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ABSTRAK

Batik merupakan salah satu kebudayaan yang berwujud seni kerajinan lukis.

Keberadaan batik dengan keindahan motif, desain, maupun coraknya telah

menjadikan seni batik sebagai salah satu warisan budaya yang dilestarikan melalui

pengakuan UNESCO yang menyebutkan bahwa batik adalah Warisan Kemanusiaan

untuk budaya lisan dan non bendawi (Masterpieces of the Oraland Intangible

Cultural Heritage of Humanity). Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah

yang memiliki peran cukup penting dalam sejarah perkembangan batik tulis di

Sidoarjo. Batik tulis berkembang pesat hingga saat ini dan menarik peran-peran

kelompok masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian batik Solo agar terjaga

keberadaannya di balik persaingan usaha batik yang ketat. Posisi Asosiasi Batik

Sidoarjo (ABSI) memiliki andil besar dalam perkembangan dan pelestarian batik

tulis. Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI) di Desa Jetis menjadi bagian dari pelestarian

batik tulis dengan berbagai aktivitas dan peran didalamnya. Terdapat pula berbagai

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perkembangan peran Asosiasi Batik

Sidoarjo (ABSI) untuk pelestarian batik. Tujuan penelitian : (1) Mengetahui peran
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Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI) dalam pelestarian batik tulis;  (2) Mengetahui faktor

pendukung dan faktor penghambat peran Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI) dalam

upaya pelestarian batik tulis.

Kajian penelitian dianalisis dengan menggunakan teori Fungsionalisme

Struktural oleh Talcott Parsons yaitu teori AGIL (adaptation, goal attainment,

integration, latency). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Jetis Kabupaten Sidoarjo. Informan utama adalah

pengurus Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI), informan pendukung adalah pengrajin

batik dan karyawan batik, penduduk Desa Jetis setempat terkait dalam pelestarian

batik tulis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

atau verifikasi.

Hasil penelitian adalah (1) Peran Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI) dalam

pelestarian batik diekspresikan dengan membuat mengembangkan kreasi motif batik

tulis, menyelengarakan promosi batik tulis dalam berbagai jenis media, dan

bekerjasama dengan pemerintah; (2) Faktor pendukung Asosiasi Batik Sidoarjo

(ABSI) dalam pelestarian batiktulis adalah letak geografis dan dukungan pemerintah,

sedangkan faktor penghambatnya adalah usia pengrajin yang sudah tua, generasi

muda lebih memilih kerja di kota, persaingan usaha yang tidak sehat dan daya beli

masyarakat yang rendah.

Kata kunci: pelestarian batik, batik tulis, asosiasi

ABSTRACT

Batik is one of the culturein form of art of painting. The existence of batik with

its beauty of the motive, design, and the pattern has made batik art as one of the

cultural heritage preserved through the recognition of UNESCO which states that

batik is the Heritage of Humanity for oral and wriiten culture (Masterpieces of the

Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity).Jetis Village inSidoarjoRegency



JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNAIR Page 4

is an area having a quite important role in the history of batik development in

Sidoarjo. Batik tulis grows rapidly andtakescommunity roles to participate in the

preservation of Solo batik in order to maintain its existence in tight competition of

batik business. The position of Batik Association Sidoarjo (ABSI) has important role

in the development and preservation of batik tulis. The Batik Association of Sidoarjo

(ABSI) in Jetis Village is part of batik preservation with various activities and roles

in it. There are also various supporting factors and inhibiting factors in the

development of the role of Batik Association Sidoarjo (ABSI) for preservation of

batik. The objectives of the research are: (1) To know the role of Batik Association

Sidoarjo (ABSI) in batik preservation; (2) To know the supporting factors and factors

inhibiting the role of Batik Association Sidoarjo (ABSI) in the effort of preservation

of batik tulis.

The research study is analyzed using Structural Functionalism Theory by

Talcott Parsons namely AGIL (adaptation, goal attainment, integration, latency). The

research uses qualitative research method. The researchis located in Jetis Village of

Sidoarjo Regency. The main informant is the management of Batik Association

Sidoarjo (ABSI), while supporting informants are batik craftsmen and batik

employees, local Jetis Village residents, and related offices in batik preservation. The

data is collected through interview, observation, and documentation. The datais

validated with data triangulation technique. Data analysis technique includes data

collection, data reduction, data presentation, and conclusion or verification.

The results of the research are: (1) The role of Batik Association of Sidoarjo

(ABSI) in batik preservation is implemented by making various creations of batik

motifs, conducting the promotion of batik tulis in various media types, and making

cooperation with the government; (2) The supporting factors of Batik Association of

Sidoarjo (ABSI) in batik preservation is geographical location and government

support, while the inhibiting factor arethe ages of the craftsmen are old, meanwhile

younger generation prefer to work in town, unhealthy business competition and

public purchasing power is low.
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PENDAHULUAN

Keunikan dalam proses pembuatan

batik dan coraknya menjadikan batik

memiliki citra kebudayaan Jawa yang

tergambarkan dalam corak dan motifnya.

Batik tidak hanya dikenal di dalam

negeri saja, melainkan telah dikenal

masyarakat di luar negeri pula. Seni

batik berkembang dan menyebar

terutama di Pulau Jawa, misalnya yang

dikenal dengan batik Garut, Batang,

Pekalongan, Tegal, Banyumas,

Surakarta, Yogyakarta, Juwana,

Rembang, Lasem, dan Madura. Setiap

daerah tersebut membawa makna dari

motif batik yang berbeda. Misalnya batik

Pekalongan yang termasuk dalam daerah

pesisiran akan memunculkan corak khas

daerah pesisiran. Sedangkan beberapa

motif-motif batik tulis Sidoarjo antara

lain motif Kupu-kupu, Capung, Bola,

Kipas, Bunga Rumput Laut, Manggis,

Teratai, Bunga Tusuk Sate, Udang

Bandeng, dan Burung Pelatuk. Kini

motif batik Jetis mulai beragam, tidak

hanya tentang flora dan fauna atau motif

geometris, sudah mulai bermunculan

motif yang benda-benda yang digunakan

dalam keseharian sebagai sumber

inspirasinya, seperti motif kipas. Motif

kipas ini melambangkan keanggunan

dan menjadi pilihan pada awal 2000an

selain motif flora dan fauna, motif ini

banyak disukai oleh konsumen yang

berasal dari madura dan daerah-daerah

pesisir lainnya (Ardi, 2015).

Salah satu sentra pengrajin atau

produsen batik tulis di Kabupaten

Sidoarjo adalah Kampung Batik Jetis

yang berlokasi di wilayah Kelurahan

Lemahputro Kecamatan Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo, (Arini, 2011). Pada

tahun 2012, pertumbuhan ekonomi

Sidoarjo sebesar 7,20 persen. Angka ini

kemudian menurun menjadi 6,88 persen

pada tahun 2013 dan 6,18 pada tahun

2014 persen (Maulida, 2016).

Kampung Batik Jetis terkenal

dengan produksi batik tulisnya dengan

motif yang khas dari daerah Sidoarjo.

Ciri khas batik Sidoarjo merupakan

perpaduan antara batik Sidoarjo asli

dengan batik pesisiran yang mempunyai

motif khas yang tidak terdapat di daerah-

daerah produksi batik lainnya. Awalnya

motif batik Sidoarjo asli masih sangat
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sederhana, para pengrajin batik Sidoarjo

menggunakan tumbuhan sebagai motif

dasar batik, (Wulandari, 2014). Motif

tumbuhan yang digunakan merupakan

inspirasi dari tumbuh-tumbuhan yang

hidup disekitar pengrajin batik. Motif

tumbuhan merupakan manifestasi dari

kebudayaan Islam, batik Sidoarjo berasal

dari periode Islam. Motif batik khas

Sidoarjo yaitu beras utah, kembang

bayem, kebun tebu, dan lain sebagainya.

Makna filosofisnya berkaitan dengan

potensi maupun kearifan lokal yang ada

di Sidoarjo. Beras Utah ini terkait

dengan melimpahnya bahan pangan

terutama padi yang ada di Sidoarjo.

Motif Kebun Tebu ini terkait dengan

Sidoarjo yang dulunya dikenal sebagai

penghasil gula terbesar. Sehingga, tentu

banyak pula kebun-kebun tebu yang

menjadi bahan baku gula. Situs-situs

yang menunjukkan Sidoarjo sebagai

penghasil gula pun masih ada. Motif

Kembang Bayem ini terkait dengan

banyaknya sayuran bayam di daerah

pedesaan Sidoarjo. Tanaman tersebut

sangat mudah dijumpai di sekitar rumah

penduduk, baik yang ditanam maupun

yang tumbuh liar. Keunggulannya Batik

Sidoarjo ini warnanya bisa tahan lama,

sampai 10 tahun, (Sulistyowati, 2014).

Desa Jetis sebagai kampung yang

memiliki budaya batik, identitas juga

selayaknya tidak hanya dimunculkan

melalui aspek fisik semata. Aktifitas–

aktifitas membatik perlu untuk

dimunculkan sebagai satu identitas

kawasan yang kuat. Oleh karena itu

perlu adanya peran serta masyarakat

dalam proses pelestarian yang ada.

Partisipasi masyarakat mutlak

diperlukan agar pembangunan fisik yang

ada dapat terus terjaga dan terus kontinu

menghasilkan perbaikan sosial, ekonomi

dan ekologis kawasan, (Qamariah,

2011). Partisipasi masyarakat dapat

diwujudkan melalui peran suatu

kelompok atau organisasi yang terlibat

langsung dalam proses pelestarian

(Mutia, 2017).

Petty dalam Dede (2012) juga

menyebutkan tipe partisipasi masyarakat

untuk mobilisasi mandiri, yang secara

langsung dapat diterapkan pada

Kampung Batik Jetis, khususnya adalah

participation in giving information.

Bentuk partisipasi masyarakat ini dapat

dengan mudah diimplementasikan,

terutama dalam menentukan arahan dan
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kebijakan mengenai pelestarian yang

berkelanjutan, (Damamik, 2010).

Beberapa bentuk partisipasi lain yang

dapat diwadahi yakni participation in

consultation, dimana masyarakat

memberi saran pembangunan bagi

kampung. Masyarakat dapat digunakan

sebagai sarana untuk turut pula

menganalisa kampung dan memberikan

pandangan serta kebijakan yang tepat

bagi kemajuan kampungnya.dan yang

paling penting adalah partisipasi dalam

pelestarian budaya batik tulis di

Kampung Batik Jetis.

Produksi batik tulis makin

menyusut dan hanya terdapat ditempat-

tempat tertentu dan terbatas. Produksi

batik banyak mengarah pada seni kriya

lukis. Batik tulis sebenarnya juga

merupakan perwujudan dari seni kriya

lukis yang penyelesaiannya melibatkan

banyak tenaga kerja, oleh karena itu

pelestariannya sangatlah penting.Namun

dalam perkembangannya usaha batik

tulis Jetis baru nampak pada tahun 1950-

an. Pekerjaan pembuatan batik tulis ini

mula-mula hanya merupakan industri

rumah tangga yang berlanjut sebagai

warisan turun-menurun. Aktifitas

membatik ini sepintas tampak sebagai

suatu kegiatan sambilan yang seakan-

akan hanya merupakan aktivitas mengisi

waktu, bahkan pada tahun 1970-an,

industri batik tulis Sidoarjo menjadi

salah satu tiang penopang ekonomi yang

mana 90% kaum perempuannya bekerja

sebagai pengrajin atau hal-hal yang

berhubungan dengan batik tulis. Hal ini

seiring perkembangan zaman di Desa

Jetis mulai tumbuh aktifitas dari

masyarakat maupun pengrajin batik.

Beberapa penelitian tentang

pelestarian batik telah dilakukan,

diantaranya oleh Mutia (2017), hasil

penelitian menunjukkan bahwa hasil

participation in giving information,

masyarakat menekankan bahwa belum

ada tindakan pelestarian yang

representatif baik dari warga maupun

Pemerintah. Hal ini mempengaruhi

pelestarian yang ada, dibuktikan dengan

temuan fisik yakni 2/3 bangunan lama di

Kampung Batik Jetis dalam kondisi

tidak terawat. Melalui tindakan

participation in consultation,

menunjukkan karakter imagibilitas yang

tinggi jika ditinjau dari aspek fisik

kawasannya. Hal ini kemudian yang

menjadi dasar dalam pengembangan

arahan pelestarian yang sustainable
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yakni pelestarian dan pemanfaatan

bangunan lama, keselarasan visual

kawasan, penanganan ekologis, dan

memberikan masyarakat sarana untuk

berpartisipasi. Penelitian lain dilakukan

oleh Mutiara Kususma (2015), hasil

penelitian adalah peran saudagar di

Kampung Batik Laweyan dalam

pelestarian batik Solo diekspresikan

dengan membuat kreasi motif batik Solo.

Inovasi dalam berbagai hasil karya seni

batik Solo khas Kampung Batik

Laweyan, promosi karya seni batik di

Laweyan dalam berbagai jenis media,

pembentukan Forum Pengembangan

Kampung Batik Laweyan, serta

pengadaan acara Slawenan dalam

menjalin interaksi saudagar batik di

Kampung Batik Laweyan,

(Widyaningrum, 2012).

Kekhasan yang dimiliki batik tulis

Sidoarjo masih ada dikarenakan para

pengrajin batik di Desa Jetis yang masih

mempertahankan tradisi membatik

dengan membawa khas corak batik

Sidoarjo yang ditonjolkan. Posisi

Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI) memiliki

andil besar dalam perkembangan batik

tulis khas Sidoarjo. Asosiasi Batik

Sidoarjo (ABSI) ikut serta dalam

pelestarian batik tulis Sidoarjo dengan

berbagai aktivitas dan peran di

dalamnya. Terdapat pula berbagai faktor

pendukung dan faktor penghambat

dalam perkembangan peran Asosiasi

Batik Sidoarjo (ABSI) untuk pelestarian

batik tulis Sidoarjo. Perlu dipertanyakan

dan dipertegas kembali mengenai

otoritas pelestarian batik Sidoarjo yang

sebenarnya diperankan oleh Asosiasi

Batik Sidoarjo (ABSI). Perlu juga

diperjelas faktor pendukung dan

penghambat dalam pelestarian batik tulis

Sidoarjo yang dilakukan oleh Asosiasi

Batik Sidoarjo (ABSI).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti fokus

pada penelitian studi deskriptif dengan

metode kualitatif. Salah satu prosedur

pada penelitian kualitatif menghasilkan

data deskriptif berupa ucapan atau

tulisan dan perilaku orang-orang yang

diamati. Dengan ciri khas yaitu natural

setting, mampu menghasilkan uraian

yang mendalam tentang ucapan, tulisan,

atau perilaku yang dapat diamati dari

suatu individu, kelompok, masyarakat

atau organisasi tertentu dalam suatu

setting konteks tertentu yang dikaji dari
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sudut pandang yang utuh, komprehensif

dan holistik. Penentuan informan dalam

pada penelitian ini menggunakan teknik

snowball sampling. Peneliti melakukan

wawancara mendalam kepada informan

yang dianggap mengetahui informasi

lebih tentang Kampoeng Batik Jetis.

Pada teknik pengumpulan data peneliti

akan melakukan 3 tahap proses, yaitu:

observasi, indepth interview,

dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Asosiasi Batik Sidoarjo

(ABSI)

Berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak informan, usaha batik

mulai berkembang sekitar tahun 1970-

an. Berbekal keahlian yang mereka

dapatkan sebelumnya, orang-orang Jetis

pekerja Ny. Wida mulai membuka usaha

batik mereka sendiri. Dari sinilah usaha

batik mulai menjadi usaha rumahan

masyarakat Jetis. Usaha tersebut

kemudian juga menjadi mata

pencaharian utama mereka selama

bertahun-tahun hingga sekarang. Usaha

batik Jetis dari tahun ke tahun terus

bertahan hingga sekarang. Sayangnya

hingga awal tahun 2008, para pengerajin

dan pengusaha mengembangkan usaha

batik secara sendiri-sendiri. Belum ada

organisasi terstruktur yang dibentuk

guna menyatukan dan membantu mereka

khususnya dalam hal pemasaran. Karena

itulah mereka selalu kesulitan

memasarkan batiknya, apalagi dengan

jumlah pengerajin batik asal Jetis juga

banyak. Karena semua pengerajin

mengirim batik ke pasar Pabena,

Surabaya, pedagang disana semakin

menekan harga jualnya. Hal ini

menyebabkan batik Jetis tumpah-ruah di

satu pasar saja.

Pada tanggal 2 Oktober 2009,

batik telah diakui secara internasional

oleh UNESCO sebagai warisan budaya

Indonesia. Banyak harapan pada

masyarakat lokal akan penghargaan ini,

agar supaya batik tidak hanya diakui,

akan tetapi dipakai dan dilestarikan,

serta dilindungi secara hukum. Profesi

yang menekuni kerajinan batik tulis ini

makin menyusut seiring perkembangan

pembangunan batik printing dan

urbanisasi pekerja. Desa Jetis,

Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten

Sidoarjo merupakan salah satu sentra

batik tulis yang cukup berhasil. Namun

jumlahnya semakin berkurang setiap
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tahunnya. Lingkungan masyarakat

pengrajin batik tulis di Desa Jetis, pada

umumnya adalah berjenis kelamin

perempuan dan berprofesi sebagai ibu

rumah tangga.

Para pembatik tulis memiliki

warisan budaya batik tulis yang

telah sekian lama menjadi ciri khas

batik tulis, namun karena

perkembangan jaman seperti kurang

tertariknya perempuan muda pada

pekerjaan membatik danlebih suka

bekerja di pabrik, penghasilan yang

tidak menentu dan sebagainya,

menjadikan karya tradisional ini

makin perlu diperhatikan dalam hal

pelestarian dan perlindungannya.

Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI)

sebagai wadah bagi pengrajin batik

tulis di Desa JetisSidoarjo

melakukan berbagai upaya untuk

melestarikan batik tulis.

Mengembangkan Motif Batik Tulis

Pada awalnya,batik tulisSidoarjo

motifnya masih sangat sederhana, batik

tulis hanya menggunakan warna dasar

gelap yaitu coklat soga dan pola

penggambarannya masih sederhana.

Namun, karena konsumen kebanyakan

masyarakat pesisir yang menyukai warna

terang dan cerah, maka pengrajin batik

Sidoarjo pun mengikuti permintaan

tersebut. Maka muncul warna-warna

mencolok seperti merah, biru, hitam dan

sebagainya. Karena itulah, Sidoarjo juga

terkenal dengan batik motif Madura.

Motif yang ada pada tahun 1980an

adalah Motif Beras Utah, Kembang

Tebu, Kembang Bayem, dan

Sekardangan. Hal tersebut disampaikan

oleh Bapak Yusri Edi selaku Ketua

Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI). Batik

tulis pada tahun 1675 masih

menggunakan warna dasar gelap coklat

soga, pola gambarannya juga sederhana.

Kemudian mulai digunakan warna

mencolok dan terang, misalnya merah,

biru, hitam dan sebagainya karena

adanaya permintaan dari pembeli yang

sebagaian besar orang pesisir. Sekitar

tahun 1980an mulai muncul motif-motif

yang modern, antara lain Motif

Kembang Tebu, Kembang Bayem,

Sekardangan dan Beras Utah.

Motif yang populer pada tahun

1980an adalah motif Beras Utah dan

Kembang Tebu, motif ini merupakan

visualisasi hasil bumi yang paling

banyak di Sidoarjo, motif beras utah
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disajikan dengan serasi antara objek

flora yang telah distilasi dengan isen-

isen beras utah, tidak ada yang saling

mendominasi.

Menyelenggarakan PromosiProduk

Untuk memperkenalkan produk

batik tulis yang merupakan ciri khas

Desa Jetis, Asosiasi Batik Sidoarjo

(ABSI)melakukan promosi melalui

pameran produk batik tulis di outlet atau

showroomyang di Kampoeng Batik Jetis.

Para pengrajin batik tulis yang

merupakan anggota Asosiasi Batik

Sidoarjo (ABSI) bisa memamerkan

produknya di galeri showroom. Melalui

pameran produk di showroom yang

difasilitasi olehAsosiasi Batik Sidoarjo

(ABSI) merupakan salah satu bentuk

upaya pelestarian batik tulis bisa. Selain

itu bisa lebih memperkenalkan batik

tulis kepada masyarakat serta membantu

penjualan produk para anggotanya.

Melalui pameran di Rumah Batik

Jawa Timur dan pameran tingkat

nasional dapat memperkenalkan batik

tulis, namun pesanan yang diperoleh

belum sesuai dengan biaya yang

dikeluarkan, (Setiawati, 2011). Sehingga

perlu difasilitasi oleh pemerintah,

terutama dalam hal pembiayaan dalam

pameran. Dalam pameran, batik tulis

harus bersaing dengan produk batik dari

daerah lain. Selain melalui showrrom

dan pameran, Asosiasi Batik Sidoarjo

(ABSI) juga membantu promosi secara

online melalui website dan media sosial,

yaitu Facebook, Instagram dan Twitter.

Namun sayangnya untuk website kurang

diurusi karena keterbatasan sumber daya

manusia. Hal ini dijelaskan oleh Bapak

Yusri Edi.

Bekerjasama dengan Pemerintah

Ketua ABSI berusaha untuk

menjalin kerjasama dengan Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan

perhatian serta dukungan kepada para

pengrajin. Pemerintah membantu para

pengrajin untuk memiliki brand,

memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha

Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar

Perusahaan) dan kita juga mengadakan

pelatihan go online supaya melek

internet. Peran pemerintah melalui Dinas

Sosial, Dinas Koperasi, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

melakukan pelatihan-pelatihan agar seni

kerajinan batik tulis tidak kehilangan

pengrajinnya dan sekaligus peminatnya.
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Selain memberikan bantuan yang berupa

keterampilan dengan instruktur batik

yanghandal, pemerintah juga

memberikan bantuan berupa modal uang

dan modal peralatan untuk membatik.

Modal peralatan ini sangat berguna

untuk para pengrajin. Begitu juga dalam

pemasaran dan promosi, peran

pemerintah sudah terlihat melalui

dukungan dalam mengikuti pameran di

provinsi maupun nasional.

Peran pemerintah selanjutnya

adalah pemerintah melalui Dinas Sosial,

Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan melakukan pelatihan-

pelatihan agar seni kerajinan batik tulis

tidak kehilangan pengrajinnya dan

sekaligus peminatnya. Selain itu peran

pemerintah tidak berhenti pada pelatihan

saja. Selain memberikan bantuan yang

berupa keterampilan dengan instruktur

batik yanghandal, pemerintah juga

memberikan bantuan berupa modal uang

dan modal peralatan untuk membatik.

Modal peralatan ini sangat berguna

untuk para pengrajin. Begitu juga dalam

pemasaran dan promosi, peran

pemerintah sudah terlihat. Pemerintah

melakukan promosi batik tulis melalui

internet seperti blog, facebook,

instagram, dan website pemerintah.

Peran pemerintah Sidoarjo untuk

ikut serta dalam mengembangkan dan

melestarikan batik tulis juga dilakukan

dengan membantu pengrajin dalam hal

legalitas usaha, yaitu untuk memiliki

SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)

dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI)

bekerjasama dengan pemerintah daerah

Sidoarjo dalam pengurusan legalitas

usaha tersebut. Dengan memiliki

legalitas usaha, pengrajin menjadi lebih

mudah dalam mengembangkan usaha,

terutama dalam memperoleh modal.

Pengrajin batik tulis Desa Jetis bisa lebih

bersaing dengan produksi batik dari

daerah lain, sehingga keberadaan dan

kelestarian batik tulis tetap terjaga.

Faktor Pendukung Asosiasi Batik

Sidoarjo (ABSI) Dalam Upaya

Pelestarian Batik Tulis

Faktor pendukung ini dimulai dari

faktor alam dan geografis. Faktor alam

sangat mempengaruhi berhasilnya proses

produksi batik, sehingga dapat terus

mengembangkan serta melestarikan seni

kerajinan batik. Wilayah desa Jetis
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merupakan wilayah yang berada di

pinggiran kabupaten Sidoarjo. Ada

Daerah Aliran Sungai

(DAS)Sidokareyang menampung air saat

musim hujan. Sungai Sidokare dapat

dimanfaatkan untuk pembuangan limbah

pencucian batik. Tentunya dengan diolah

terlebih dahulu, sehingga tidak

menimbulkan pencemaran.

Peran Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo dalam upaya melestarikan batik

tulis adalah mewajibkan seluruh PNS

menggunakan batik atau kain tradisional.

Batik yang wajib dipakai adalah batik

tulis yang berasal dari Sidoarjo.

Peraturan ini berlaku untuk setiap hari

Jum’at. Dalam melestarikan batik tulis

sangat membutuhkan peran dari

pemerintah. Kewenangan pemerintah

dalam melestarikan batik tulis dijadikan

dasar bagi pembuatan serta penetapan

kebijakan. Jika terjadi masalahdalam

melestarikan batik dapat diselesaikan

dengan baik melalui kebijakan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah.

Faktor Penghambat Asosiasi Batik

Sidoarjo (ABSI) Dalam Upaya

Pelestarian Batik Tulis

Faktor penghambat yang sering

kali menganggu kelangsungan

pengembangan serta kelestarian batik

tulis adalah memiliki kesulitan dalam

mengorganisasi kaum tua, diaman

mayoritas anggota paguyuban pada

waktu itu adalah masyarakat yang sudah

sepuh. Sehingga salah satu hal untuk

menganalisir hal tersebut yaitu dengan

cara mendorng kaum muda-mudi agar

tertarik untuk bergelut dengan batik

tulis. Semakin menurunnya jumlah

pengrajin batik tulis adalah keengganan

dari kaum muda untuk meneruskan atau

melanjutkan usaha batik tulis. Menurut

Zainal Affandi, kendala yang ada saat ini

yaitu adanya kaum muda di daerah

Jetissebagian besar lebih memilih kerja

di perkotaan, mereka pada umumnya

tidak ingin meneruskan batik tulis

karena modal yang didapatnya hanya

sedikit sementara pekerjaan diluar sangat

menjanjikan gaji yang sesuai,dengan

begitu maka sulit untuk menjaring

masyarakat kaum muda untuk ikut serta

dalam mengembangkan dan

melestarikan batik tulis.

Selain itu dengan minimnya

pengetahuan masyarakat muda yang

berada di desa Jetis tentang batik tulis
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tersebut membuat suatu permasalahan

tersendiri. seprti ketika orang tuanya

memiliki usaha batik tulis sedangkan

anaknya tidak diberikan ilmu tentang

batik sehingga dalam hal ini tentu

menjadi permaslahana yang penting. Hal

ini sesuai dengan angapan Zainal

Affandi mengenai peran orangtua

sebagai pendidik anaknya agar terus

mengembangaan dan melestarikan batik

tulis.

Selain pemberdayaan, faktor yang

menjadi penghambat lainnya yaitu

masyarakat desa Jetis lebih cenderung

untuk mengembangkan usaha dengan

cara individum dengan kata lain yaitu

masyarakat desa Jetis lebih memiliki

usaha perorangan, karna mereka merasa

bahwa dengan usaha perorangan ini akan

lebih menguntungkan individu yang

memprosuksi batik tulis tersebut. Jika

dibandingkan dengan kesatuan asosiasi

yang dibentuk sebagai wadah

pengembangan dan pelestarian batik

tulis, mereka lebih merasa rugi karena

hasil yang didapatkan bukan semua

milik mereka melainkan harus diproses

dan dibagi lagi.

Menurut informan, faktor

penghambat yang berasal dari luar yaitu

minat daya beli masyarakat luar untum

membeli produk batik tulis, dalam hal

ini masyarakat atau kelompok asosiasi

perlu meningkatkan daya beli, dengan

promosi batik tulis maka hal ini bisa

sebagai salah satu cara untuk tetap

meningkatkan minat pembeli. Pada

kesimpulannya, menurut informan dalam

pengembangan dan pelestarian batik

tulis ini perlu adanya peran asosiasi dan

juga pemerintah. Dalam hal ini terlebih

dahulu mereka harus menata organisasi

yang sudah ada, sehingga jika organisasi

sudah dapat tertata rapih maka batik tulis

yang saat ini dinaungi oleh kelompok

asosiasi menjadi salah suatu karya anak

bangsa yang dapat dikembangakan lebih

mendalam serta dilestarikan.

PEMBAHASAN

Asumsi dasar dari Teori

Fungsionalisme Struktural, salah satu

paham atau prespektif di dalam sosiologi

yang memandang masyarakat sebagai

satu sistem yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling berhubungan satu

sama lain dan bagian yang satu tidak

dapat berfungsi tanpa adanya hubungan

dengan bagian yang lainnya. Kemudian

perubahan yang terjadi pada satu bagian
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akan menyebabkan ketidakseimbangan

dan pada giliranya akan menciptakan

perubahan pada bagian lainnya.

Perkembangan fungsionalisme

didasarkan atas model perkembangan

sistem organisasi yang di dapat dalam

biologi, asumsi dasar teori ini ialah

bahwa semua elemen harus berfungsi

atau fungsional sehingga masyarakat

bisa menjalankan fungsinya dengan

baik. Menurut pandangan ini, masalah

utama fungsional adalah bagaimana cara

individu memotivasi dan menetapkan

individu pada posisi mereka yang

“tepat”. Dalam sistem stratifikasi, hal ini

dapat diturunkan menjadi dua masalah.

Pertama, bagaimana cara masyarakat

menanamkan kepada individu yang

“tepat” itu keinginan untuk mengisi

posisi tertentu. Kedua, setelah individu

berada pada posisi yang tepat, lalu

bagaimana cara individu menanamkan

keinginan kepada mereka untuk

memenuhi persyaratan posisi mereka.

Bahasan pada system social Parsons

yaitu meliputi actor, interaksi,

lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan

cultural.

Fungsi dikaitkan sebagai segala

kegiatan yang diarahkan kepada

memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-

kebutuhan dari sebuah sistem.  Ada

empat persyaratan mutlak yang harus

ada supaya termasuk masyarakat bisa

berfungsi. Keempat persyaratan itu

disebut AGIL. AGIL adalah singkatan

dari Adaption, Goal, Attainment,

Integration, dan Latency. Demi

keberlangsungan hidupnya dan agar

tetap terjaga keberadaannya, maka

masyarakat harus menjalankan fungsi-

fungsi tersebut, yaitu :

1. Adaptasi (adaptation): sebuah sistem

harus menanggulangi situasi

eksternal yang gawat. Sistem harus

menyesuaikan diri dengan

lingkungan dan menyesuaikan

lingkungan itu dengan kebutuhannya.

Jika dikaitkan dengan

penelitian yang peneliti teliti, maka

pada tahap adaptasi ini terdapat

sebuah sistem bernama Asosiasi,

sistem tersebut harus dibuat dengan

mempertimbangkan dan

menyesuaikan dengan keadaan sosial

masyarkaat di desa Jetid Kecamatan

Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.  Sistem

yang dibentuk juga harus

menyesuaikan kebutuhan yang

dibutuhkan oleh individu – individu
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atau anggota kelompok  Asosiasi

tersebut.

2. Pencapain tujuan (goal attainment):

sebuah sistem harus mendefinisikan

dan mencapai tujuan utamanya.

Dalam tujuannya, sebuah

sistem pasti memiliki tujuan yang

ingin dicapai, seperti pada kelompok

asosiasi yang ada di desa Jetis

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten

Sidoarjo, kelompok Asosiasi tersebut

dinaungi oleh masyarakat pengrajin

batik tulis. Dalam tujuannya mereka

menginginkan untuk

mengembangkan dan melestarikan

pengrajin batik tulis, dalam hal ini

selain mengembangkan dan

melestarikan  batik tulis, merka juga

memiliki tujuan untuk menumbuhkan

solidaritas dan rasa memiliki asosiasi

batik sidoarjo dianrata anggota

asosiasi, membangun sistem dan

perilaku yang positif serta mengacu

pada prinsip-prinsip menejemen yang

modern, meningkatkan kapasistas

anggota guna mendukung gerakan

asosiasi batik sidoarjo untuk

mencapai Go-Online,

mengembangkan sumberdaya

komunikasi dan kerjasama dengan

berbagai pihak guna untuk

menciptakan sinergi, dan

membesarkan anggota asosiasi batik

sidoarjo untuk menjadi satu wadah

usaha yang mempunyai pengetahuan

dan ketrampilan sesuai bidangnya.

3. Integrasi (integration): sebuah sistem

harus mengatur antar hubungan

bagian-bagian yang menjadi

komponennya. Sistem juga harus

mengelola antar hubungan ketiga

fungsi penting lainnya (A, G, L).

Dalam kaitanya dengan

penelitian yang peneliti lakukan,

integrasi dalam hal ini adalah

merupakan suatu proses penyatuan

dari berbagai kalangan masyarakat

desa jetis untuk dijadikan kelompok

Asosiasi dengan visi dan misi yang

ingin dicapai, sehingga dalam proses

integrasi tersebut kelompok

dibutuhkan suatu sistem yang

mengatur antar hubungan bagian-

bagian yang menjadi komponennya.

Dalam proses integrasi ini juga harus

dimulai dengan tahap adaptasi dan

penentuan tujuan yang ingin dicapai.

4. Latency (pemeliharaan pola): sebuah

sistem harus memperlengkapi,

memelihara dan memperbaiki, baik
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motivasi individual maupun pola-

pola kultural yang menciptakan dan

menopang motivasi.

Setelah suatu sistem itu terbentuk

dan memiliki tujuan dan selanjutnya

mengalami proses integrasi dari

ketiga tahap diatas, selanjutnya

sistem tersebut harus dirawan dengan

cara memperbaiki baik motivasi

individual anggota sistem tersebut,

dalam hal ini adalah anggota

Asosiasi yang harus saling

melengkapi, memelihara dan

memperbaiki sistem yang ada

sehingga dapat mencapai hasil yang

diinginkan. Komponen Dalam

Penggunaan Imperatif Fungsional

ada 4: sistem tindakan, sistem sosial,

sistem kultural. sistem kepribadian

Jawaban problem di dalam

fungsionalisme strktural asumsi Parsons

yaitu sebagai berikut :

1. Sistem memiliki property keteraturan

dan bagian-bagian saling tergantung.

2. Sistem cenderung bergerak kea rah

mempertahankan keteraturan diri

atau keseimbangan.

3. Sistem mungkin statis atau bergerak

dalam proses perubahan yang teratur

4. sifat dasar bagian suatu sistem

berpengaruh terhadap bentuk bagian-

bagian lain.

5. Sistem memelihara batas-batas

dengan lingkungannya

6. Alokasi an integrasi merupakan dua

proses fundamental yang diperlukan

untuk memelihara keseimbangan

sistem

7. Sistem cenderung menuju ke arah

pemeliharaan keseimbangandiri yang

meliputi batas dan pemeliharaan

hubungan antara bagian-bagian

dengan keseluruhan sistem,

mengendalikan lingkungan yang

berbeda-beda dan mengendalikan

kecenderungan untuk mengubah

sistem dari dalam

Dari hasil penelitian yang peneliti

lakukan, menunjukkan bahwa

keberadaan asosiasi batik yang terbilang

baru saja terbentuk mengharuskan

seluruh sistem yang ada didalamnya

mampu untuk melakukan sebuah proses

adaptasi. Untuk menanggulangi dan

menyesuaikan diri dengan lingkungan

sesuai dengan kebutuhannya. Yaitu

beradaptasi terhadap segala perubahan

yang ada di lingkungan baik masyarakat
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maupun perkembangan jaman,

(Koentjaraningrat. 2011). Seperti

minimnya dukungan dari luar, dinas atau

pemerintah tetapi asosiasi batik tersebut

agar tetap terorganisir dalam kelompok

pengrajin batik tulis dan tidak semakin

matisuri bahkan punah, (Kusrianto,

2013).

Kedua yaitu suatu sistem harus

mendefinisikan dan mencapai tujuan

utamanya. Tujuan utama tersebut yaitu

asosiasi batik sidoarjo  mampu untuk

mengajak para pengrajin untuk memiliki

sebuah brand, memiliki SIUP dan TDP

agar jika ada kegiatan pameran dari

dinas dan juga tunjangan dana para

pengrajin lebih mendapat kemudahan

dari perbankan untuk kucuran dana dan

juga pinjaman. Melestarikan motif yang

sudah dimiliki batik Sidoarjo dan lebih

berkembang lagi dalam mengikuti

perkembangan jaman.

Ketiga sebuah sistem juga harus

mengelola antar hubungan ketiga fungsi

lainnya. Dengan mengadakan pertemuan

sebulan sekali, menciptakan grup di

social media, da memiliki blog di

internet. Setiap pertemuan yang

dilakukan oleh anggota asosiasi batik

membahas mengenai program untuk

kemajuan di bidang produktifitas,

sumber daya manusia, dan pemasaran.

Hal ini bertujuan untuk pelestarian batik

tulis Sidoarjo

Keempat adanya pemeliharaan

pola (latency) sebuah sistem harus

melengkapi memperbaiki, dan

memotivasi pola-pola cultural, (Ritzer

dkk., 2003). Peran pengurus harus benar-

benar bisa merangkul para anggota dan

mengajak para pengrajin batik yang lain

untuk ikut melestarikan kampung batik

tulis Sidoarjo agar kualitas sumberdaya

para pembatik memperoleh inovasi dan

daya kreasi terhadap motif-motif batik

tulis Desa Jetis Sidoarjo

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pada

penelitian ini menghasilkan dua

persoalan. Yang pertama persoalan

mengenai hasil teoritis dan yang kedua

yaitu empiris. Persoalan kedua mengenai

persoalan empiris dari data analisis

mengenai Asosiasi Batik Sidoarjo

(ABSI) dalam upaya pelestarian batik

tulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut.

Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI)

terbentuk karena adanya masalah yang
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dihadapi selain minimnya proses

produksi, masalahnya selanjutnya yang

juga masalah terbesar yang dialami para

pengrajin yaitu soal pemasaran. Para

pengrajin kesulitan memasarkan hasil

kain batik tulis mereka karena

kurangnya akses pendukung. Bagi para

pengrajin masyarakat umum dianggap

kurang mengerti dalam soal harga batik

yang dijual para pengrajin, karena setiap

lembar kain batik memerlukan proses

pembuatan yang sangat lama dan tidak

mudah. Proses pembuatan batik sanggup

memakan waktu berbulan-bulan

lamanya. Karena memang belum banyak

yang diketahui masyarakat umum

mengenai batik tulis. Membutuhkan

proses yang cukup lama untuk dapat

memasarkan dan memperkenalkan kain

batik tulis tersebut.

Asosiasi Batik Sidoarjo (ABSI)

terbentuk karena hasil dari regenerasi

organisasi batik yang lama, dengan visi

dan misi yang lebih modern dan juga

segar, diharapkan agar para pengrajin

mampu mengembangkan ketrampilan

dan produktifitas dalam membatik tulis.

Dengan adanya visi dan misi dari

asosiasi, maka pengurus dan anggota

berusaha untuk fokus menjalankannya.

Secara bertahap dan terus-menerus

berusaha memperbaiki sistem produksi

dan sistim pemasaran.

Beberapa upaya Asosiasi Batik

Sidoarjo (ABSI) dalam pelestarian batik

tulis anatara lain dengan

mengembangkan motif batik tulis,

menyelenggarakan promosi dan

bekerjasama dengan pemerintah. Salah

satu promosi dilakukan dengan

mengikuti pameran. Pameran yang

diikuti adalah pameran yang

diselenggarakan oleh pemerintah

maupun swasta. Target dari kegiatan

mengkuti pameran adalah lebih

dikenalnya batik jetis dan juga sukses

pada penjualan. Kegiatan kedua

mengkordinir anggota yang ingin

mengajukan proposal pembiayaan

selama pameran kepada disperindag

sidoarjo. Apabila dana sudah turun maka

pengrajin harus bisa mengatur dana dan

bertanggung jawab untuk

penggunaannya.Kegiatan yang ketiga

adalah mengkoordinir pengrajin yang

lama untuk member pelatihan kepada

para pengrajin pemula, tujuannya adalah

mendapatkan inspirasi motif batik yang

lebih inovatif dan sesuai selera

masyarakat. Sehingga masyarakat bisa
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menggemari dan mencintai batik tulis.

Kegiatan keempat mengadakan

pertemuan rutin setiap sebulan sekali

untuk membahas kegiatan pemasaran,

plan untuk agenda acara batik

selanjutnya, juga membahas kendala dan

hambatan, keluh kesah dari para anggota

asosiasi pengrajin untuk dibahas

bersama-sama agar permasalahan

berkurang Kegiatan kelima yaitu untuk

kas pendanaan asosiasi sendiri yaitu

setiap anggota diwajibkan untuk iuran

setiap bulan.

Dengan keberadaan Asosiasi Batik

Sidoarjo (ABSI)para anggota pengrajin

merasa sangat dimudahkan dan

diuntungkan. Kemajuan dalam sistem

produksi juga pemasaran secara bertahap

mampu diatasi. Semua akan berjalan

baik dan lancer dengan dukungan satu

sama lain sesame anggota. Dengan

adanya wadah melalui asosiasi batik jetis

sidoarjo para pengrajin mampu terbantu

dalam mempromosikan produk batik

tulisnya, memperoleh pelatihan, dan

mendapatkan bantuan dana saat promosi

melalui pameran, dan yang dapat saling

menjaga silaturahmi dengan sesame

pengrajin.

Selain itu faktor pendukung lain

yaitu pengrajin mendapat keuntungan

dan juga ketrampilan tambahan untuk

menguasai motif-motif batik terbaru dan

kekinian. Pengrajin yang tergabung

dalam asosiasi dalam lebih mampu

mengolah bisnis dengan baik dan benar.

Mereka juga akan menguasai pemasaran

via digital dan teknologi.

Saran

1. Diharapkan kepada seluruh

pengurus asosiasi batik tulis mampu

melakukan studi banding ke sentra

batik lainnya yang ada di Indonesia.

Dengan studi banding tersebut

diharapkan mampu mencontoh ide

yang lebih inovatif dan lebih kreatif

serta kita sukses untuk sentra batik

tersebut.

2. Diharapkan pemerintah daerah

Sidoarjo dapat melebarkan jalan

agar akses menuju batik jetis agar

mobil dapat masuk dan pengunjung

dengan mudah.

3. Hendaknya pemerintah Kabupaten

mendorong pemasaran batik tulis

dengan mewajibkan PNS dan guru-

guru di Sidoarjo, juga murid sekolah

untuk memakai batik hasil dari

produksi pengrajin batik tulis di
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Sidoarjo. Sehingga pengrajin lebih

semangat karena ada dukungan dari

masyarakat dan batiknya dipakai

oleh masyarakat Sidoarjo.

4. Diharapkan pemerintah daerah

Sidoarjo mematenkan salah satu

motif batik yang menjadi ciri khas

asli dari kampung batik tulis

tersebut sehingga dapat dikenal luas

di pasaran dan masyarakat.
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