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ABSTRACT
During the economic crisis hit Indonesia and many companies out of business SMEs have increased in
both number and amount of employment generated exports. Batik one culture that is owned by the people of
Indonesia and is well known by the community both locally, nationally, regionally and internationally and
therefore make it easier for SMEs to conduct international trade supported by innovation and technology
that can be exploited by the perpetrators of SMEs in developing a business.The research method used by the
authors is a good secondary data obtained from Connecticut ,another observator results and various
literature that support writing this.Oneway that can be done by the SMEs in marketing their products abroad
are using e-commerce using the Internet facilities so that they can market their products for 24 hours without
stopping for at the venue to access the Internet
Kata Kunci :
UKM, Inovasi, Teknologi

1. PENDAHULUAN
Industri UKM di tanah air saat ini
menghadapi situasi yang demkian sulit di tengah
perubahan lingkungan bisnis yang semakin
kompleks.Persaingan pun telah menjadi kian ketat
seiring dengan derasnya arus perdagangan bebas
yang secara otomatis membuat kompetisi datang
dari segala penjuru baik domestik, regional
maupun global.Hal tersebut tentunya membawa
tantangan tersendiri bagi para pelaku UKM di
Indonesia.Namun ada peluang di balik
tantangan.Untuk berhasil dalam usaha yang
digeluti, UKM harus memiliki orientasi
pemasaran yang mencukupi.Mereka tidak saja
harus memiliki paradigma sebagai 100%
wirausaha, namun juga sebagai marketer tulen.
Indonesia sangat terkenal akan budayanya
contohnya batik yang merupakan ciri khas dari
bangsa Indonesia walaupun pernah menjadi
polemik
di
dunia
Internasional
yang
memperebutkan asal muasal dari batik tersebut
tetapi pada akhirnya batik menjadi budaya milik
bangsa Indonsia yang sekarang ini sudah
dipatenkan sehingga setiap orang di negara
internasional selalu berpendapat batik adalah
Indonesia

Berbagai permasalahan yang timbul pada
UKM Batik Sebagai gambaran untuk ekspor
UKM batik dari berbagai Negara pada September
2010 turun dibanding sebelumnya baik volume
maupun nilainya, jika pada agustus sebelumnya
volume dan nilai ekspornya masing – masing
72.474.57 kg dan 1.456.818,47 US Dolar, maka
bulan berikutnya menjadi 35.170.21 kg dengan
nilai 648.976,22 US Dolar (sumber: suara
merdeka).Begitu juga pada tahun 2011 tercatat
nilai ekspor batik mencapai US$ 8,3 juta dengan
volume ekspor 377 kilogram sepanjang bulan
maret 2011, namun meski nilainya tinggi, secara
volume ekspor produk batik masih rendah
dibandingkan dengan produk lain, ditambah lagi
dengan masuknya batik impor (tekstil bercorak
batik).Disisi lain produk batik merupakan
komoditas unggulan Negara Indonesia, hal ini
dikarenakan batik merupakan salah satu warisan
bangsa Indonesia yang harus dipelihara dan di
pertahankan.
Dari uraian tersebut diatas maka penulis
mengambil permasalahan tentang bagaimana
meningkatkan UKM khususnya batik dengan
inovasi dan teknologi sehingga dapat di
perdagangkan di berbagai negara internasional.
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2. LANDASAN TEORI
2.1 Inovasi
Ada dua sisi konsekuensi liberalisasi
perdagangan dunia bagi negara yang menjalankan
atau merevitalisasi industrialisasi sebagai strategi
utama pembangunan ekonominya. Di satu sisi
proses liberalisasi ini akan membuka pasar ekspor
baru yang berpotensi untuk menambah devisa dan
memperkuat perekonomian negara. Disisi lain,
proses liberalisasi juga dapat menimbulkan
relokasi usaha dan lapangan pekerjaan diberbagai
sektor usaha ke lokasi-lokasi baru yang
menawarkan biaya produksi lebih rendah atau
efisiensi dan produktifitas lebih tinggi serta
keunggulan-keunggulan lain.
Salah satu alasan posisi daya saing relative
yang lebih buruk itu adalah kurang berjalannya
sistem inovasi yang merupakan salah satu faktor
penentu daya saing nasional. Di banyak negara
industrialis maju dan perekonomian berbasis
pengetahuan
(knowledge-based
economies),
inovasi, khususnya di industri teknologi tinggi,
merupakan target, sedangkan kewirausahaan
merupakan alat atau instrument untuk mencapai
target tersebut. Sedangkan bagi negara
berkembang seperti Indonesia di mana
pengangguran merupakan salah satu masalah
ekonomi utama, hubungan antara kewirausahaan
dan penciptaan lapangan kerja tentu harus
menjadi perhatian utama.Oleh karena itu, dalam
konteks negara berkembang, kewirausahaan tidak
saja cukup menjadi alat atau instrument, tapi juga
harus menjadi target.
Schumpeter
dalam
Ripsas
(1995)
mengidentifikasi lima kategori aktifitas tentang
konsep inovasi, yaitu :
1. Pengenalan produk baru atau kualitas
baru dari suatu produk
2. Pengenalan metode produksi baru,
sesuatu yang belum pernah dilakukan
ssebelumnya dalam industi tertentu
3. Pembukaan atau perintisan pasar baru
4. Penggunaan beberapa input produksi
baru, baik berupa bahan mentah atau
barang setengah jadi (intermediate
goods)
5. Pembentukan struktur organisasi baru
dalam proses produksi di industry
tertentu.
2.2 UKM
Setiap negara memiliki definisi UKM yang
berbeda (tabel 2.1), sebagai contoh di Australia
sebuah usaha dikategorikan sebagai usaha mikro,
kecil dan menengah jika memiliki tenaga kerja
masing-masing sebanyak kurang dari sampai
dengan lima orang, antara enam sampai dengan
dua puluh orang, dan di atas dua puluh orang,
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sedangkan di Amerika, UKM adalah entitas bisnis
yang memiliki tenaga kerja kurang dari lima
ratus orang.
Perbedaan definisi UKM tidak hanya ditemui
di negara yang berbeda, seringkali dalam satu
negara pun ditemukan berbagai macam definisi,
seperti yang terdapat di Indonesia dan Thailand.
Di Indonesia, berbagai
macam institusi
pemerintah merumuskan atau mengadopsi definisi
dan batasan yang berbeda. Menurut undang
undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil,
batasan usaha/industry kecil didefinisikan sebagai
berikut: “Industi kecil adalah kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh perorangan atau rumahtangga maupun suatu badan, bertujuan untuk
memproduksi barang ataupun jasa untuk
diperniagakan secara komersial, yang mempunyai
kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta dan
mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar
sebesar Rp.1 milyar atau kurang”.Badan Pusat
Statistik (BPS) menyusun kategori berdasarka
jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, UKM adalah
entitas bisnis yang memiliki jumlah tenaga kerja
kurang dari 100 orang, dengan rincian kategori
sebagai beikut:usaha rumah tangga dan mikro
terdiri dari satu sampai dengan empat tenaga
kerja, usaha kecil terdiri dari lima sampai dengan
sembilan belas orang, usaha menengah terdiri dari
dua puluh sampai dengan sembilan puluh
sembilan orang, dan usaha besar memiliki tenaga
kerja sebanyak 100 orang atau lebih. Departemen
Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag)
dan Bank Indonesia memberikan batasan UKM
berdasarkan nilai aset (tidak termasuk tanah dan
bangunan), yaitu masing-masing sebesar kurang
dari Rp.5 milyar dan Rp.10 milyar.Sedangkan
Departemen Koperasi dan UKM (KUKM)
memberikan batasan UKM berdasarkan nilai
penjualan setahun, yaitu sebesar kurang dari
Rp.50 milyar.
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Tabel 2.1 Definisi UKM di berbagai Negara Asia Pasifik
Negara/
Perekonomian

Institusi

Indonesia

- BPPS
- Depperindag
- Bank Indonesia
- Departemen KUKM

Japan

- Tenaga kerja - UKM < 100
- UKM < Rp5 Milyar
-Asset
- UKM < Rp10 Milyar
- Penjualan - UKM < Rp50 Milyar
- Tenaga kerja - UKM < 300
-Nilai investasi
- UKM 300 juta
- Tenaga Kerja- UKM 300

Malaysia

- Nilai Investasi

Phillipines

- Tenaga Kerja- UKM < 200
-Asset
- UKM P 60 juta
- Asset
- UKM SGD 15 juta

Taiwan

- UKM RM 2,5 juta

- Tenaga Kerja- UKM < 200
-Nilai Investasi
- UKM < NT$ 60 juta

Thailand

- Bank Sentral Thailand
- Departemen Industri
- Departemen Industri

Canada
USA

Perbedaan definisi ini membawa konsekuensi
tersendiri, diantaranya :

2.

- Asset

Batasan

Korea

Singapore

1.

Kriteria

Akurasi identifikasi UKM untuk
kepentingan implementasi kebijakan
Standarisasi UKM secara internasional
sangat sulit untuk dilakukan, setiap
usaha komparasi harus dilakukan dengan
hati-hati, jika perlu dilakukan studi kasus
atau lapangan untuk melengkapi kajian
data-data statistik makro yang ada.
Kewirausahaan dan entitas bisnis, usaha
kecil dan menengah (UKM) sebagai
salah satu kategori skala usaha secara
struktural menempati posisi yang amat

- Tenaga Kerja- UKM < 300
-Tenaga Kerja - UKM < 200
-Asset
- UKM < Baht 100 Juta
- Tenaga Kerja- UKM < 500
-Penjualan
- UKM CAN$ 20 juta
- Tenaga Kerja- UKM < 500

penting. Meski definisi UKM diberbagai
Negara /entitas perekonomian berbedabeda, secara umum jumlah UKM di
hampir
semua
negara
/entitas
perekonomian di kawasan Asia Pasifik
mencapai di atas 95% dari total jumlah
perusahaan dan mampu menciptakan
lapangan kerja sampai dengan 60%dari
total lapangan kerja sektor swasta (atau
30% dari total lapangan kerja) kawasan
perekonomian Asia PAsifik (Hall,2002).
Tabel 2.2 dan 2.3 menampilkan proporsi
jumlah dan sumbangan UKM terhadap
penciptaan lapangan kerja di kawasan
perekonomian Asia Pasifik.

Tabel 2.2 Jumlah UKM sebagai persentase Total Entitas Bisnis
Negara

Australia
Brunei Darussalam
Canada
Chile
China
Hong kong, China
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia

Jumlah UKM
sebagai %
dari semua total
entitas bisnis
95
98
98
16
99
98
98
99
99
84

Negara

Mexico
New Zealand
Peru
Philippines
Russian Federation
Singapore
Taiwan, China
Thailand
USA
Vietnam

Jumlah UKM
sebagai %
dari semua total
entitas bisnis
99
99
na
99
86
91
98
96
96
na

Sumber : diolah dari Hall (2002:10)
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Tabel 2.3 Kontribusi UKM Terhadap Penciptaan Tenaga Kerja
Negara/
Perekonomian

Australia
Brunei Darussalam
Canada
Chile
China
Hong kong, China
Indonesia
Negara/
Perekonomian

Japan
South Korea
Malaysia
Mexico
New Zealand
PNG
Peru
Philippines
Russian Federation
Singapore
Taiwan, China
Thailand
USA
Vietnam

Tenaga Kerja UKM
non-agrikultur
Sebagai % dari total
Tenaga kerja
(1)
50
92
94
36.5
78
61
88
Tenaga Kerja UKM
non-agrikultur
Sebagai % dari total
Tenaga kerja
(1)

Kontribusi UKM sector swasta
non-agrikultur terhadap tenaga
kerja sector swasta nonagrikultur (sebagai %)
(2)
66
na
49.5
na
100
59.6
na
Kontribusi UKM sector swasta
non-agrikultur terhadap tenaga
kerja sector swasta nonagrikultur (sebagai %)
(2)

78
73
12
77.7
52
53
na
66
33.5
52
78
18
69
85

80.6
81.9
na
65.2
60.0
na
87.9
69.5
na
43.1
81.0
na
41.5
na

Sumber : Diolah dari Hall (2002:24,28) (1)Data 1998; (2)Data 1998, 1999, dan 2000 sesuai yang tersedia.

Di banyak Negara /perekonomian kawasan
Asia Pasifik, lebih dari sepertiga output
manufaktur dihasilkan oleh UKM. Dalam aktifitas
bisnis internasional, UKM dikawasan ini rata-rata
menyumbang lebih dari seperempat ekspor
Negara /perekonomian masing-masing.Bahkan
negara seperti Australia dan China, separoh atau
lebih eksportnya dilakukan oleh UKM. Di negara
Chile, Indonesia dan Singapura, kontribusi UKM
terhadap aktifitas eksport masih sangat sedikit,
hal itu bisa disebabkan karena :
1.

Daya saing internasional UKM di Chile,
Indonesia dan Singapura tidak sebagus
negara lain dalam sampel.
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2.

3.

Pasar domestik bagi UKM ketiga negara
itu masih cukup besar atau potensial
sehingga UKM mereka lebih berorientasi
ke pasar domestik
Harapan manfaat berbagai bentuk
perjanjian kawasan perdagangan bebas
regional
(yaitu
berupa
fasilitas
internasionalisasi
UKM)
belum
dirasakan secara merata oleh semua
negara, bahkan untuk Negara yang sudah
akrab dengan liberalisasi perdagangan
semacam Singapura.
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Tabel 2.4 Kontribusi Output dan Ekspor UKM terhadap Total Output Sektor Manufaktur dan Total Eksport

Negara/
Perekonomian
Australia
Chile
China
Indonesia
Japan
South Korea
Mexico
Philippines
Singapore
Taiwan, China
USA
Rata-rata

(1)
dalam %
1970an

1980an

1990an

43

34

23
52
33

30
52
44

53

19
37

18
46

24
19
39

32.67

35.17

1960an

2.1.1 Kebijakan UKM
Kebijakan untuk UKM sudah selayaknya
difokuskan pada aspek-aspek dimana pemerintah
dapat membuat sumbangan positif untuk
pengembangan UKM dan aspek-aspek yang
potensi dan intensitas ketidaksempurnaan pasar
(market
failures)
besar.Jika
tidak,
ketidaksempurnaan
pasar
tersebut
dapat
menghambat pertumbuhan dan pemberdayaan
UKM. Hall(2002) mengidentifikasi delapan area
kebijakan untuk UKM, yaitu : akses informasi
dan kesenjangan digital, keuangan, teknologi dan
transfer teknologi, sumber daya manusia (SDM)
dan pelatihan, akses pasar, peranan wanita dan
kebijakan mendorong bisnis yang dilakukan oleh
etnis minoritas, beban administrasi yang
ditanggung UKM akibat peraturan pemerintah,
dan kebijakan umum tentang UKM dan iklim
bisnis.
Secara kelembagaan, makin banyak negara
yang menerapkan struktur “one stop shopping”,
satu badan atau kementerian tunggal yang
bertanggung jawab pada UKM. Institusi ini
memberikan kredit mikro, dukungan modal

(2)
dalam%
2000
50
5
60
5
15
43
21
27
8
24
30
26.1

ventura, layanan business-matching, memberikan
kesempatan pada UKM dalam proyek-proyek
pengadaan barang dan jasa pemerintah, dukungan
teknologi termasuk teknologi informasi dan
komunikasi, dan komersialisasi ide-ide baru
UKM.
2.1.2 Kerangka kebijakan UKM di Indonesia
Di banyak dokumen resmi pemerintah
(misalnya: GBHN 1999-2004 dan Program
Pembangunan Nasional/Propenas 2000-2004),
telah dinyatakan pentingnya peranan UKM
sebagai instrument penciptaan lapanga kerja,
penghapus
ketimpangan
melalui
struktur
kepemilikan bisnis yang lebih beragam (juga
sebagai respon terhadap hal yang dianggap
sebagai ketimpangan etnik dalam bisnis),
pendorong kemajuan pembanguanan regional dan
pedesaan,
dan
memberikan
basis
bagi
pembangunan kewirausahaan. Dari waktu ke
waktu, pemerintah telah banyak melahirkan
instrument kebijakan untuk pengembangan
UKM.Tabel 2.4 memberikan daftar terkini
beberapa inisiatif kebijakan tersebut.

Tabel 2.4 Inisiatif Kebijakan untuk UKM di Indonesia

Kebijakan
Keputusan Presiden No.56 Tahun 2002
Keputusan Presiden No.127 Tahun 2001

Tentang
Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha
Kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk
Usaha Menengah atau besar dengan syarat

kemitraan
Instruksi Presiden No.10 Tahun 1999
Pemberdayaan Usaha Menengah
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997
Kemitraan
Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1997
Waralaba
Undang-undang No.9 Tahun 1995
Usaha Kecil
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, Republik Indonesia

Proceeding SNIT 2011: Hal. E-5

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

2.3 BATIK
Batik adalah salah satu cara pembuatan bahan
pakaian. Selain itu batik bisa mengacu pada dua
hal.Yang pertama adalah teknik pewarnaan kain
dengan menggunakan malam untuk mencegah
pewarnaan sebagian dari kain.Dalam literatur
internasional, teknik ini dikenal sebagai waxresist dyeing.Pengertian kedua adalah kain atau
busana yang dibuat dengan teknik tersebut,
termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang
memiliki kekhasan. Batik Indonesia, sebagai
keseluruhan
teknik,
teknologi,
serta
pengembangan motif dan budaya yang terkait,
oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan
Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan
Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and
Intangible Heritage of Humanity) sejak 2
Oktober, 2009.
2.3.1 Sejarah teknik batik
Seni pewarnaan kain dengan teknik
pencegahan pewarnaan menggunakan malam
adalah salah satu bentuk seni kuno.Penemuan di
Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah
dikenal semenjak abad ke-4 SM, dengan
diketemukannya kain pembungkus mumi yang
juga dilapisi malam untuk membentuk pola. Di
Asia, teknik serupa batik juga diterapkan di
Tiongkok semasa Dinasti T'ang (618-907) serta di
India dan Jepang semasa Periode Nara (645-794).
Di Afrika, teknik seperti batik dikenal oleh Suku
Yoruba di Nigeria, serta Suku Soninke dan Wolof
di Senegal. Di Indonesia, batik dipercaya sudah
ada semenjak zaman Majapahit, dan menjadi
sangat populer akhir abad XVIII atau awal abad
XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik
tulis sampai awal abad XX dan batik cap baru
dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun
1920-an.
Walaupun kata "batik" berasal dari bahasa
Jawa, kehadiran batik di Jawa sendiri tidaklah
tercatat.G.P. Rouffaer berpendapat bahwa tehnik
batik ini kemungkinan diperkenalkan dari India
atau Srilangka pada abad ke-6 atau ke-7. Di sisi
lain, J.L.A. Brandes (arkeolog Belanda) dan F.A.
Sutjipto (arkeolog Indonesia) percaya bahwa
tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja,
Flores, Halmahera, dan Papua. Perlu dicatat
bahwa wilayah tersebut bukanlah area yang
dipengaruhi oleh Hinduisme tetapi diketahui
memiliki tradisi kuna membuat batik.
G.P. Rouffaer juga melaporkan bahwa pola
gringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di
Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa
pola seperti ini hanya bisa dibentuk dengan
menggunakan alat canting, sehingga ia
berpendapat bahwa canting ditemukan di Jawa
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pada masa sekitar itu. Detil ukiran kain yang
menyerupai pola batik dikenakan oleh
Prajnaparamita, arca dewi kebijaksanaan buddhis
dari Jawa Timur abad ke-13. Detil pakaian
menampilkan pola sulur tumbuhan dan kembangkembang rumit yang mirip dengan pola batik
tradisional Jawa yang dapat ditemukan kini. Hal
ini menunjukkan bahwa membuat pola batik yang
rumit yang hanya dapat dibuat dengan canting
telah dikenal di Jawa sejak abad ke-13 atau
bahkan lebih awal.
Legenda dalam literatur Melayu abad ke-17,
Sulalatus Salatin menceritakan Laksamana Hang
Nadim yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud
untuk berlayar ke India agar mendapatkan 140
lembar kain serasah dengan pola 40 jenis bunga
pada setiap lembarnya. Karena tidak mampu
memenuhi perintah itu, dia membuat sendiri kainkain itu. Namun sayangnya kapalnya karam
dalam perjalanan pulang dan hanya mampu
membawa empat lembar sehingga membuat sang
Sultan
kecewa.
Oleh
beberapa
penafsir,who?serasah itu ditafsirkan sebagai batik.
Dalam literatur Eropa, teknik batik ini pertama
kali diceritakan dalam buku History of Java
(London, 1817) tulisan Sir Thomas Stamford
Raffles.Ia pernah menjadi Gubernur Inggris di
Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada
1873 seorang saudagar Belanda Van Rijekevorsel
memberikan selembar batik yang diperolehnya
saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di
Rotterdam dan pada awal abad ke-19 itulah batik
mulai mencapai masa keemasannya. Sewaktu
dipamerkan di Exposition Universelle di Paris
pada tahun 1900, batik Indonesia memukau
publik dan seniman.
Semenjak industrialisasi dan globalisasi, yang
memperkenalkan teknik otomatisasi, batik jenis
baru muncul, dikenal sebagai batik cap dan batik
cetak, sementara batik tradisional yang diproduksi
dengan teknik tulisan tangan menggunakan
canting dan malam disebut batik tulis. Pada saat
yang sama imigran dari Indonesia ke Persekutuan
Malaya juga membawa batik bersama mereka.
2.3.2 Budaya batik
Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai
seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya
Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama.
Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau
menjadikan
keterampilan
mereka
dalam
membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di
masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan
eksklusif perempuan sampai ditemukannya "Batik
Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki ke
dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian
bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang
memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat
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pada corak "Mega Mendung", dimana di beberapa
daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim
bagi kaum lelaki.
Tradisi membatik pada mulanya merupakan
tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala
suatu motif dapat dikenali berasal dari batik
keluarga tertentu.Beberapa motif batik dapat
menunjukkan status seseorang.Bahkan sampai
saat ini, beberapa motif batik tadisional hanya
dipakai oleh keluarga keratonYogyakarta dan
Surakarta.
Batik merupakan warisan nenek moyang
Indonesia ( Jawa ) yang sampai saat ini masih
ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan
kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada
waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB.
2.3.3 Corak batik
Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi
oleh berbagai pengaruh asing.Awalnya, batik
memiliki ragam corak dan warna yang terbatas,
dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh
kalangan tertentu.Namun batik pesisir menyerap
berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang
asing
dan juga pada
akhirnya,
para
penjajah.Warna-warna cerah seperti merah
dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga
memopulerkan corak phoenix.Bangsa penjajah
Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan
hasilnya adalah corak bebungaan yang
sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip)
dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah
(gedung atau kereta kuda), termasuk juga warnawarna kesukaan mereka seperti warna biru.Batik
tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan
masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena
biasanya
masing-masing
corak
memiliki
perlambangan masing-masing.
2.3.4 Cara pembuatan
Semula batik dibuat di atas bahan dengan
warna putih yang terbuat dari kapas yang
dinamakan kain mori. Dewasa ini batik juga
dibuat di atas bahan lain seperti sutera, poliester,

rayon dan bahan sintetis lainnya. Motif batik
dibentuk
dengan
cairan
lilin
dengan
menggunakan alat yang dinamakan canting untuk
motif halus, atau kuas untuk motif berukuran
besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam
serat kain.Kain yang telah dilukis dengan lilin
kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan,
biasanya dimulai dari warna-warna muda.
Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain
dengan warna lebih tua atau gelap. Setelah
beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah
dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk
melarutkan lilin.
2.3.5 Jenis batik
1.

Menurut teknik

•

Batik tulis adalah kain yang dihias
dengan teksture dan corak batik
menggunakan tangan. Pembuatan batik
jenis ini memakan waktu kurang lebih 23 bulan.
Batik cap adalah kain yang dihias
dengan teksture dan corak batik yang
dibentuk dengan cap ( biasanya terbuat
dari tembaga). Proses pembuatan batik
jenis ini membutuhkan waktu kurang
lebih 2-3 hari.
Batik lukis adalah proses pembuatan
batik dengan cara langsung melukis pada
kain putih.

•

•

2.

Motif batik berdasarkan daerah asal :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batik bali
Batik banyumas
Batik Madura
Batik malang
Batik pekalongan
Batik solo
Batik tasik
Batik aceh
Batik jawa
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2.3.6

Nilai Ekspor Batik beberapa Negara tahun 2009
Tabel 2.5 Nilai Ekspor Batik Nasional 2004- 2009

Tahun

Nilai Ekspor Batik Nasional

2004

US$ 34,41 juta

2005

US$ 12,46 juta

2006

US$ 14,27 juta

2007

US$ 20,89 juta

2008

USS 32,28 juta

Triwulan I 2009

US$ 10,86 juta

Sumber: Suara Pembaruan, 3 Oktober 2009.

3.

HASIL PENELITIAN

Batik merupakan salah satu budaya yang
dimiliki oleh Negara Indonesia dan sampai
dengan saat ini masih banyak yang dikategorikan
kedalam bisnis usaha kecil menengah. Terdapat
berbagai macam masalah yang dihadapi oleh
UKM batik di Indonesia yaitu :
1.
2.
3.

Kurangnya Permodalan
Kurangnya Inovasi
Ketergantungan UKM pada pemasaran
secara kolektf
4. Kurangnya keberadaan institusi publik
baik dalam hal komitmen, sumber daya,
maupun fleksibilitas dalam mendukung
UKM
5. Kurangnya rasa saling percaya, karena
seharusnya setiap UKM merasa dirinya
sebagai team player bukan menjadi
individual player
6. Lemahnya akses terhadap sumber
informasi dan keuangan
7. Rendahnya produktivitas UKM
8. Kurang terintegrasinya UKM dengan
industri-industri yang berskala lebih
besar
9. Lemahnya kapasitas untuk menyerap
teknologi
10. Lemahnya
kapasitas
untuk
pengembangan SDM
Selain permasalahan tersebut diatas UKM
batik juga masih banyak yang berorientasi lokal
sedangkan untuk batik sendiri banyak yang sudah
dikenal dan diminati oleh pasar regional bahkan
internasional.
Kelemahan UKM tersebut disebabkan
karena kondisi ekonomi makro, kebijakan
pemerintah,
karakteristik
sosial
budaya
Proceeding SNIT 2011: Hal. E-8

masyarakat, dan sebagainya.Oleh karena itu perlu
adanya strategi-strategi yang harus dilakukan oleh
UKM agar bisa dan dapat melakukan
perdagangan internasional, diantaranya adalah :
1.

2.
3.

Desentralisasi,
Desentralisasi sebagai bagian dari
integral dari neo-institusionalis bersama
dengan ide masyarakat madani (civil
society), modal sosial dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good gover
nance)
Tumbuh kembangkan lembaga donor
dalam hal permodalan maupun teknologi
Analisis SWOT ( Strength, Weakness,
Opportunity, Threat)
Yaitu dengan cara menginvestasikan
berbagai faktor internal dan eksternal
dengan mempertimbangkan berbagai
aspek alokasi sumberdaya yang dimiliki,
kelemahan yang ada, kesempatan yang
muncul, serta ancaman yang timbul
dalam
rangka
pengembangan
usaha.Didalam UKM batik SWOT yang
terjadi antara lain sebagai berikut :
1. Kekuatan / Strength
Merupakan Produk yang sudah
dikenalbaik oleh masyarakat lokal,
nasional maupun internasional
Kelemahan / Weakness
Merupakan permasalahan yang dihadapi
oleh UKM batik yaitu
•
Kurangnya Permodalan
•
Kurangnya Inovasi
•
Ketergantungan
UKM
pada
pemasaran secara kolektf
•
Kurangnya keberadaan institusi
public baik dalam hal komitmen,
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sumber daya, maupun fleksibilitas
dalam mendukung UKM
Kurangnya rasa saling percaya,
karena seharusnya setiap UKM
merasa dirinya sebagai team
player bukan menjadi individual
player
Kurangnya akses informasi dan
lain – lain

•

•

2. Peluang/Opportunity
Bagi
UKM
batik
untuk
mengembangkan
usahanya
masih
terbuka lebar dengan didukung oleh
inovasi dan teknologi informasi dengan
memanfaatkan teknologi internet yang
melahirkan konsep e-commerce yang
telah menjadi sebuah model baru bagi
dunia bisnis secara lokal, regional
maupun internasional.
3.Ancaman/Threat
Sebagai ancaman bagi eksistensi UKM
batik adalah semakin tajam dan ketatnya
persaingan bisnis ini sehingga diperlukan
profesionalisme
pengelola
dan
manajemen agarbisa selalu survive, yaitu
denganpeningkatan kualitas sumber daya
manusia untuk dapat mengeksplorasi
sumber daya alam secara terpadu melalui
dukungan dan kebijakan pemerintah agar
dapat memberdayakan sumber daya
ekonomi yaitu:
1.

2.
3.

4.

Land
: kesenjangan sumber
daya alam / land (natural
resource)
Labor : kapasitas pekerja
untuk produksi barangdan jasa
Capital : Sarana dan prasarana
modal untukproduksi barang
dan jasa
Entrepreneurship :pelaku
usahayang
memberdayakanberbagai
sumber diatas untuk
produktifitas dan inovasi

Agar asset dan liabilitas mendasari
brand equity, maka aset dan liabilitas
merek harus berhubungan dengan nama
atau sebuah simbol sehingga jika
dilakukan perubahan terhadap nama dan
simbol merek, beberapa atau semua aset
dan liabilitas yang menjadi dasar brand
equity akan berubah pula.
Brand equity yang kuat dapat
mempertinggi keberhasilan program
dalam memikat konsumen baru atau
merangkul kembali konsumen lama.
Promosi yang dilakukan akan lebih
efektif jika merek dikenal. Brand equity
yang
kuat
dapat
menghilangkan
keraguan konsumen terhadap kualitas
merek.
Menurut David. A. Aaker (Managing
Brand Equity, 1991), brand equity dapat
dikelompokkan kedalam lima kategori,
yaitu :
Brand awareness (kesadaran merek),
menunjukkan kesanggupan seorang
calon pembeli untuk mengenali atau
mengingat kembali bahwa suatu merek
merupakan bagian dari kategori produk
tertentu.
1.

2.

3.

4.

Brand association(asosiasi merek),
mencerminkan pencitraan suatu
merek terhadap suatu kesan tertentu
dalam kaitannya dengan kebiasaan,
gaya hidup, manfaat, atribut
produk, geografis, harga, pesaing,
selebritis, dan lain-lain
Perceived
quality
(persepsi
kualitas), mencerminkan persepsi
pelanggan terhadap keseluruhan
kualitas/keunggulan suatu produk
atau jasa layanan berkenaan dengan
maksud yang diharapkan.
Brand loyalty (loyalitas produk),
mencerminkan tingkat keterikatan
konsumen dengan suatu merek
produk
Other proprietary brand assets
(aset-aset merek lainnya), secara
langsung akan dipengaruhi oleh
kualitas dari empat elemen utama
tersebut.

4. Brand Equity (Ekuitas Merek)
Brand Equity adalah seperangkat aset
dan liabilitas merek yang terkait dengan
suatu merek, nama, simbol, yang mampu
menambah atau mengurangi nilai yang
diberikan oleh sebuah produk atau jasa
baik pada perusahaan maupun pada
pelanggan.
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Brand awarenest

Perceived quality

Brand loyalty

Memberikan nilai kepada pelanggan
Dengan memperkuat
Interpretasi/proses informasi
Rasa percaya diri dalam pembelian
Pencapaian kepuasan dari pelanggan

Brand association

Brand equity
(nama, simbol)

other proprietary brand assets

Memberikan nilai kepada perusahaan
Dengan memperkuat
Efisiensi dan efektivitas program pemasaran
Brand loyalty
Harga/laba
Perluasan merek
Peningkatan perdagangan
Keuntungan kompetitif

Gambar 3.1 kemampuan brand equity dalam menciptakan nilai bagi perusahaan atau pelanggan atas dasar lima kategori
aset yang telah disebutkan.

5.

Penetrasi pasar luar negeri, dengan
cara mencari pasar di luar negeri dan
melakukan promosi dengan banyak
melakukan pemeran
6. Strategi
pengembangan
infant
industry, bergantung pada pemasok
luar dan selalu berlindung pada
berbagai kebijakan yang protektif
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
untuk melindungi produk batik dalam
melakukan perdangan baik lokal, nasional,
regional bahkan internasional antara lain,
yaitu :
1.

Kebijakan penjagaan produk
dalam negeri (safeguard)
2. Kebijakan labelling batik, yang
pada fungsinga digunakan agar
konsumen tidak terkecoh dan
bisa membedakan antara batik
tulis, batik cap dan tekstil
bermotif batik
3. Instrumen anti dumping
Dumping dalam konteks hukum
perdagangan
internasional
adalah
suatu
bentuk
diskriminasi harga internasional
yang dilakukan oleh sebuah
perusahaan
atau
negara
pengeksport
yang
menjual
barangnya dengan harga lebih
rendah dipasar luar negeri
dibandinngkan dipasar dalam
negeri sendiri dengan tujuan
untuk memperoleh keuntungan
atas produk eksport tersebut.
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Sedangkan dumping menurut kamus
hukum ekonomi adalah praktik dagang
yang dilakukan eksportir dengan menjual
komoditi di pasaran internasional dengan
harga kurang dari nilai yang wajar atau
lebih rendah dari pada harga barang
tersebut di negeri sendiri atau daripada
harga jual kepada negara lain.
Berdasarkan definisi diatas maka perlu
dibuatkan suatu kebijakan anti dumping
yang
fungsinya
untuk
melindungi
perdagangan dalam negeri.
Investigasi anti dumping harus dihentikan
jikafakta dilapangan membuktikanbahwa
marjin dumping dianggap tidak signifikan
(dibawah 2% dari harga ekspor) dan jika
volume impor dari suatu produk dumping
sangat kecil volume import kurang dari 3%
dai jumlah ekspor negara tersebut ke
negara pengimpor, tapi investigasi juga
akan tetap berlaku jika produk dumping
impor dari beberapa Negara pengekspor
secara
bersamaan
diperhitungkan
berjumlah 7% atau lebih.
7.

Jejaring bisnis UKM
Jejaring adalah suatu cara yang dapat
dilakukan untuk mencapai skala
ekonomi yang memadai, selain cara lain
seperti penggabungan usaha.
Secara konseptual jejaring adalah
asosiasi
asosiasi
dari
individu/organisasi yang berkomunikasi
satu dengan yang lainnya untuk
menghasilkan
kesaling
manfaatan
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(mutual
benefit)
Fulton,1990)

(Holmlund

and

menggunakan media elektronik utama
dengan menggunakan internet.
Konsep dasar dari e-commerce antara
lain, yaitu :

Keuntungan jejaring adalah :
1.

Perusahaan yang tergabung
didalamnya
mempunyai
kemampuan rata-rata lebih baik
dibandingkan dengan berbagai
perusahaan yang berada di luar
jejaring karena adanya difusi
tacit knowlwdge dan kompetisi
local secara cepat melalui
pengamatan trend pasar dan
analisis produk pesaing
2. Tidak ada korelasi kuat antara
ukuran perusahaan dengan nilai
penjualan perusahaan
3. Adanya pengurangan harga
sebagian
produk
antara
(intermediary product) dan
biaya transaksi input dan output
sepanjang rantai pasok (supply
chain)

8.

1.

2.

3.

4.

E-commerce
E-commerce
secara
umum
merupakan
kegiatan
bisnis
(perniagaan/perdagangan) atau jasa yang
berhubungan eratdengan konsumen
(consumers),
manufaktur,
internet
service provider (ISP) dan pedagang
perantara (intermediateries) dengan

5.

Automation
Merupakan otomasi bisnis proses
sebagai pengganti proses manual
(konsep:enterprise
resource
planning)
Integration
Merupakan proses yang terintegrasi
untuk mencapai hasil yang efisien
dan efektif (konsep: just in time)
Publishing
Merupakankemudahan
berkomunikasi dan berpromosi
untuk produk dan jasa yang
diperdagangkan (konsep :electronic
cataloging)
Interaction
Merupakan pertukaran informasi /
data antar pelaku bisnis dengan
meminimalisasika human error
(konsep
:electronic
data
interchange)
Transaction
Merupakan dua pelaku bisnis untuk
bertransaksi dengan melibatkan
institusi
lain
sebagai
fungsi
pembayaran(konsep:electronic
Payment

Gambar 3.2 Contoh E - Commerce

9.

Letter Of Credit atau L/C
Perdagangan merupakan hal yang
sudah lama di muka bumi ini, baik
perdagangan satu pulau, antar pulau atau
antar negara. Kita mengetahui bahwa
setiap perdagangan akan berujung pada
pengiriman barang ke tempat tujuan
pembeli dan pada akhirnya akan
melibatkan pembayaran oleh pihak
pembeli. Didalam pengiriman barang
yang menjadi masalah utama adalah
dalam hal pembayaran, karena bagi
pengirim atau penjual barang harus

terlebih dahulu ada jaminan pembayaran
terhadap barang yang dijualnya.Tanpa
jaminan dari pihak pembeli tidak
mungkin penjual berani melepas barang
dagangannya. Begitu pula bagi pihak
pembeli perlu ada jaminan untuk
memperoleh barang dengan disertai
jumlah dan kualitas yang diinginkannya
oleh karena itulah maka dibuatlah letter
of credit atau L/C yang merupakan jasa
bank yang diberikan kepada masyarakat
untuk memperlancar pelayanan arus
barang, baik arus barang dalam negeri
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4.

(antar pulau) atau arus barang ke luar

negeri (ekspor-import).

KESIMPULAN

Selain permasalahan tersebut diatas
UKM batik juga masih banyak yang
berorientasi lokal sedangkan untuk batik
sendiri banyak yang sudah dikenal dan
diminati oleh pasar regional bahkan
internasional.

Berdasarkan
hasil
penelitian
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Peningkatan jumlah UKM merupakan
salah satu cara yang dapat dilakukan oleh
pemerintah
untuk
memperbaiki
perekonomian negara karena telah
terbukti pada saat perekonomian
mengalami krisis dan banyaknya
perusahaan yang gulung tikar UKM
berhasil mempertahankan eksistensinya
dengan bertambahnya jumlah UKM serta
kemampuannya dalam menyerap tenaga
kerja dan jumlah ekspor yang dihasilkan.
2. Batik merupakan salah satu budaya yang
dimiliki oleh negara ini oleh karena itu
perlu dipertahankan dan dikembangkan
salah satunya dengan cara memperluas
daerah pemasarannya sampai ke
mancanegara
melalui
perdagangan
internasional.
3. Kekurangan yang dimiliki oleh UKM
yang ada di Indonesia adalah :
•
Kurangnya Permodalan
•
Kurangnya Inovasi
•
Ketergantungan
UKM
pada
pemasaran secara kolektf
•
Kurangnya keberadaan institusi
publik baik dalam hal komitmen,
sumber daya, maupun fleksibilitas
dalam mendukung UKM
•
Kurangnya rasa saling percaya,
karena seharusnya setiap UKM
merasa dirinya sebagai team
player bukan menjadi individual
player
•
Lemahnya akses terhadap sumber
informasi dan keuangan
•
Rendahnya produktivitas UKM
•
Kurang terintegrasinya UKM
dengan industri-industri yang
berskala lebih besar
•
Lemahnya
kapasitas
untuk
menyerap teknologi
•
Lemahnya
kapasitas
untuk
pengembangan SDM
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Kelemahan UKM tersebut disebabkan
karena
kondisi
ekonomi
makro,
kebijakan pemerintah, karakteristik
sosial
budaya
masyarakat,
dan
sebagainya.
4.

Agar dapat melakukan perdagangan
internasional ukm batik dapat melakukan
berbagai macam cara diantaranya adalah:
• Desentralisasi merupakan bagian dari
integral
dari
neo-institusionalis
bersama dengan ide masyarakat
madani (civil society), modal sosial
dan tata kelola pemerintahan yang
baik (good gover nance)
• Analisis
SWOT
dengan
menginvestasikan berbagai faktor
internal dan eksternal dengan
mempertimbangkan berbagai aspek
alokasi sumber daya yang dimiliki,
kelemahan yang ada, kesempatan
yang muncul serta ancaman yang
timbul dalam rangka pengembangan
usaha
• E-commerce
dalam
melakukan
pemilihan
produk,
pemesanan
barang, pembayaran secara on line
• Letter of Credit atau L/C dalam
melakukan pengiriman barang dan
pembayaran
• Brand Equity (Ekuitas Merek)
merupakan seperangkat aset dan
liabilitas merek yang terkait dengan
suatu merek, nama, simbol, yang
mampu menambah atau mengurangi
nilai yang diberikan oleh sebuah
produk atau jasa baik pada
perusahaan maupun pada pelanggan.
• Penetrasi pasar luar negri dengan
membuka pasar dan melakukan
promosi melalui pameran.
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