yang diperoleh dapat diintegrasikan pada bidang pemasaran, sehingga dapat meningtingkatn produk dan inovasi baru
dengan kebutuhan pelanggan. Penelitian ini menjadi sesuatu yang signifikan dilakukan
guna memperoleh jawaban dibalik realitas sehingga dapat ditemukan pengaruh inovasi
digital dan teknik pemasaran berbasis digital sehingga wilayah Aceh khususnya dapat
tumbuh menjadi bangsa yang lebih bermartabat diatas punggung dunia. Hasil analisis
menunjukkan bahwa teknik pemasaran UMKM yang berbasis Digital di wilayah Aceh
sudah terlihat cukup memadai, namun pada sebagian wilayah sudah sepenuhnya
dilakukan secara efektif. Hal tersebut berdampak pada sebagian pelaku usaha belum
optimal karena minimnya pelatihan dan masih perlu menggunakan strategi transformasi
perubahan, dengan berbagai wilayah sangat memungkinkan produk yang dihasilkan akan
melahirkan inovasi yang bernilai tinggi. Hal yang paling penting adalah memunculkan
transformasi budaya yang pengaruh terhadap inovasi Digital.
Saran
Perlunya pemerintah melihat bahwa berbgai subsektor dalam teknik pemasran industri
kreatif berpotensi untuk dikembangkan karena wilayah Aceh mempunyai sumber daya insani
kreatif dan warisan budaya yang kaya. Selain itu, teknik memasarkan industri kreatif dalam
sebuah wilayah juga dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan. Sumber
Daya yang terbaru seperti ilmu pengetahuan dan peningkatan kreatifitas. Menciptakan inovasi
dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu wilayah termasuk Aceh yang
dapat memberikan dampak sosial yang positif seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat.
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