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ABSTRACTThis study aims to determine the
government's strategy to overcome obstacles and
challenges of the development of SMEs, especially in Bekasi
Batik artisans. This research method using descriptive
analysis method and use literature study. The strategy
undertaken by (Disperindagkop) Bekasi district in
overcoming obstacles and challenges in the business
development of batik creative industries, among others: 1.
Human Resources Development 2. Access Capital 3.
Marketing 4. Development of Infrastructure Development.
Barriers in Business Development Batik among others: 1.
The reduced availability of funds for venture capital 2.
Stagnation in the procurement of machinery in the
industry. The challenges faced by Artisans Batik among
others: 1. The imported products 2. Productivity of SMEs is
still low. The conclusions drawn from this study include: 1.
Human resources development is done by providing
training to batik artisans and the general public. 2. Aspects
capital to grant credit to artisans Batik by Sharia Rural
Bank Bekasi. 3. Infrastructure development 4. Development
of marketing for batik 5. Barriers to the development of
batik business that is decreasing the availability of funds
for venture capital and stagnation in the procurement of
machinery in the industry. 6. One of the challenges faced by
domestic products and imported products that is the
productivity of IKM is still low.
Keywords: Barriers, Strategies, Challenges, UMKM
INTISARIPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui
strategi pemerintah dalam mengatasi hambatan dan
tantangan perkembangan UMKM terutama pada
pengrajin Batik Bekasi. Metode Penelitian ini
menggunakan
metode
deskriptif
analisis
dan
menggunakan studi kepustakaan. Adapun strategi yang
dilakukan oleh (disperindagkop) Kabupaten Bekasi
dalam
mengatasi
hambatan
dan
tantangan
perkembangan usaha pada industri kreatif batik, antara
lain: 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Akses
Permodalan
3.
Pembangunan
Prasarana
4.
Pengembangan
Pemasaran.
Hambatan
dalam
Perkembangan Usaha Batik antara lain: 1. Menurunnya
ketersediaan dana untuk modal usaha 2. Stagnasi dalam
pengadaan permesinan dalam industry. Tantangan yang
dihadapi oleh Pengrajin Batik antara lain: 1. Adanya

produk impor 2. Produktifitas IKM yang masih rendah.
Adapun kesimpulan yang diambil dari penelitian ini
antara lain: 1. Pengembangan SDM dilakukan dengan
cara memberikan pelatihan kepada pengrajin batik dan
masyarakat umum. 2. Aspek permodalan dengan
memberikan kredit kepada pengrajin Batik oleh Bank
Perkreditan Rakyat Syariah Bekasi. 3. Pembangunan
sarana dan prasarana 4. Pengembangan pemasaran bagi
pengrajin batik 5. Hambatan dalam perkembangan usaha
batik yaitu menurunnya ketersediaan dana untuk modal
usaha dan stagnasi dalam pengadaan permesinan dalam
industri. 6. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh
produk dalam negeri yaitu adanya produk impor dan
produktifitas IKM yang masih rendah.
Kata Kunci: Hambatan, Strategi, Tantangan, UMKM

PENDAHULUAN
Industri kerajinan dan batik merupakan salah
satu jenis industri dalam sektor industri kreatif. Saat ini,
industri kreatif sudah mendapatkan perhatian dari
pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penetapan
berbagai kebijakan pengembangan untuk industri kreatif,
diantaranya melalui UU Industri No. 3 tahun 2014
dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah
memfasilitasi dan mengembangkan kreatifitas dan
inovasi masyarakat misalnya melakukan penyediaan
ruang dan wilayah dalam berkreatifitas dan berinovasi,
pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan
teknologi dan desain, perlindungan HaKI serta fasilitasi
promosi dan pemasaran produk kreatif di dalam dan luar
negeri. Selain itu dukungan kebijakan industri pada IKM
secara umum juga dituangkan dalam UU No 3 tahun 2014
yaitu pemerintah pusat dan daerah melakukan
pemberdayaan IKM yang berdaya saing, berperan
siginifikan dalam struktur industri, berperan dalam
pengentasan kemiskinan, dan menghasilkan barang/jasa
yang layak ekspor dengan melakukan perumusan
kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan
pemberian fasilitas. Industri kerajinan dan batik
didominisi oleh industri skala kecil dan menengah. Data
tahun 2012 menyebutkan jumlah unit usaha industri
batik 48.300 unit usaha skala kecil dan menengah dan
skala besar sebanyak 17 unit usaha dengan penyerapan
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tenaga kerja sebanyak 797.351 orang dengan nilai
produksi sebesar Rp 3.141 triliun dan total ekspor
sebesar US$ 110 juta.
Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi
dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu
mengadapi tantangan global, seperti meningkatkan
inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya
manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran.
Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM
itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan
produk-produk asing yang kian membanjiri sentra
industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM
adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga
kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011). Sebagai
daerah yang sedang berkembang, Bekasi merupakan
salah satu daerah yang memiliki jumlah UMKM yang
cukup banyak dan beragam. Tercatat sampai Desember
2015, terdapat 1.700 UMKM tersebar di seluruh wilayah
Bekasi. Jenis usaha kecil menengah di Bekasi bermacammacam, mulai dari kuliner, handycraft, hingga fashion
yang memiliki ciri khas Bekasi. Salah satu potensi daerah
yang cukup besar untuk dikembangkan adalah industri
kreatif batik. Batik merupakan hasil dari perkembangan
fashion. Fashion merupakan salah satu sub sektor dari 14
jenis industri kreatif. Batik merupakan bentuk warisan
budaya dalam bentuk fashion yang sudah ada sejak
jaman dahulu. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO
sebagai organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan
Kebudayaan Dunia, menetapkan batik sebagai warisan
budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Saat ini jumlah
pengusaha batik bekasi ada enam pengusaha.
Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan
bagi setiap perusahaan agar usaha dapat berkembang.
Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang
berkulitas diperlukan strategi pengembangan sumber
daya manusia melalui pendidikan pelatihan, penyuluhan
dan pendampingan. Dengan adanya sumber daya
manusia yang berkualitas diharapkan dapat menciptakan
lapangan kerja baru. Untuk itu diperlukan adanya
perhatian dari pemerintah agar umkm dapat perhatian,
pembinaan, pelatihan dan pengembangan. Berdasarkan
data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
(disperindagkop) Kabupaten Bekasi tahun 2015,
permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha batik cukup
banyak. Permasalahan
yang dihadapi antara lain
permodalan, prasarana penunjang, pemasaran dan
sumber daya manusia. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut diperlukan adanya strategi dari pemerintah
agar pengusaha batik Bekasi dapat berkembang.
Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi
dalam pengembangan industri batik diatas, maka
dibutuhkan suatu strategi dari pemerintah untuk
mendukung perkembangan usaha tersebut. Strategi yang
dibuat bertujuan agar perkembangan industri Batik
dapat berjalan dengan cepat dan permasalahan yang
dihadapi UMKM dapat diminimalisir, sehingga UMKM
mempunyai daya saing.
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A. Strategi
Siagian (2007:56) mendefinisikan strategi adalah
serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang
dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan
oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut Pearce
dan Robinson (2006:83) definisi strategi adalah
seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan
formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain
untuk mencapai tujuan.
B. Pemerintah Daerah
Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemda dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan
prisip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia seperti pada UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengertian lain mengenai pemerintah daerah menurut
Hoessein dalam Muluk (2009, h.57) mengungkapkan
bahwa Local Government merupakan sebuah konsep
yang dapat mengandung tiga arti, 1) berarti pemerintah
lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan local
authority yang mengacu pada organ; 2) mengacu pada
pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah
lokal; 3) bermakna daerah otonom.
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan
kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan
terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan
krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam
Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam
payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk
mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah. Menurut Kementrian Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop
dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil
(UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha
yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan
paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha
Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga
negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih
besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak
termasuk tanah dan bangunan.
D. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM)
Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan
berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh
sebuah usaha.
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Tabel 1. Kriteria UMKM
No

Usaha

Kriteria
Asset
Maks. 50 Juta

Kriteria
Omzet
1
Usaha Mikro
Maks. 300
Juta
2
Usaha Kecil
> 50 Juta – > 300 Juta –
500 Juta
2,5 Miliar
3
Usaha
> 500 Juta – > 2,5 Miliar
Menengah
10 Miliar
– 50 Miliar
Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, 2012
E. Rencana strategis 2015 -2019 Balai Besar
Kerajinan dan Batik
Adapun rencana strategis 2015 -2019 Balai Besar
Kerajinan dan Batik antara lain: (Rencana Strategis BBKB
2015-2019: 1-6)
1. Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan litbangyasa dalam bidang industri kerajinan
dan batik merupakan kegiatan utama dari Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB).BBKB memiliki pengalaman
dalam melakukan kegiatan litbangyasa dalam bidang
industri dan batik. Lingkup penelitian yang sudah
dilakukan meliputi teknologi bahan baku, proses dan
produk dari kerajinan dan batik.
2. Pelayanan Teknis
Selain sebagai lembaga litbang, BBKB juga
mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan jasa
teknis kepada publik khususnya industri kerajinan dan
batik berbagai layanan teknis yang diberikan adalah
pelatihan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, litbang dan
perekayasaan, dan konsultansi.
3. Layanan sertifikasi
Layanan Sertifikasi balai meliputi sertifikasi produk
(LSPro Toegoe) dan lembaga serta batikmark. Sertifikasi
produk bertujuan untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen dan produsen agar memperoleh dan
menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia (SNI). LSPro BBKB sudah
terakreditasi dari KAN dengan nomor akreditasi LSPr 025 – IDN.Ruang lingkup sertifikasi produk meliputi
produk perhiasan emas dan perak, teknologi kulit dan
tekstil, produk industry tekstil, peralatan olahraga,
komersil dan rumah tangga.Data dari tahun 2010 sampai
dengan 2014 tercatat sebanyak 17 IKM yang sudah
mendapatkan sertifikasi produk dari LSPro Toegoe,
dengan produk kerajinan perak, batik, alat olahraga dan
mainan anak.
4. Layanan rekayasa alat tepat guna
Tujuan perekayasaan mesin dan peralatan ini adalah
untuk membantu IKM meningkatkan produktivitas
produksi dengan menggunakan teknologi yang murah
dan terjangkau. Saat ini beberapa alat tersebut sudah
diaplikasikan oleh IKM kerajinan tempurung kelapa,
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anyaman dan batik. beberapa peralatan yang sudah
dibuat oleh team perekayasan balai diantaranya adalah
mesin spin casting, mesin alat irat bambu, mesin
pemotong tempurung kelapa, wajan kompor batik, wajan
kompor cap dan sebagainya.
5. Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tupoksinya; kegiatan litbang
dan pelayanan jasa teknis, BBKB dilengkapi dengan
dengan berbagai sarana dan prasarana diantaranya
laboratorium teknis, sarana pelayanan publik dan sarana
pendukung lainnya. BBKB dilengkapi dengan beberapa
laboratorium yaitu lab tenun, batik, anyaman, perhiasan,
kayu, bambu, kerajinan umum, garmen&perca,
perekayasaan, pengujian dan kalibrasi.Selain itu untuk
memperlancar pelaksanaan kegiatan sehari-hari, BBKB
sudah memanfaatkan teknologi informasi.sepreti LAN
dan internet (Wireless)
serta Sistem Informasi
Laboratorium (SIL) dan Sistem Informasi (Intranet
BBKB).

BAHAN DAN METODE
Metode Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analisis dimana menggambarkan keadaan atau
kondisi yang terjadi tentang UMKM pada pengrajin Batik
Bekasi, dengan menjelaskan strategi pemerintah dalam
mengatasi hambatan dan tantangan perkembangan
UMKM khususnya pengrajin Batik. Selain itu dengan
menggunakan studi kepustakaan dengan data-data
sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal,
literatur atau sumber lain yang diperoleh dari internet
yang berhubungan dengan tema diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Strategi Pemerintah Dalam Mendukung UMKM
Studi Pada Pengrajin Batik Bekasi
Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki seni dan
motif batik khas daerahnya. Begitu pula dengan
batikBekasi memunyai corak yang unik dan menarik,
batik Bekasi memiliki ciri khas kultur masyarakat betawi
yang ada di Provinsi Jawa Barat. Batik Seraci Tarumajaya
atau dikenal dengan nama Batik Bekasi adalah produk
lokal yang bisa dibanggakan dan tentunya bisa menjadi
ikon
bagi
kota
dan
Kabupaten
Bekasi.
(disparbudpora:2015) Kota Bekasi meluncurkan 12
pakem motif batik yang telah dinamai dengan Batik
Bekasi. Peluncuran batik Bekasi ini telah diresmikan oleh
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dan Wakil Walikota
Bekasi, Ahmad Syaikhu. Peluncuran 12 pakem batik
Bekasi ini bersamaan dengan HUT Kota Bekasi yang ke17. Ke Dua Belas pakem batik Bekasi ini terbagi kedalam
5 kategori yaitu: Flora (dintaranya Bambu, Buah Kecapi,
Bunga Melati dan Teratai).Fauna (diantaranya Ikan
Gabus, Lele, Ikan Sepat dan Ikan Betik); Sejarah
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(diantaranya Gedung Juang Tambun, Kali Bekasi,
Monumen Perjuangan dan Bambu Runcing).Budaya
(diantaranya Tari Topeng, Legenda Rawa Tembaga,
permainan anak seperti Benteng serta Tanidor, dan Batik
Terang warna Hijau Lumut,Hijau Daun dan Merah Tanah.
Sosialisasi desain batik Bekasi diselenggarakan di Aula
KH. Noer Ali, Rabu 25 Ferbruari 2016 dihadiri oleh
Bupati Kabupaten Bekasi. Acara sosialisasi desain batik
diselenggarakan sebagai wahana menumbuhkan minat
masyarakat terutama generasi muda untuk mencintai
batik Bekasi. (bappeda:2015)

Sumber: http://www.ummi-online.com
Gambar1. Batik Bekasi
Adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan
Koperasi
(disperindagkop) Kabupaten Bekasi dalam mengatasi
hambatan dan tantangan perkembangan usaha pada
industri kreatif batik, komponen strategi tersebut antara
lain:
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sebagai salah satu aspek utama UKM yaitu sumber
daya manusia berperan sebagai penggerak suatu usaha.
Disperindagkop Kota Bekasi di tahun 2015 melakukan
upaya pembinaan sektor UMKM baik dari segi
standarisasi produk atau sesuai SNI dan pembinaan
sumber daya pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan
wirausaha. Selain itu, mengenai kebijakan teknis
diantaranya pembinaan manajemen keuangan hingga
mempertemukan para pelaku UMKM dengan pangsa
pasar lokal kelas menengah dan kelas besar untuk
keberlangsungan UMKM itu sendiri. Kegiatan pembinaan
kebijakan teknis untuk UMKM berdaya saing tinggi di
pasaran dan program peningkatan kualitas produk.
(bekasikota:2015).
Upaya pemerintah kabupaten bekasi dalam
mendukung bisnis batik yaitu dengan memberikan
pelatihan ketrampilan bagi industri kecil. Pelatihan
teknis untuk meningkatkan kemampuan para perajin,
pelatihan manajerial yang bekerjasama dengan Bank
Indonesia. Dengan pelatihan manajemen ini, para
pengrajin bisa menyusun dengan baik keuangannya
sehingga perbankan tidak sulit memberikan suntikan
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dana. Pelatihan yang berkaitan dengan ketrampilan kerja
dan desain produk, pelatihan tersebut diadakan oleh
Dinas Perekonomian dan Pariwisata Bekasi bidang
perindustrian bekerja sama dengan Bank Indonesia.
Setiap pelatihan bertujuan untuk menanamkan
kemandirian kepada perajin batik tulis maupun pada
masyarakat, sehingga pelatihan yang diberikah harus
meliputi segala aspek pemberdayaan SDM terhadap
usaha. Pemerintah Bekasi melalui Dinas Kopersi,
Industri, dan Perdagangan memberikan pelatihan yang di
dalamnya terdapat item teori dan praktek membatik.
Pelatihan tersebut berisi beberapa teori dan praktek
membatik yang diantaranya dimulai dari pelatihan dasar
membatik, proses desain, pelatihan IT, pemilihan motif
batik, pencantingan, pemilihan bahan baku yang aman.
(disperindag:2015) Pemberdayaan melalui pelatihan
memberikan dampak positif terhadap para pengrajin
batik. Adanya pelatihan memberikan wawasan dan
inovasi baru kepada pengrajin batik.
2. Akses Permodalan
Modal merupakan salah satu kendala dalam
membuka usaha. Modal merupakan aspek penentu dalam
keberlangsungan sebuah usaha yang didirikan.
Pemberdayaan UKM dalam akses permodalan saat ini
tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi demi
mendorong perkembangan ekonomi daerah pada tahun
2017, Pemkot Bekasi akan terus menggenjot sektor
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan data yang dirilis Bappeda tercatat
keberadaan UMKM di Kecamatan KotaBekasi mencapai
1700 unit. Adapun bentuk dukungan pemerintah pada
tahun 2017 adalah pemberian bantuan modal bagi
pelaku UMKM. Bantuan modal tersebut bersumber dari
APBD Bekasi yang disalurkan melalui Badan Perkreditan
Rakyat Syariah milik Pemkot Bekasi.Dengan adanya
lembaga penjamin bentukan Pemkot Bekasi diharapkan
pengusaha kecil yang tidak memiliki barang berharga
untuk diagunkan untuk memperoleh modal bisa turut
menikmati dukungan permodalan yang diberikan
pemerintah. (sabekasi:2016)
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi,
Jawa Barat, telah menyalurkan dana kredit kepada
nasabah koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
sepanjang 2015 sebesar Rp4,4 miliar. Dana itu untuk
penyertaan modal para pelaku UMKM maupun koperasi.
Dana tersebut berasal dari investasi yang ditanamkan
Pemkot Bekasi pada 2014 senilai Rp7,5 miliar melalui
APBD setempat. Kepada BUMD Kota Bekasi yang sudah
tersalurkan Rp 4,4 miliar hingga akhir tahun 2015
sementara pada tahun 2016 ada sekitar Rp 3,1 miliar
yang bisa disalurkan ke pelaku UMKM dan koperasi.
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi
menetapkan bunga tidak tinggi, dengan biaya
administrasi sekitar empat persen yang dibebankan
kepada kreditur. Plafon pinjaman sampai Rp 250 juta,
rata-rata pengajuan paling tinggi sebesar Rp 150 juta.
(okezone:2016)
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3. Pembangunan Prasarana
Pembangunan prasarana merupakan sesuatu yang
diperlukan dalam mendorong pertumbuhan UKM.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 9 tentang
sarana dan prasarana, tertulis bahwa untuk
menumbuhkan
iklim
usaha
pemerintah
perlu
mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong
dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan
kecil. Prasarana pemasaran memiliki arti penting karena
produk yang dihasilkan oleh UKM tidak akan memiliki
dampak ekonomis apabila hasil dari produknya tidak
dapat didistribusikan kepada konsumen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta, Departemen
Perindustrian Republik Indonesia. Prasarana pemasaran
memiliki arti penting karena produk yang dihasilkan oleh
UKM tidak akan memiliki dampak ekonomis apabila hasil
dari produknya tidak dapat didistribusikan kepada
konsumen. Sebanyak 500 Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) terdaftar di Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi (disperindagkop) Kabupaten
Bekasi, namun dari ratusan pelaku UMKM itu, hanya
beberapa yang tumbuh berkembang.
Pemerintah Bekasi melalui Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi (disperindagkop) Kabupaten
Bekasi memberikan bantuan berbentuk peralatan
ataupun sarana dan prasarana. Namun untuk gedung
khusus memamerkan hasil karya pelaku usaha kecil,
hingga kini belum tersedia. Bantuan untuk para
pengusaha rutin diberikan tapi bukan dalam bentuk dana
tapi peralatan. Bantuan bersifat perlengkapan, juga
dibantu dalam hal promosi, seperti menghelat pameran
UMKM, baik yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi
ataupun luar daerah. Bagi UMKM yang terdata seperti
pengusaha mikro yang memproduksi batik di Kecamatan
Tarumajaya mendapat pembinaan. Untuk mendapat
bantuan dari pihak pemerintah, UMKM hanya perlu
mengajukan permintaan melalui proposal dan UMKM
tersebut
bersifat
kelompok
bukan
individu.
(gobekasi:2014)
4. Pengembangan Pemasaran
Pengembangan pemasaran dalam UKM pada industri
kreatif batik dilakukan melalui perluasan jaringan
pemasaran, pengembangan skala usaha melalui
kemitraan.
Disperindagkop
Kota
bekasi
akan
mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pengelola
hotel di kota Bekasi menyiapkan tempat untuk
pemasaran batik khas Bekasi. Hingga saat ini baru Hotel
Horison yang telah menyiapkan space untuk pemasaran
batik khas Bekasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat
membuka pasar bagi batik Bekasi kepada turis
mancanegara maupun lokal yang singgah di Hotel kota
Bekasi, sekaligus menaikkan citra batik khas bekasi.
Diharapkan nantinya akan ada penjajakan para tamu
mancanegara jika ingin melakukan kerjasama ekspor.
(kabar24:2015)

SNIPTEK 2016
Pemkot Bekasi menggecarkan pengenalan dan
pemasaran batik khas Bekasi pada hari batik nasional
oktober nanti. Pengenalan dan pemasaran batik khas
Bekasi sudah dilakukan pada instansi pemerintahan dan
daerah. Batik yang telah dipatenkan belum dikenalkan
kepada masyarakat umum, pemasaran dilakukan pada
instansi dan sekolah. Batik khas Bekasi merupakan salah
satu jenis industri yang mulai berkembang dalam satu
tahun terakhir ini. Saat ini terdapat empat produsen
batik yang telah memulai melakukan produksi.
(kabar24:2015)
Pengembangan skala usaha merupakan salah satu upaya
yang dapat digunakan untuk memperbesar kapasitas
usaha. Pembentukan kelompok dilakukan untuk
pengembangan skala usaha melalui kemitraan antar
pelaku usaha. Galeri merupakan salah satu pusat bisnis
dan pameran batik tulis. Pameran yang diadakan di galeri
batik merupakan momen yang dapat digunakan untuk
ajang promosi produk batik. Selain galeri, jaringan
pemasaran adalah dengan mengikutkan perajin batik
dalam event-event pameran atau expo. Pameran ini
memiliki lingkup yang berbeda-beda, mulai dari lingkup
daerah kabupaten hingga lingkup nasional. Minat
konsumen terhadap batik tulis akan mempengaruhi
jumlah produksi yang juga akan mempengaruhi kapasitas
dari usaha tersebut.
Berdasarkan penelitian di lapangan, strategi
perluasan jaringan permasaran melalui pameran cukup
memberikan dampak yang positif. Hal ini ditandai
dengan semakin dikenalnya produk batik khas Bekasi di
kalangan masyarakat umum. Meskipun begitu, hal ini
belum memberikan dampak besar terhadap perubahan
skala usaha. Minat masyarakat dirasa belum antusias
terhadap produk batik khas Bekasi. Sehingga, sampai
saat ini masalah pemasaran masih menjadi permasalahan
utama bagi para pengrajin batik.
B. Hambatan dalam Perkembangan Usaha Batik
Hambatan dalam Perkembangan Usaha Batik antara lain :
1. Menurunnya ketersediaan dana untuk modal
usaha
Dengan perkembangan perekonomian sekarang ini,
maka masalah yang paling menonjol adalah masalah
pendanaan. Kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok
akan mendongkrak harga barang-barang lainnya.
Pengrajin batik sudah tentu tidak termasuk mereka yang
akan menerima BLT Plus. Dengan meningkatnya
pengeluaran untuk kebutuhan pokok, tidak dapat
dipungkiri lagi akan mengakibatkan menurunnya
ketersediaan dana untuk modal usaha.
Pemerintah baru saja meluncurkan program KUR
Kredit Usaha Mikro, yang ditujukan untuk pengusaha
mikro dengan pagu pinjaman sebesar Rp 5 juta, sebagai
perluasan dari KUR sebelumnya dengan pagu kredit
maksimum Rp 500 juta. Program KUR yang pertama
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dikaitkan dengan meningkatnya harga kedelai di pasar
lokal, dan penyaluran kreditnya akan difokuskan pada
beberapa sektor usaha, yakni pertanian, kelautan,
koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan.
KUR merupakan kredit KUKM yang dijamin oleh
pemerintah sebesar 70% dan oleh perbankan 30 %,
dengan bunga maksimum 16% per tahun, dan tidak
diperlukan agunan, karena hanya dilihat dari kelayakan
usahanya saja.
2. Stagnasi dalam pengadaan permesinan dalam
industri
Stagnasi dalam pengadaan permesinan dalam
industri TPT sejak tahun 1990an, mengakibatkan
kwalitas dan produktivitas industri TPT kita menjadi
kalah bersaing di pasar global, maupun pasar dalam
negeri. Pemerintah sudah meluncurkan program baru
yang disebut Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan
Industri TPT. Ada dua Skim yang ditawarkan.
1. Skim I, bagi mereka yang telah membeli mesin-mesin
baru dengan dana perbankan, bisa segera
mengajukan kepada Pemerintah untuk mengikuti
program ini, dan mendapatkan penggantian
(reimbursement) dari pemerintah sebesar 10%
dengan plafon maksimum Rp 5 milyar. Kalau mesin
baru tersebut hasil produksi dalam negeri, maka
tingkat penggantiannya menjadi 15%.
2. Skim II, adalah pinjaman dengan suku bunga rendah
yaitu 7%/tahun, dengan masa pinjaman maksimum
5 tahun. Pola ini lebih menguntungkan bagi
pengusaha, karena porsi pengusaha (self-financing)
hanya 20%, 70% porsi Departemen Perindustrian,
dan LPP sebesar 10%. Skim II ini dilaksanakan
dengan besaran antara Rp 100 juta sampai Rp 5
milyar. Selama ini dengan program restrukturisasi
mesin/peralatan, telah terjadi peningkatan kapasitas
produksi 10-15%, peningkatan produktivitas 1625%, dan efisiensi penggunaan energi 6-18%.
Industri batik, seyogyanya dapat mempelajari
pemanfaatan kedua program tersebut agar bisa
mengatasi kendala permodalan dan pembaruan
permesinan. Sekarang dan masa mendatang Brand,
Standards and Quality telah dan akan menjadi ciri utama
globalisasi yang berlaku dimana saja. Dalam menghadapi
persaingan global ini, mau tidak mau industri batik harus
memperhatikan ketiga hal tersebut diatas. Pengamanan
supply bahan atau supply chain harus menjadi perhatian,
agar tidak terjadi stagnasi dalam proses produksi. Sedang
dalam menghadapi pesaing utama dalam TPT, yaitu
China, maka rasionalisasi biaya produksi dengan
berbagai inovasi (cost innovation) perlu dilakukan. Dan
akhirnya batik sebagai produk kerajinan tradisional dan
budaya, menghadapi pesaing utama dan yang terbesar,
ialah kita sendiri. (leapidea:2016)

Tantangan yang dihadapi oleh Pengrajin Batik antara
lain:
1. Adanya produk impor
Produk impor yang masuk pada mumnya memiliki
keunggulan dengan harga yang lebih murah dan kualitas
yang dapat diterima oleh pasar Indonesia. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS) dilaporkan impor batik
selama tahun 2013 (Januari-November) mencapai 278
ton atau senilai US$ 5,1 juta. Rendahnya daya saing
produk batik pada umumnya disebabkan oleh biaya
produksi yang tinggi disebabkan oleh kandungan impor
yang tinggi dari bahan baku dan penunjang dari produksi
batik, serta kebijakan yang masih kurang dapat dirasakan
oleh industri.
2.

Produktifitas IKM yang masih rendah
Produktifitas IKM yang masih rendah disebabkan
karena penguasaan dan penggunaan teknologi yang
kurang. Secara umum penguasaan teknologi di Indonesia
menurut Global Competitiveness Report 2013-2014, pilar
kesiapan teknologi Indonesia berada pada peringkat 74
dari 146 negara. Peringkat ini mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2012-2013 yang berada pada posisi
85 dari 144 negara.Sebagian besar IKM kerajinan dan
batik tidak mengalokasikan sumber daya untuk
melakukan kegiatan riset dan pengembangan secara
rutin.
Sehingga peran lembaga litbang pemerintah atau non
pemerintah sangat diperlukan dalam membantu IKM
mengembangkan teknologi ataupun produk yang
dihasilkan.Berbagai kegiatan litbang dan perekayasaan
yang dilakukan oleh balai adalah untuk mendukung IKM
dalam menghasilkan produk dengan daya saing tinggi
dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang
diminta oleh pasar, misalnya produk ramah lingkungan.
Hasil litbang yang dihasilkan oleh BBKB diantaranya
adalah litbang mengenai zat warna alam, berbagai desain
kerajinan dan motif batik, rekayasa alat untuk kerajinan
dan batik, diversifikasi bahan baku/pembantu untuk
produk kerajinan, teknologi kerajinan serat alam non
tekstil, teknologi kerajinan perhiasan, teknologi
penanganan limbah dan berbagai penguatan pada
perangkat jaminan kualitas melalui pengujian, sertifikasi
dan kalibrasi. (Rencana Strategis BBKB 2015-2019: I-3)

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan
maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan
dengan cara memberikan pelatihan kepada
pengrajin batik dan masyarakat umum.
2. Aspek permodalan dengan memberikan kredit
kepada pengrajin Batik oleh Bank Perkreditan
Rakyat Syariah Bekasi.

C. Tantangan yang dihadapi oleh Pengrajin Batik
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3.
4.

5.

6.

Pembangunan sarana dan prasarana
berupa
fasilitas
yang
diberikan oleh (disperindagkop)
Kabupaten Bekasi kepada pengrajin Batik Bekasi.
Pengembangan pemasaran bagi pengrajin batik
dilakukan dengan cara memperluas jaringan
pemasaran dan pengembangan skala usaha melalui
kemitraan.
Hambatan dalam perkembangan usaha batik yaitu
menurunnya ketersediaan dana untuk modal usaha
dan stagnasi dalam pengadaan permesinan dalam
industri.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh produk
dalam negeri yaitu adanya produk impor dan
produktifitas IKM yang masih rendah.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia. Jakarta

Adapun saran yang dapat diambil dari penelitian ini
antara lain:
1. Pengembangan
pemasaran
dengan
cara
melakukan
meningkatkan promosi produk dan
memperluas sumber pendanaan untuk promosi
produk tersebut.
2. Mempertegas
instruksi
Pemerintah Bekasi
mengenai penggunaan pakaian batik khas Bekasi.
3. Kerja sama dengan SKPD lain terutama Dinas
Pariwisata dalam mempromosikan batik khas
Bekasi.
4. Memberikan Hak Paten (trade mark) batik dengan
motif khas Bekasi.
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