
BAB V 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI  

BERBAGI PENGETAHUAN 

 

Bab ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi berbagi 

pengetahuan di kalangan UKM batik Sragen. Pembahasan faktor-faktor ini 

lebih difokuskan pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya berbagi 

pengetahuan tersebut. 

Dari pembahasan dalam Bab 4 telah diindentifikasi beberapa faktor 

yang memiliki peranan dominan yaitu belajar, motivasi, ling-kungan dan 

karakteristik individu. Keempat faktor itu terekam melalui proses 

wawancara dengan berbagai kalangan dalam UKM batik Sragen. Sebagai 

contoh, faktor belajar memiliki peranan penting karena  belajar batik sudah 

dimulai  sejak seseorang masih berada di bangku Sekolah Dasar dan proses 

itu masih terus berlangsung sampai ia berada dalam suatu UKM batik. 

Faktor motivasi, merupakan faktor yang menjadi alasan seseorang atau 

UKM batik berbagi pengetahuan. Faktor lingkungan adalah faktor yang 

bersifat spesifik terhadap suatu organisasi dan sekaligus memfasilitasi 

terjadinya proses berbagi pengetahuan. Akhirnya, faktor karakteristik 

individu, adalah faktor pribadi internal seseorang yang menentukan apakah 

seseorang mau berbagi atau tidak berbagi dengan orang lain.  

Keempat faktor tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam 

beberapa sub-bab berikut ini. 

 

5.1. Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku, akibat interaksi 

seseorang dengan lingkungannya. Seorang individu dapat dikatakan telah 

mengalami suatu proses belajar, meskipun pada dirinya hanya ada 

perubahan dalam kecenderungan perilaku (De Cecco & Crawford, 1977 

dalam Ali,2000: 14). Perubahan perilaku tersebut meliputi pengetahuan, 



pemahaman, keterampilan, atau sikap baik yang dapat maupun tidak dapat 

diamati. Perilaku yang dapat diamati disebut penampilan (behavioral 

performance), sedangkan yang tidak dapat diamati disebut kecenderungan 

perilaku (behavioral tendency). Penampilan yang dimaksud dapat berupa 

kemampuan menjelaskan, menyebutkan, dan melakukan sesuatu 

perbuatan. 

Pembelajaran dalam UKM batik adalah pembelajaran organi-sasi. 

Sebagai suatu sistem sosial,organisasi adalah lingkungan di mana 

pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, desain organisasi memainkan 

peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendorongpenciptaan 

pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia. Pembelajaran 

organisasi mengharuskan organisasi untuk memiliki memori bersama atau 

dokumen di mana temuan, ciptaan, dan evaluasi individu disimpan. 

Pengetahuan dipahami berada dalam bentuk aturan, prosedur, strategi, 

kegiatan, teknologi, kondisi, paradigma, atau kerangka acuan di lingkungan 

mana organisasi itu dibangun dan beroperasi (Ackerman et al., 2003). 

Pembelajaran organisasi adalah pembelajaran kolektif atau tim yang 

membutuhkan keterampilan untuk berbagi informasi dan pengetahuan, 

khususnya pengetahuan implisit, asumsi dan keyakinan, yang secara 

tradisional berada "di bawah permukaan". Keterampilan utama yang 

dibutuhkan untuk itu adalah: komunikasi (terutama yang melintasi batas-

batas organisasi), mendengarkan dan mengamati, membimbing dan 

mendukung rekan-rekan, melihat secara keseluru-han (holistik), 

menghadapi tantangan dan ketidakpastian (Gupta & Shama, 2004). Belajar 

memberikan kesempatan untuk membuat dan menciptakan, mengubah 

persepsi eksternal seseorang tentang dunia dan hubungannya, dan 

memperluas kemampuan individu untuk menjadi kreatif. Belajar juga dapat 

digunakan untuk bertahan hidup, “belajar adaptif” atau untuk 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk menciptakan, “belajar 

generatif ”(Senge, 1992). 

Tidak semua peserta belajar mencapai tingkat yang sama pada akhir 

suatu pembelajaran. Apa yang dihasilkan seseorang berbeda dari orang lain 



karena bergantung pada hal-hal antara lain: kapasitas belajar, materi 

belajar, metode belajar, lingkungan belajar, dan variasi belajar. Hal seperti 

itu yang terjadi dalam UKM batik Sragen. Hampir semua pembatik memulai 

belajar mereka sejak mereka masih kecil, namun kemampuan yang mereka 

capai berbeda-beda, ada pembatik yang mampu mencapai tingat membatik 

batik tulis halus, tetapi ada yang hanya sampai pada tingkat batik kasaran 

atau bironi. Pemba-hasan selanjutnya tentang bagaimana peranan dari 

kelima unsur belajar itu dalam UKM batik Sragen akan dijelaskan secara 

rinci dalam beberapa sub-bab berikut ini. 

 

5.1.1. Kapasitas Belajar 

Kapasitas belajar seseorang adalah kemampuan potensial yang 

dimiliki orang tersebut dalam memenuhi berbagai permasalahan hidupnya.  

Menurut Wren & Wren (2003: 246), kapasitas belajar identik dengan 

intelegensia. Beberapa pakar mendeskripsikan kapasitas belajar atau 

intelegensia sebagai keahlian memecahkan masalah (Santrock, 2004:134). 

Karena masalah dalam hidup seseorang tidak pernah statis, maka kapasitas 

belajar (inteligensi) seseorang bisa dikatakan sebagai kemampuannya  

untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. 

Dalam pembelajaran batik, kapasitas belajar memiliki peranan yang 

penting. Pertama, sama seperti yang dikatakan oleh Brody (2000), kapasitas 

belajar (intelegensia) mencakup penalaran atau pemikiran abstrak, 

kapasitas untuk menyerap pengetahuan, dankemampuan untuk 

memecahkan masalah. Tanpa kemampuan menerima dan menyerap apa 

yang dipelajari, akan sulit bagi seseorang untuk belajar.  Hal ini juga 

diperkuat oleh pernyataan bapak A6, bagian warna UKM batik Akasia, 

seperti di bawah ini: 

Peneliti: Kalau disini ada waktu untuk belajar ya pak? Sesudah belajar di UNS, 

apakah bapak harus tularkan ke teman-teman bapak?. 

Pak A6: Iya,kalau bisa. Misalkan kalau ilmunya saya turunkan ke situ, tetapi kalau 

tidak sama kan tidak bisa toh, tidak bisa jadi, seperti warna alam yang 



untuk satu bulan 35 celupan, saya membuat punyanya pak Harno, ya saya 

tidak bisa. 

 

Kedua, kapasitas belajar berhubungan dengan kemampuan  beradap-tasi 

terus menerus sebagai suatu hal yang sangat penting dalam batik.  Hal ini 

karena motif batik dinamis sehingga UKM batik dituntut mampu mengikuti 

tren yang ada di pasaran. Kemampuan mengikuti tren pasar sama dengan 

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang kompetitif dan 

kemampuan untuk belajar terus menerus. Hal seperti itu juga diperkuat 

oleh pernyataan bapak A1, pemilik UKM batik Akasia, ketika beliau ditanya 

asal ide dari batik-batik modern seperti batik bola. Menurut beliau motif 

sekarang adalah motif kontemporer. Motif sekarang itu berubah terus. 

Apapun bisa menjadi motif batik dan laku di pasaran. Berikut ini adalah 

petikan pernya-taannya: 

Peneliti: Itu idenya dari mana pak? 

Pak A1: ....Sekarang UKM batik banyak bu. Sekarang itu, orang menanam padi bisa 

jadi motif batik. Wayang jadi batik, jamu gendong, nelayan semuanya ada. 

Sekarang itu banyak sekali. Jadi batik itu tidak harus motif parang, burung, 

dan sebagainya seperti dulu. Sekarang sudah bisa diterima di semua 

lapisan masyarakat. Sekarang ini, harus sering mencoba-coba. Masalah 

dengan batik saat ini, istilahnya “batik edan/gendeng”. Dulu waktu saya 

masih kecil, batik itu misalnya kemeja ya bu, antara gambar kanan dengan 

kiri itu dari motif, warna, semuanya harus sama. Sekarang sudah tidak 

seperti itu. Sekarang itu batik seperti barang rusak, barang yang tidak 

dipakai malah menjadi tren. 

 

Lingkungan batik yang dinamis dan kompetitif menuntut 

kemampuan untuk beradaptasi. UKM batik harus sering mencoba-coba. 

Motif batik saat ini menurut dia, istilahnya “edan/gendeng”. Karena 

sewaktu ia masih kecil batik itu memiliki aturan, misalnya untuk kemeja, 

gambar kanan dan kiri harus sama baik dari segi  motif maupun warna.  

Namun  sekarang tidak seperti itu lagi. Sekarang itu menurut dia, “motif 



rusak” sekalipun bisa menjadi tren di pasaran. Sebagai contoh, pewarnaan 

lawasan, atau seperti “pelangi keluntu-ran”, malah menjadi tren.   

Ketiga, kapasitas belajar berhubungan dengan kemampuan untuk 

belajar sendiri. Batik jarang sekali memiliki kursus. Batik lebih banyak 

magang kepada orang lain, seperti belajar di bawah bimbingan orangtua, 

atau belajar sambil bekerja. Oleh karena itu, kapasitas seseorang untuk 

mampu belajar sendiri penting untuk meningkatkan ketrampilannya dalam 

bidang batik. Belajar mandiri bisa terjadi melalui observasi, dialog, 

konsultasi atau melalui eksperimen sendiri. Hal seperti itu dijelaskan oleh 

ibu A8, Carik batik UKM Akasia, bahwa untuk dapat melakukan 

pekerjaannya sebagai Carik batik ia harus belajar sendiri, kreatif sendiri. 

Berikut ini adalah kutipan pernya-taannya ketika ditanya bagaimana ia 

belajar untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang Carik: 

..Ya, harus belajar sendiri, kreatif sendiri, sepertipemasaran batik itu  bagaimana, 

saya harus bisa, saya harus kerjasama dengan ibu A2 (pemilik UKM Akasia). Ibu A2 

menjelaskan pada saya  pasar batik ini sekarang begini. Sekarang batik lagi musim 

seperti ini. Batik ini harusnya diperbaiki seperti begini. Jadi  bermacam-macam,  itu 

untuk yang cabut, full print, tulis penuh, pemasarannya berbeda-beda. Selain itu, 

kalau full print itu harganya sekian, cabut sekian, tulis penuh sekian. 

 

Keempat, kapasitas belajar batik membutuhkan ketekunan dan 

kesabaran. Ketekunan dibutuhkan untuk terus mencoba-coba sampai 

mampu mencapai kemahiran yang dibutuhkan, sedangkan kesabaran 

dibutuhkan untuk mengikuti rincian-rincian kecil dari motif meng-gunakan 

canting yang bermacam-macam, sehingga menuntut kesta-bilan emosi. 

Terakhir, kapasitas belajar juga meliputi bakat. Memiliki bakat dalam bidang 

seni akan membantu, terutama bagi pembatik untuk mencapai batik halus.  

Hal ini karena motif yang digambarkan di atas kain mori hanyalah motif 

utama, seorang pembatik harus kreatif mengisi dalam celah-celah yang 

kosong motif pengisi bidang atau motif isen-isen. Bakat seni membantu 

menyatukan motif isen-isen secara harmonis dengan motif utama,  seperti 

yang dikatakan oleh ibu A3: 



... bagian yang kosong itu nanti harus diisi, apakah  oleh pacar atau yang lain, 

seperti ini yang sudah jadi,  motif yang diisi harus sama, ada yang tutul,  uter-uter,  

lenggok, atau unik- unik. 

 

5.1.2. Materi Belajar 

Menurut Sungkono dkk (2003, hal1) bahan pembelajaran adalah 

seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang 

“didesain” untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Suatu bahan 

pembelajaran memuat materi, pesan atau isi mata pelajaran yang berupa 

ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata  

pelatihan sesuai disiplin ilmu serta informasi lain dalam pembelajaran. 

Sedangkan menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (2008, 

hal6), pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa  bahan ajar atau 

materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara 

terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengeta-huan (fakta, 

konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. Fakta dapat 

bersifat informasi tentang suatu kejadian,  kapan, berapa, nama, dan di 

mana. Konsep adalah berupa definisi, identifi-kasi, klasifikasi, atau ciri-ciri 

khusus. Sebagai contoh konsep tentang kucing adalah binatang berkaki 

empat dan suka mengeong. Prinsip adalah penerapan dalil, hukum, atau 

rumus. Sebagai contoh, kalau binatang itu menggonggong, maka itu adalah 

anjing. Sedangkan prosedur adalah gaftar alir (flowchart), algoritma, atau 

langkah-langkah dalam melakukan sesuatu secara berurutan.  

Materi belajar dalam UKM batik Sragen dapat diklasifikasikan atas 

tiga kategori utama yaitu materi belajar sekedar fakta/informasi, konsep,  



dan prosedur. Materi belajar sekedar fakta/informasi,  seperti didefinisikan 

di atas, hanya sekedar memberikan informasi kejadian atau hal-hal penting 

yang berhubungan dengan bisnis batik. Contoh mengenai fakta/Informasi 

bisa berupa informasi konsumen, kompeti-tor serta tawaran-tawaran 

pameran atau pelatihan. Sedangkan materi belajar konsep lebih kepada ide-

ide baru, atau ketrampilan baru tertentu. Konsep bisa berupa teknik-teknik 

baru dalam bidang warna, proses membatik atau motif. Sebagai contoh, 

materi belajar meracik warna alam atau warna kimia, proses cabut warna, 

atau desain motif baru menggunakan komputer. 

 

 

Gambar 5.1 Model materi belajar dalam UKM batik Sragen 

 

Materi belajar prosedur adalah materi belajar yang berhu-bungan 

dengan cara mengerjakan sesuatu hal seperti bagaimana memegang 

canting yang benar; bagaimana membatik bironi atau tolet; atau bagaimana 

menghasilkan warna tertentu. Materi belajar yang bersifat prosedur 

membutuhkan praktik berkali-kali sebelum mampu menguasai ketrampilan 

yang melekat dalam prosedur tersebut. Gambar 5.1 menunjukkan model 

materi belajar dalam UKM batik Sragen. 

 



5.1.3. Metode Belajar 

Menurut Sudjana (2005, hal76) metode pembelajaran adalah “cara 

yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada 

saat berlangsungnya pengajaran”. Sedangkan menurut Sutikno (2009, 

hal88), “Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi 

pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran 

pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan.” 

Ada berbagai jenis metode belajar antara lain metode ceramah, 

eksperimen, pemberian tugas, atau diskusi. Ceramah adalahcara 

menyampaikan materi belajar melalui penjelasan langsung oleh guru atau 

instruktur kepada sekelompok siswa. Eksperimen adalah suatu cara 

pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam 

metode ini siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau 

melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, 

menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang obyek 

yang dipelajarinya. Pemberian tugas adalah cara penyajian materi melalui 

penugasan kepada siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian 

tugas dapat secara individual atau kelom-pok. Pemberian tugas untuk setiap 

siswa atau kelompok dapat sama dan dapat pula berbeda. Diskusi adalah 

metode pembelajaran yang memberikan kepada siswa suatu masalah. 

Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, 

menjawab pertanya-an, menambah dan memahami pengetahuan siswa, 

serta untuk mem-buat suatu keputusan. 

Ada berbagai jenis metode belajar yang terjadi dalam UKM batik 

Sragen. Metode ceramah terjadi ketika UKM batik mengundang seorang 

pakar untuk memberikan pelatihan, atau mengirimkan karya-wannya untuk 

mengikuti suatu pelatihan di instansi luar. Namun metode belajar dalam 

pelatihan sering tidak selalu bersifat ceramah, tetapi digabung dengan 

metode pembelajaran eksperimen, dimana peserta pelatihan hanya 

diberikan prinsip-prinsipnya saja dan peserta diminta melakukan praktik 

sendiri untuk mencapai ketrampilan yang diharapkan.  



Selain metode ceramah dan eksperimen, ada juga pembelaja-ran 

dengan bertanya atau berdialog yang terjadi antara pembatik dengan Carik 

atau dengan pemilik UKM batik. Dialog bisa terjadi dimana saja dalam 

setiap bagian dalam UKM batik Sragen. Sebagai contoh pernyataan seorang 

pembatik di UKM Akasia, ibu A3 sebagai berikut: 

Peneliti: Kalau mau membawa pulang mendapat petunjuk ibu A5. Kalau pak A1 

(Pemilik Akasia) memberi petunjuk juga tidak? 

Ibu A3: Ya. Ini  diwarna ini, ini diwarna ini, itu bapak (pemilik UKM Akasia). Untuk 

pemberian warna ini, warna itu, itu bapak sama ibu, kalau  isen-isen 

seperti ini ibu A5 (Carik Akasia). Nanti kalau ada yang mau membawa 

pulang apakah jarit  ataukah hem,  itu ibu A5 yang menyeleksi, ini diisi ini, 

ini diikasih ini, itu Ibu A5 semua. Selain ibu A5, ya ada ibu Mur tadi. 

 

Gambar 5.2 Model metode-metode belajar dalam UKM batik Sragen 

 

Secara umum metode-metode belajar dalam UKM batik Sragen 

seperti dijelaskan di atas dapat diklasifikasi atas dua jenis, yaitu belajar 

secara langsung dan tidak langsung. Gambar 5.2 menunjukkan model 

berbagai metode belajar dalam UKM batik Sragen. Belajar secara langsung 

adalah belajar yang didapat di tempat kerja melalui pemberian tugas, 

pelatihan atau magang, dialog atau teguran yang diberikan oleh Carik batik 

atau karyawan lain. Cara belajar tidak langsung bisa terjadi dengan 



melakukan praktik atau eksperimen sendiri, membaca buku-buku atau 

manual, dan melalui mengamati orang lain bekerja atau produk-produk 

orang lain, seperti motif utama dan motif isen-isen.  

 

5.1.4. Lingkungan Belajar  

Lingkungan belajar sangat berperan dalam menciptakan suasa-na 

belajar yang menyenangkan. Lingkungan dapat meningkatkan keaktifan dan 

keefektifan belajar, oleh karena itu lingkungan belajar perlu ditata dengan 

baik. 

Lingkungan belajar sering disebut sebagai lingkungan pendidi-kan. 

Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar 

terhadap kegiatan pendidikan (Hadikusumo, 1996, hal74). Sedangkan 

lingkungan pendidikan menurut Tirtarahardja dan La Sulo (1994, hal168) 

adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan. Sedangkan menurut  Bahri( 

2011, hal175, lingkungan belajar merupakan faktor eksternal yang penting 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan pengertian dari definisi-

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar secara umum 

dapat diartikan sebagai segala macam kondisi dan tempat yang dapat 

menunjang terjadinya pembelajaran.  

Lingkungan belajar batik dalam UKM batik di Sragen terdiri dari tiga 

hal. Pertama, lingkungan tempat tinggal para pembatik. Ketika seseorang 

pembatik masih kecil, ia berada dalam lingkungan dimana orangtuanya 

adalah pembatik yang mengambil sanggan untuk dikerjakan di rumahnya. 

Lingkungan seperti ini ikut mendorongnya untuk belajar membatik dan 

mewarisi ketrampilan orang tuanya. Kondisi sosial ekonomi orangtua juga 

ikut menciptakan kondisi se-orang anak belajar membatik.  

Ketika seorang anak tumbuh menjadi dewasa, ia sudah memiliki 

ketrampilan membatik yang didapatnya saat ia masih kecil. Ia kemudian 

masuk menjadi karyawan dalam suatu UKM batik. Dalam lingkungan UKM 

batik ia belajar sesuai dengan tuntutan UKM batik tersebut. Pada saat yang 



bersamaan ia juga memiliki keluarga dan rumah dimana ia mempraktikan 

ketrampilan membatik melalui proses yang sama dengan orangtuanya dulu. 

 

5.1.5. Variasi Belajar 

Variasi adalah perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang 

bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajarnya 

siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan 

serta secara aktif (Hasibuan & Moeldjiono, 2010). Hal senada juga 

dikemukakan oleh Darmadi (2010) bahwa variasi dalam kegiatan 

pembelajaran merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja 

ataupun secara spontan dengan maksud meningkatkan perhatian siswa 

selama pelajaran berlangsung. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan 

bahwa variasi mengajar merupakan keanekara-gaman dalam penyajian 

kegiatan mengajar. 

Belajar dalam UKM batik Sragen memiliki berbagai variasi. Pertama, 

variasi di bawah bimbingan atau tanpa bimbingan. Belajar di bawah 

bimbingan  seperti yang terjadi ketika seorang masih kecil, ia belajar 

membatik di bawah bimbingan orangtuanya. Saat ia dewasa dan bekerja 

sebagai karyawan dalam suatu UKM batik, ia belajar dalam bimbingan atau 

pengawasan UKM batik. Pada saat dalam UKM batik ini, seorang karyawan 

bisa belajar melalui pelatihan di dalam atau di luar UKM batik, atau ia dapat 

juga belajar melalui penugasan terstruktur,  eksperimen, atau konsultasi 

dengan sesama karyawan lain. Variasi belajar juga bisa terjadi dalam hal 

konten yang dipelajari, seperti konten motif, warna, atau pemasaran.  

 

5.2. Motivasi 

Motivasi dalam kamus Merriam-Webster adalah tindakan atau 

proses memberi seseorang alasan untuk melakukan sesuatu; kondisi 

menjadi bersemangat untuk bertindak atau bekerja; kondisi termotivasi; 

atau kekuatan atau pengaruh yang menyebabkan seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Business Dictionary.com, motivasi 



adalah faktor internal dan eksternal yang merangsang keinginan dan energi 

pada orang untuk terus-menerus tertarik dan berkomitmen untuk 

pekerjaan, peran atau subjek, atau melakukan upaya untuk mencapai 

tujuan.Hasil Motivasi dari interaksi kedua faktor sadar dan bawah sadar 

seperti (1) intensitas keinginan atau kebutuhan, (2) nilai insentif atau 

penghargaan, dan (3) harapan individu tersebut dan dari rekan-rekannya.  

Karena berbagi pengetahuan adalah perilaku yang diniati 

(disengaja), maka dalam Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned 

Behaviour) niat "diasumsikan dapat menangkap faktor-faktor motivasi yang 

memengaruhi perilaku" (Ajzen, 1991, hal. 181). Tiga faktor yang dianggap 

memengaruhi niat adalah  (1) sikap terhadap perilaku, (2) norma sosial yang 

berkaitan dengan perilaku, dan (3) keyakinan tentang kendali seseorang 

atas perilaku. Sikap adalah sejauh mana seseorang menilai perilaku itu 

menguntungkan atau tidak. Norma subyektif adalah tekanan sosial yang 

dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Kontrol 

atau kendali berhubungan dengan memiliki keterampilan, sumber daya, dan 

kesempatan yang diperlukan untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Hal-hal 

ini mirip dengan konsep persepsi kontrol (perceived control), atau self-

efficacy (Bandura, 1982). Namun Wang & Noe (2010) mencirikan faktor 

motivasi sebagai keyakinan akan pengetahuan yang dimiliki (beliefs of 

knowledge ownership), persepsi keuntungan dan biaya (perceived benefits 

and costs), kepercayaandan keadilan interpersonal(inter-personal trust and 

justice), dan sikap individu (individual attitudes).  

Pembahasan tentang motivasi dalam UKM batik Sragen akan 

mengikuti konsep dari Wang & Noe (2010) yang meliputi antara lain: 

keyakinan akan pengetahuan, persepsi benefit, reprositas, sikap, dan 

kepercayaan (trust). Kelima hal tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam 

beberapa sub bab di bawah ini. 

 



5.2.1. Keyakinan akan Kepemilikan Pengetahuan 

Keyakinan akan kepemilikan pengetahuan dalam UKM batik Sragen 

ditunjukkan oleh hampir semua karyawan, baik karyawan dalam bidang 

warna, membatik atau Carik. Keyakinan itu timbul karena mereka telah 

bekerja cukup lama dalam bidangnya. Keyakinan itu terekspresikan oleh 

kesediaan berbagi pengetahuan dan kepuasan untuk membagi 

pengetahuan yang dimilikinya dengan ikhlas. Sebagai contoh, bapak A7, 

desainer UKM Akasia, bersedia mengajak orang lain untuk membantunya 

saat ia menerima pesanan gambar motif. Ia bersedia membina mereka, dan 

menurut beliau, orang-orang yang dibinanya dulu sudah memiliki usaha 

desainer sendiri bahkan sudah melebihi dari dirinya sendiri. Berikut ini 

adalah petikan wawancara dengan beliau: 

Peneliti: Dalam mendesain itu apa saja yang perlu diketahui? Maksudnya kalau 

orang mau belajar untuk desain itu dia harus memiliki dasar-dasar apa? 

Pak A7: Oo, dasar-dasarnya, itu sebenarnya sudah bakat dari kecil. Ada teman 

saya sudah hampir melebihi saya, itu karena dia memiliki  insting warna 

yang tinggi. Jadi untuk membuat apa-apa bisa. Kalau  saya sudah tua, ya 

sudah tumpullah, tidak bisa kreatif lagi. 

Peneliti: Berarti banyak yang belajar sama bapak ya? 

Pak A7: Dulu itu banyak. Dulu saya bekerja di rumah mengambil dari Danar Hadi, 

Bengawan Solo itu lho. Saya besama-sama teman-teman yang membantu 

saya. Mereka yang dulu membantu saya, sekarang sudah pintar-pintar, 

malahan membuat desain motif apa saja bisa. 

 

Contoh lain adalah ibu D6, pembatik di UKM batik Dahlia. Ibu D6 

baru bekerja satu setengah tahun di Dahlia, namun ia sebelumnya bekerja 

di UKM batik Sadewa selama dua tahun. Dari segi pendidikan formal, ia 

hanya lulus SD dan membatik. Ketika ibu D6 ditanya bagaimaman kalau 

peneliti ingin tahu caranya membatik, ia menjawab dengan penuh 

keyakinan sebagai berikut: 



begini caranya, ini diberi  motif dahulu, dicoret-coret, digambar, sesudah 

dicoret/dipola terus dibuat sendiri cecek-ceceknya ini. Bagian yang  kosong ini bu, 

isinya dikasih sendiri, tidak dari sana, yang dari sana itu hanya polanya saja, jadi 

semua ini saya yang buat.   

 

Apa yang dijelaskan oleh ibu D6 adalah bahwa ia hanya diberikan 

pola utama di atas kain mori, sedangkan untuk bagian-bagian yang kosong 

harus ia isi sendiri dengan motif isen-isen, sepertti cecek. Pekerjaan seperti 

itu membutuhkan kreatifitas sendiri dan tidak ditentukan oleh pemilik UKM 

atau desainer. 

 

5.2.2. Persepsi Keuntungan atau Biaya (Perceived Benefit or Cost) 

Teori pertukaran sosial seperti yang dijelaskan dalam Bab 2 

menunjukkan bahwa individu mengevaluasi persepsi rasio manfaat 

terhadap biaya dan mendasarkan keputusan tindakan mereka pada harapan 

bahwa hal itu akan memberikan upah berupa respek, reputasi, dan insentif 

yang nyata (Blau, 1964; Emerson, 1981). Ber-dasarkan teori tersebut, 

penghargaan organisasi seperti promosi, bonus, dan upah yang tinggi 

berhubungan positif dengan kontribusi pengetahuan, terutama ketika 

karyawan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi (Kankanhali et al., 

2005). Demikian pula, karyawan yang menerima insentif  yang lebih tinggi 

akan lebih mungkin melaporkan bahwa berbagi pengetahuan itu berguna 

(Cabrera et al, 2006; Kulkarni et al, 2006). Di lain pihak, kurangnya insentif 

dapat menjadi penghalang utama untuk berbagi pengetahuan lintas budaya 

(Yao, Kam, & Chan, 2007). 

Dalam UKM batik Sragen, persepsi keuntungan dan biaya terlihat 

dari beberapa hal. Pertama, motivasi pemilik UKM batik memberikan 

pelatihan kepada karyawan, terutama dalam bidang warna, didasarkan atas 

persepsi keuntungan yang dapat diharapkan dari pelatihan tersebut. 

Sebagai contoh pelatihan untuk cabut warna, dilakukan karena terdapat 

kebutuhan nyata akan ketrampilan ter-sebut, dan bahwa ketrampilan itu 



akan memudahkan pekerjaan, mengurangi ketergantungan kepada pihak 

luar, dan meningkatkan pendapatan UKM batik. 

Kedua, insentif upah berdasarkan kinerja menyebabkan pem-batik 

bersedia membawa sanggan untuk dikerjakan di rumahnya. Jumlah 

potongan kain yang bisa dibawa pulang berhubungan  dengan kemampuan 

mengerjakan sanggan tersebut. Hal itu membuat pembatik sanggan 

kemudian merekrut dan melatih tetangga mereka untuk ikut mengerjakan 

pekerjaan tersebut. Jumlah sanggan yang dibawa oleh seorang pembatik 

dapat dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan berapa jumlah 

pembatik yang berada dibawa seseorang. Makin banyak jumlah sanggan 

yang dibawa pulang, berarti makin banyak jumlah pembatik yang 

dikelolanya. Hal ini menunjukkan adanya persepsi evaluasi keuntungan 

sebagai akibat insentif upah berdasarkan kinerja jumlah potong batik dan 

kualitas batik yang dihasilkan. Petikan wawancara dengan bapak D2 (kepala 

bagian warna Dahlia) berikut ini menunjukkan motivasi insentif di kalangan 

pembatik sanggan seperti itu: 

Peneliti: Apakah isteri bapak bisa membatik? 

Pak D2: Istri saya bisa, waktu masih kelas dua SD sudah membatik. Kalau jaman 

dulu itu orang tua tidak mampu membayar sekolah, orang desa begitu. 

Kebanyakan orang disini itu kalau menjadi sarjana atau  guru itu hasil 

biaya sendiri. Boleh ditanyakan kepada mereka yang  sekarang sudah 

umur 50-an, itu biaya sendiri semua. Istri saya mengambil bahan batik dari 

keponakan (pemilik UKM Dahlia), ambil beberapa kodi terus nanti 

tetangga-tetangga mengambil beberapa, 4, 5, atau 6 potong untuk 

dibawa pulang dan dibatik. Nanti kalau sudah selesai dikembalikan ke istri 

saya, seperti tengkulak. 

 

Hal yang sama dikatakan oleh pemilik UKM batik Melati, ibu M2 

sebagai berikut: 

Peneliti: Kalau pekerja disini ada berapa orang bu? 

Ibu M2:  Yang di dalam ada sekitar 15 orang.  



Peneliti: 15 orang ya? Kalau yang diluar itu? 

Ibu M2: Sampai ratusan, karena bercabang-cabang. Jadi mereka kesini mengambil 

batikan, kemudiam mereka membawa pulang, nanti kalau sudah selesai 

dibawa lagi kesini dan mendapat ongkos dan  sanggan lagi. 

Peneliti: oo, dia  sambil antar bawa lagi.  Apakah yang seperti itu banyak ya bu? 

Ibu M2: Banyak bu, karena satu orang itu mengambilnya 20 potong, nanti 

disebarkan ke tetangga-tetangga. Jadi mungkin bukan dia sendiri yang 

membatik. 

 

Hal ketiga berkenaan dengan persepsi di kalangan angkatan muda 

untuk bekerja dalam bidang batik. Ada kecenderungan di kalangan anak 

muda untuk tidak mau bekerja sebagai karyawan batik. Pertama karena 

upah dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan di tempat lain. Kedua, 

ada persepsi bahwa bekerja dalam perusahaan batik “jauh dari jodoh” 

dibandingkan dengan bekerja di pabrik yang memiliki karyawan yang besar 

sehingga mudah mendapatkan jodoh. Hal ini menunjukkan  persepsi 

evaluasi keuntungan dan biaya melalui perbandingan upah bekerja di 

perusahaan batik dan bekerja di pabrik. Evaluasi biaya  juga berkernaan 

dengan evaluasi negatif bahwa bekerja dalam bidang batik sulit 

mendapatkan jodoh dibandingkan bekerja di pabrik. Berikut ini adalah 

petikan wawancara dengan bapak Agus, staf Dinas Perindustrian, Koperasi 

dan UMKM Kabupaten Sragen:  

......kadang para pembatik itu misalnya hanya dihargai Rp 18.000 per helai, sangat 

minim sekali, walaupun itu disebut samben tapi ya jangan setega itu. makanya 

yang jadi masalah para muda tidak mau bekerja sebagai pembatik, kalau bekerja 

di pabrik dekat dengan jodoh, ibu-ibu yang sudah tua pun lebih suka kerja di 

sawah, kalau tidak ada kerja di sawah, nyabut rumput. Nyabut rumput itu dibayar 

Rp 25.000 perhari. Nah yang perlu kita tingkatkan itu. Kalau itu dibiarkan batik 

tulis akan hilang bu. 

 



5.2.3. Kepercayaan, Keadilan, Resiprositas dan Sikap 

Sebagian besar definisi memperlakukan kepercayaan sebagai 

kondisi, keyakinan, atau harapan positif. Menurut Dyer dan Chu (2000), 

kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa orang terwakili  dalam 

suatu hubungan tidak peduli pemanfaatan kerentanan. Menurut Six (2007), 

kepercayaan antar pribadi adalah keadaan psikologis yang terdiri dari niat 

seseorang untuk menerima kerentanan terhadap tindakan pihak lain. 

Paliszkiewicz (2010) melihat keperca-yaan sebagai keyakinan bahwa pihak 

lain: a) tidak akan bertindak dengan cara yang berbahaya bagi perusahaan 

yang mempercayainya; b) bertindak sedemikian rupa sehingga bermanfaat 

bagi perusahaan; c) bertindak andal; dan d) akan berperilaku atau 

merespon dengan cara yang dapat diperkirakan dan dapat diterima 

bersama. 

Persepsi distribusi keadilan  menyangkut keadilan hasil kerja, 

misalnya upah, komitmen organisasi (Aryee et al. 2002), atau keadilan 

prosedural seperti kewajaran proses (Lind et al. 1988). Prosedur dianggap 

wajar jika konsisten, bebas dari kecondongan (bias), akurat, etika, dan 

terbuka untuk pendapat. 

Kepercayaan dan keadilan adalah dua komponen kunci dalam 

hubungan interpesonal (Organ, 1990; Robinson, 1996). Para peneliti telah 

menggunakan teori pertukaran sosial untuk mengkaji bagaimana 

kepercayaan dan keadilan berhubungan dengan berbagi pengetahuan. 

Kepercayaan dan keadilan menjadi penting karena berbagi pengeta-huan 

melibatkan pemberian pengetahuan kepada orang lain atau kolektif, seperti 

tim atau komunitas, dengan harapan resiprositas/ timbal balik (Wu et al., 

2007). 

Dalam proses pertukaran, pemberi (donor) berasumsi konfir-masi 

pengembalian positif sebelum menunjukkan tindakan tersebut. Dalam hal 

ini bentuk pertukaran bukan pertukaran komoditas, tetapi lebih kepada 

hanya asumsi mental hasil yang positif. Teori Pertukaran Sosialberpendapat 

bahwa individu dapat membentuk perilaku berbagi pengetahuan mereka 

berdasarkan harapan masa depan, yang berarti bahwa individu tidak akan 



berbagi ketika mereka melihat kegiatan sebagai biaya belaka, tapi berniat 

untuk berbagi ketika return  positif diharapkan. Timbal balik (resiprositas) 

menunjukkan bahwa orang mungkin menunjukkan perilaku berbagi 

pengetahuan dengan maksud menimbulkan imbalan positif. Teori 

pertukaran sosial dapat disimpul-kan sebagai dasar saling timbal balik 

bahwa seseorang tidak akan menunjukkan perilaku tertentu kecuali 

harapan hasilnya positif (Blau, 1964). 

 

Sedangkan sikap menurut kamus Merriam-Webster sebagai cara seseorang 

berpikir dan merasa tentang orang lain atau sesuatu; atau perasaan atau 

cara berpikir yang memengaruhi perilaku seseorang. Dalam kerangka kerja 

Aslani et al. (2012), sikap memiliki dua ciri utama yaitu kepercayaan dan 

norma resiprositas, dua hal yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini berarti 

sikap seseorang dipengaruhi oleh kepercayaan atau keyakinan seseorang 

dan return positif yang diharapkannya. Hal yang agak berbeda diberikan 

oleh Teori Tindakan Beralasan (Resoned Action Theory (Fishbein & Ajzen, 

1975) dimana sikap tergantung pada keyakinan dan evaluasi.  

Dalam UKM batik, kepercayaan dan keadilan, resiprositas dan sikap 

ditunjukkan dalam  beberapa hal antara lain, pertama, pemilik UKM batik 

memberikan insentif berupa kemudahan kredit pembelian motor untuk 

karyawan di bagian warna dengan harapan bahwa mereka mau saling 

berbagi pengetahuan dengan sesama, terutama dalam ketrampilan 

mencampur warna kimia. Hal ini seperti dikemukakan oleh bapak A1, 

pemilik UKM batik Akasia: 

Biarpun usaha saya masih kecil tetapi saya selalu memperhatikan, saya 

tidak senang kalau sering berganti karyawan, tetapi ada ikatan batin, kalau ada 

permasalahan mungkin dari pekerjaan, waktu dan gaji, kita bicarakan, saya tidak 

ada sifat egois. Tidak cuma itu saja, saya punya uang Rp 6 juta, saya menyuruh 

membelikan sepeda  motor, saya yang ngebon, nanti saya potong gaji, bisa dicek 

sama mereka.  Setiap bulan mereka dapat dipotong gaji sampai Rp 200 ribu. Kalau 

mereka membutuhkan, misalnya meminjam Rp 10 juta, ya kembali juga Rp 10 juta, 

jadi ada rasa tanggung jawab rasa ikatan hati. Jadi kalau ada barang saya 



tinggalkan, saya tidak kuatir hilang. Jadi ada  “tahu sama tahu”, saya memberikan 

kemudahan dan kebebasan agar dapat meringankan pekerjaan saya. Jadi memiliki 

rasa tanggung jawab.  

 

Keterangan bapak A1 di atas menunjukkan sikap dalam bentuk 

semacam jaminan untuk tidak memecat karyawan. Jaminan itu diberi-kan 

karena ia menginginkan karyawan untuk terus bekerja dalam 

perusahaannya dan tidak pindah atau keluar ke tempat lain. Selain itu, ia 

berharap bahwa dengan jaminan itu akan membuat karyawan ikut memiliki 

tanggung jawab terhadap berbagai fasilitas kerja atau mau menjalankan 

tugas seperti yang diminta oleh pemilik, seperti mau berbagi pengetahuan 

agar tidak ada perbedaan di antara mereka dan tugas-tugas bisa didistribusi 

dengan merata. 

Kedua, berkenaan dengan upah yang bersifat transparan, terutama 

upah bagi para pembatik karena didasarkan pada kinerja. Upah ini 

menghilangkan kesan ketidakadilan di antara sesama pembatik. Bagi 

karyawan internal, upah bersifat harian, sedangkan untuk pembatik 

sanggan upah berdasarkan jumlah dan kualitas batik yang dihasilkan.  

Ketiga adalah sikap toleransi terhadap kesalahan atau kecerobohan 

yang kadang dilakukan oleh seorang karyawan. Sikap toleransi ini memiliki 

tujuan antara lain meminimumkan rasa bersalah dari karyawan,  memupuk 

rasa terima kasih karyawan terhadap pemilik UKM batik, membuat 

karyawan untuk mau belajar memper-baiki kesalahan, dan menjaga agar 

karyawan mau terus bekerja dalam UKM batik tersebut. Sikap seperti itu 

juga terjadi dalam hal toleransi terhadap absensi karyawan karena masalah 

keluarga. Pernyataan ibu M2, pemilik UKM batik Melati, menguatkan hal 

tersebut: 

Peneliti: Kalau ada orang bekerja disini, kemudian dia membuat kesalahan, 

apakah kena punishment tidak? Seperti denda begitu? 

Ibu M2: Tidak sih bu, kita masih toleran. 

 



Toleransi terhadap sikap tertentu karyawan timbul karena karyawan 

sudah bekerja cukup lama, sehingga ada rasa saling pengertian/percaya di 

antara karyawan dan pemilik UKM batik. Keduanya berusaha menjalin 

pengertian, tenggang rasa dan menjaga keharmonisan, seperti yang 

dikatakan oleh bapak A1 di atas sebagai sikap “tahu sama tahu”.  

 

5.3. Lingkungan 

Faktor lingkungan secara eksplisit kurang mendapat perhatian dalam 

berbagai literatur yang dibahas dalam Bab 2, kecuali oleh Wang & Noe 

(2010). Meskipun demikian, faktor lingkungan dalam UKM batik Sragen 

memiliki peranan penting dalam mendorong berbagi pengeta-huan. Salah 

satu faktor lingkungan yang penting yaitu lingkungan belajar yang sudah 

dijelaskan pada sub bab 5.1.4di atas yaitu lingkungan belajar. Lingkungan 

belajar sengaja dipisahkan karena memiliki hubungan dengan pembelajaran 

organisasi dan organisasi belajar seperti yang dijelaskan dalam sub bab 

2.2.1.  

Pembahasan selanjutnya mengenai faktor lingkungan dalam UKM 

batik Sragen akan dibahas dalam dua sub bab di bawah ini yaitu konteks 

organisasi dan karakteristik budaya. 

 

5.3.1. Konteks Organisasi 

Konteks organisasi dalam kerangka kerja Wang & Noe (2010) 

meliputi hal-hal antara lain: a) dukungan manajemen, insentif dan 

penghargaan (reward), dan b) budaya/iklim organisasi.  

 

a) Dukungan Manajemen, Insentif dan Penghargaan 

Dukungan manajemen merupakan bagian dari konteks organi-sasi. 

Dukungan manajemen telah ditunjukkan memiliki hubungan positif dengan 

persepsi karyawan bagi terbentuknya suatu budaya berbagi pengetahuan 



(kepercayaan karyawan, kesediaan pakar meno-long), dan keinginan untuk 

berbagi pengetahuan (Wang & Noe, 2010).  

Beberapa dukungan manajemen, pemilik atau supervisor, yang 

mendukung terhadap berbagi pengetahuan diberikan oleh UKM batik 

Dahlia. Pertama bahwa berbagi pengetahuan itu perlu, karena batik akan 

punah kalau orang tidak mau berbagi. Kedua, dengan berbagi, ketrampilan 

orang lain dapat dimanfaatkan untuk bekerja pada perusahaannya. Persepsi 

yang pertama menunjukkan keprihatinan akan kecenderungan makin 

menurunnya jumlah angkatan kerja muda yang mau bekerja dalam industri 

batik, dan rasa tanggungjawabnya  untuk ikut melestarikan batik di tanah 

air. Persepsi yang kedua menunjukkan unsur “win-win”, dan bukan sekedar 

eksploitasi keun-tungan bagi diri sendiri. Kedua persepsi itu tercermin 

dalam petikan wawancara di bawah ini: 

Ya perlu, bagi saya perlu. Orang yang tidak tahu, tetapi kalau mau belajar 

saya beri tahu. Kalau ingin tahu. tetapi tidak diberi tahu, ilmu diri sendiri, ya lama 

kelamaan batik menjadi punah. Siapa saja yang mau belajar saya beri tahu, saya 

jelaskan terus, ayo. Ada satu kampung di Sragen yang mau belajar batik, kalau 

mau, siapkan tempat. Nanti makan saya yang sediakan. Nanti yang belajar batik 

itu, ada satu kampung, ada 25 orang. Ya,  saya mau. Orang-orang yang nolet di 

tempatku, benar-benar tidak mengerti batik, terus pelan-pelan saya beri pekerjaan 

tolet, nanti yang ditutu disini, karena dia membatiknya belum bisa. Mereka mau 

belajar batik, karena hanya mengganggur, ibu rumah tangga kadang ingin 

memiliki kesibukan. Saya beri toletan, ternyata tolet itu tidak bisa mencakup 25 

orang. Disini  saya sudah memiliki tenaga, kalau ditambah tenaga di sana lagi ya, 

tidak bisa. Tetapi nanti saya beri ide batik pelan-pelan, ada tahap-tahapnya. Jadi 

tidak  bisa membatik langsung halus, tidak bisa. Pertama itu harus melenturkan 

tangan dulu.” 

Peneliti:Jadi selain tujuannya supaya batik tidak musnah, tenaga itu untuk 

dimanfaatkan? 

Ibu D1: Ya menghasilkan untuk saya. Dia juga dapat bayaran. Dia sekolah tetapi 

dapat bayaran. Dimanfaatkan tenaganya supaya bisa membatik. 

 



Dari petikan wawancara di atas, niat berbagi pengetahuan dari 

pemilik itu kemudian direalisasi secara konkrit dalam aktifitas. Per-tama, 

dari sekedar  niat diimplementasi dalam kenyataan secara real melalui 

pemberian pelatihan, ide-ide, praktik bahkan fasilitas seperti biaya makan, 

pekerjaan dan serta insentif pembayaran. Dari hal ini dapat dilihat 

bagaimana visi pemilik tentang pentingnya berbagi pengetahuan 

diselaraskan dengan tujuan bisnis, yaitu menciptakan lapangan kerja serta 

meningkatkan ketersediaan suplai tenaga kerja pembatik. 

Niat yang ditampilkan oleh pemilik UKM Dahlia itu timbul dari 

tekanan sosial (Ajzen, 1991). Pertama tekanan ketersediaan tenaga tidak 

terampil yang menganggur, tetapi memiliki kemauan untuk bekerja dalam 

bidang batik. Kedua, tekanan penurunan minat generasi muda untuk 

bekerja dalam industri batik. Ketiga, keinginan untuk terus 

mempertahankan batik sebagai bagian dari bisnis dan tanggung jawab 

budaya. 

Meskipun demikain niat pemilik UKM batik Dahlia untuk melatih 

tenaga baru bukan berarti tanpa masalah. Masalah utama adalah bahwa 

jumlah tenaga pembatik yang saat ini bekerja dalam UKM-nya sudah 

mencukupi, karena jumlah karyawan biasanya sebanding dengan volume 

pesanan rata-rata yang diterima oleh UKM tersebut. Selain itu, tenaga 

pembatik pada tingkat pemula,  seperti untuk tolet,  tersedia dalam jumlah 

cukup,  karena pekerjaan seperti itu tidak  membutuhkan ketrampilan yang 

tinggi. Jumlah yang masih kurang adalah tenaga batik halus. Namun kendala 

seperti itu tidak merintangi niat pemilik UKM Dahlia ini untuk berbagi dan 

memberikan pekerjaan kepada mereka. Hal ini terlihat dari keinginannya 

untuk memberikan ide-ide batik dan secara bertahap meningkatkan 

ketram-pilan pembatik pemula tersebut. 

Dukungan manajemen juga terlihat dalam usaha mengakusisi 

pengetahuan baru. Sebagai contoh, keinginan UKM batik Dahlia untuk 

melepaskan ketergantungan kepada pihak luar dalam bidang pencam-puran 

warna, terutama warna alam. Warna alam lebih disukai oleh konsumen 

batik, karena memanfaatkan sumber warna lokal dan tidak mencemari 



lingkungan sekitar. Selain itu, harga batik dengan warna alam jauh lebih 

mahal dari batik dengan warna kimia.  Untuk mampu menguasai warna 

alam, UKM batik ini memanggil pakar dari luar. Tetapi, pakar yang diundang 

tidak memberikan ketrampilan seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, 

pemilik UKM batik ini harus mendukung dengan fasilitas dan dana untuk 

melakukan eksperimen berkali-kali. Dengan perkataan lain, pemilik bersedia 

menanggung resiko gagal ketika karyawan melakukan eksperimen 

menggunakan bahan warna dan kain mori. 

Dukungan manajemen tidak terbatas pada fasilitas atau anggaran 

untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga dalam norma yang mengatur 

bagaimana individu berinteraksi. Norma-norma berbagi pengetahuan 

memainkan peranan penting dalam menciptakan, ber-bagi, dan 

menggunakan pengetahuan. Seperti dikatakan oleh bebe-rapa peneliti (De 

Long  dan Fahey, 2000; McDermott dan O'Dell, 2001), norma-norma sangat 

mendukung perilaku yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan 

berbagi pengetahuan 

Salah satu norma yang sangat efektif adalah upah berdasarkan 

harian dan borongan. Insentif upah ini memberikan dampak pada norma-

norma yang berkiblat kepada kinerja (jumlah potong batik yang dihasilkan) 

sekaligus kepada kualitas (kerapihan dan kompleksitas batik yang 

dihasilkan). Sebagai contoh, upah di UKM batik Dahlia didasarkan upah 

borongan bagi para pembatik sanggan yang membawa bahanuntuk 

dikerjakan di rumahnya.  Sistem pembayaran borongan memiliki dampak 

pada berbagi pengetahuan yang terjadi di luar UKM. Ketika seseorang 

membawa bahan untuk dibatik di rumahnya, maka ia kemudian mengajak 

anggota keluarga atau tetang-ganya untuk ikut menyelesaikan 

pekerjaannya. Dengan perkataan lain, ia membina ketrampilan orang-orang 

di sekitar rumahnya untuk menguasai ketrampilan membatik. Seperti sudah 

dijelaskan pada Sub Bab 5.1, banyak pembatik yang ada saat ini mulai 

belajar membatik saat mereka masih kecil. Proses pembinaan ketrampilan 

membatik bukan hanya terjadi dalam lingkungan keluarga, tetapi juga pada 

ingkungan luar rumah, seperti tetangga atau kenalan. Dalam proses 



pembinaan ketrampilan itu sudah tentu terjadi dialog-dialog untuk 

meningkatkan ketrampilan. Makin besar jumlah sanggan yang dibawa 

menunjukkan makin banyak jumlah tenaga kerja yang dimiliki pem-batik 

borongan itu di rumahnya.   

Selain insentif berdasarkan borongan, ada insentif yang mem-

pengaruhi mutu hasil kerja. Sebagai contoh, besar upah per potong batikan 

masih tergantung pada tingkat kerumitan motif serta kehalu-san hasil 

batikan. Untuk mengerjakan hal tersebut, seorang pembatik borongan perlu 

berkonsultasi dengan Carik batik. Hal yang sama akan terjadi lagi di 

rumahnya bila ia menyerahkan bahan itu kepada orang lain. Motif isen-isen 

sangat menuntut kreatifitas pembatik, karena tidak digambarkan dalam 

pola utama batik. Untuk hal itu, pembatik yang mengalami kesulitan sering 

harus melakukan konsultasi dengan Carik batik. Kadang Carik batik  perlu 

memberikan contoh bagaimana melakukannya, sedangkan sisanya 

diteruskan sendiri oleh pembatik. 

Selain insentif berdasarkan upah, terdapat juga dukungan insentif 

dalam bentuk fasilitas kredit atau yang bukan uang. Insentif atau 

penghargaan seperti ini ditujukan terutama bagi karyawan yang bukan 

pembatik, seperti karyawan di bagian warna, atau pencelupan, yang dibayar 

berdasarkan harian. Untuk karyawan yang bukan pembatik, insentif 

biasanya dalam bentuk perhatian yang lebih baik, komunikasi yang lebih 

harmonis, atau fasilitas-fasilitas seperti cicilan sepeda motor tanpa bunga 

yang dijamin oleh pemilik UKM batik. Hal tersebut dilakukan untuk 

membuat mereka betah bekerja dan tidak beralih mencari pekerjaan lain. 

Bentuk insentif ini menunjuk kepada norma resiprositas (Lihat Sub bab 5.2.3 

di atas). Seperti dijelaskan oleh Burger et al (2009), norma resiprositas 

(reciprocity) adalah aturan sosial yang mempertahankan 

ataumengembalikan kebaikan atau perbuatan baik orang lain. Suatu norma 

resiprositas positif (positive reciprocity) adalah harapan sosial pada 

umumnya di mana orang yang membantu orang lain mengharapkan umpan 

balik positif,seperti hadiah, pujian, pinjaman, atau referensi kerja. 

Resiprositas positif mengharapkan umpan balik positif juga. Sebaliknya, 



norma resiprosi-tas negatif merupakan respon individu terhadap 

perlakukan yang buruk.   

Pada UKM Dahlia, insentif kredit diberikan untuk uang muka 

kendaraan, tanpa dipungut bunga. Bahkan hal ini diberikan atas inisia-tif  

kepala bagian warna setelah ia berkonsultasi dengan pemilik Dahlia. Untuk 

pelunasan pinjaman ini diserahkan kepada kemampuan karyawan. Berikut 

ini petikan wawancara dengan bapak D2, kepada bagian warna: 

Peneliti: Pak, kalau disini ada tidak fasilitas untuk pegawai  untuk misalnya 

bapak ingin motor? 

Pak D2: Ada. ada, ada yang pinjam Rp2,5 juta untuk uang muka kendaraan, tapi ya 

saya konsultasi dengan majikan dulu. Terakhir ini, dua atau tiga bulan yang lau, 

ada yang pinjam Rp 6 juta. Ya, saya berikan tanpa dipungut bunga. Langsung lunas 

tidak dipungut bunga. Nanti dia mampu mencicil berapa, terserah. Kadang 

seminggu. dia mampu membayar  Rp 100.000 atau Rp 200.00, ya nanti lunas juga. 

Hal yang sama terjadi juga pada UKM Akasia. Karyawan yang 

mengalami kesulitan keuangan dapat meminjam kepada pemilik UKM.  

 

Dari kutipan wawancara di atas, pemberian kredit sepeda motor 

seperti  yang diberikan oleh pemilik UKM memiliki tujuan timbal balik, yaitu  

untuk  menjaga keharmonisan kerja, membuat karyawan merasa betah 

bekerja dan tidak keluar mencari pekerjaan lain, dan sekaligus mendorong  

karyawan bersedia membantu orang lain. 

Pelatihan bagi karyawan baik di dalam maupun di luar UKM 

merupakan dukungan manajemen dalam berbagi pengetahuan. Untuk 

pelatihan yang dilakukan di dalam UKM bisa dilakukan dengan berbagai 

macam cara antara lain UKM memanggil pakar dari luar untuk memberikan 

pelatihan kepada karyawan di dalam UKM. Hal ini biasanya terjadi pada 

pelatihan warna, seperti proses cabut warna dan pencampuran warna alam 

atau warna kimia. Selain itu, terdapat bentuk pelatihan internal dengan cara 

magang. Dengan cara ini karyawan yang belum berpengalaman diberi tugas 

secara bertahap sesuai dengan ketrampilan yang mereka miliki sambil 



mereka belajar dari karyawan lain atau langsung oleh pemilik UKM sendiri. 

Sejalan dengan peningkatan ketrampilan mereka, tugas mereka juga 

disesuai-kan. Melalui pelatihan dan magang ini, pemilik UKM merasa 

mereka telah memberikan kebaikan kepada karyawan mereka, karena 

karyawan belajar sambil digaji oleh perusahaan. Berikut ini petikan 

wawancara dengan bapak A1, pemilik Akasia sebagai berikut: 

Saya sendiri tidak mampu bekerja sendiri. Saya sendiri ingin supaya anak-

anak (karyawan) juga berpikir kreatif. Jadi misalnya ada sistem produksi baru saya 

ikut membantu, misalnya ada yang kurang saya memberikan tambahan. Jadi kita 

saling memecahkan masalah, mencari solusinya supaya bisa saling ketemu. Iya. 

Sambil berjalan. Misalnya ada kekurangan sesuatu, saya memberikan masukan, 

jadi bisa saling melengkapi. Jadi tidak ada belajar formal, hanya pegalaman di 

tempat kerja. Kalau  istilahnya di perusahaan-perusahaan besar training, tapi 

kalau  ditempat saya trainingnya sudah mendapat gaji, fasilitas dan sebagainya. 

Iya, mungkin butuh tahapan-tahapan bu. Pertama diberikan pekerjaan yang 

ringan-ringan yang tidak beresiko. Nanti  kalau sudah sebulan disesuaikan 

pekerjaannya. Tujuannya agar semua karyawan memiliki kemampuan yang sama, 

bukan cuma satu  tukang obatnya. Jadi semuanya bisa, misalkan satu tidak masuk 

yang lainnya dapat membuat obat, contoh untuk oba-obat yang tidak terlalu sulit. 

Jadi tidak tergantung pada salah satu karyawan. Malah saya tidak senang kalau  

tergantung pada salah satu orang atau karyawan. Selain itu istilahnya dia bisa 

‘jual mahal’. Misalkan saya ditinggal pergi oleh satu orang, saja tidak apa-apa, 

karena lainnya masih ada. Jadi rasa kebersamaan itu sangat diperlukan di tempat 

saya. 

 

Dari petikan wawancara di atas, ada beberapa hal yang yang menjadi tujuan 

dukungan pemilik UKM terhadap berbagi pengetahuan antara lain sebagai 

berikut. Pertama, tujuan utama dari dukungan mana-jemen adalah untuk 

menghilangkan ketergantungan pada satu orang. Menurut persepsi pemilik, 

makin banyak karyawan yang bisa melak-sanakan sesuatu tugas, akan 

makin baik, karena bila ada seorang karyawan yang keluar, masih ada 

karyawan lain yang dapat mengambil alih tugas-tugasnya. Selain itu untuk 

menghilangkan kemungkinan seorang karyawan berulah, karena merasa 



hanya dia yang menguasai sesuatu ketrampilan. Jadi, pemilik ingin 

menitikberatkan pada adanya norma kebersamaan di antara semua 

karyawan. Menjaga kebersa-maan menjadi motivasi utama dukungan 

manajemen dalam men-dorong karyawan  berbagi pengetahuan pemilik. 

Kedua, dukungan manajemen dalam bentuk insentif atau peng-

hargaan kepada karyawan adalah agar karyawan betah bekerja di 

perusahaannya. Norma yang ingin dibangun melalui cara ini adalah untuk 

menghilangkan ketidakpuasan baik dari segi ketrampilan, perhatian dan 

insentif. Karyawan dalam bidang warna berbeda dari pembatik sanggan, 

karena tidak dipengaruhi insentif upah. Oleh karena itu, pemilik mencari 

insentif lain berupa insentif kredit kendaraan bermotor, perhatian waktu 

sakit, atau perayaan keluarga. Melalui cara-cara seperti ini pemilik berupaya 

membangun ikatan batin dengan karyawan.  

Ketiga, dukungan manajemen juga ditujukan agar karyawan bisa 

mandiri, kreatif dan tidak selalu bergantung kepada pemilik UKM. Dengan 

karyawan yang mandiri dan kreatif, maka akan mengurangi beban  waktu 

dan perhatian dari pemilik. 

Prioritas utama dukungan manajemen dalam berbagi pengeta-huan 

bukan pada pelatihan eksternal tetapi pada magang internal. Dalam 

persepsi pemilik UKM, pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman 

adalah proses belajar yang terbaik bagi karyawan, karena sambil belajar 

mereka juga dapat melakukan tugas pokok mereka. Persepsi ini menilai 

tinggi proses belajar dari pengalaman. Selain itu karena untuk mengirim 

karyawan pelatihan ke luar akan memerlukan biaya yang sangat ingin 

ditekan oleh pemilik UKM batik. Jadi, meskipun terdapat banyak tawaran 

pelatihan eksternal, tetapi tdak semua diikuti berdasarkan pertimbangan 

manfaat dan biaya. 

 

b) Budaya dan Iklim organisasi 

Budaya organisasi adalah pola-pola bersama dan relatif stabil dari 

asumsi-asumsi-dan tindakan, konkrit  dan abstrak, formal maupun informal, 



yang diwujudkan dalam berbagai tingkat organisasi atau sub-unitnya 

(Schein, 1983). Adatiga tingkat dasar budaya: 1) artefak yang dapat diamati, 

2) nilai-nilai, dan 3) asumsi-asumsi yang melatar-belakangi (Schein, 1990). 

Artefak adalah fenomena nyata yang terlihat ketika seseorang pertama 

memasuki sebuah organisasi, tata letak kantor, cara berpakaian, cara 

interaksi, dan yang lebih permanen seperti catatan atau produk perusahaan 

(Schein, 1984, 1990). Nilai menunjukkan alasan mengapa anggota-anggota 

organisasi berperilaku seperti yang mereka lakukan. Sedangkan asumsi-

asumsi yang melatarbelakangi menentukan perilaku terbuka dalam 

kelompok (seluruh organisasi atau sub-unit)(Schein, 1984). 

Iklim adalah label yang digunakan untuk menggambarkan dimensi 

lingkungan kerja yang dapat diukur dengan presisi relatif. Berbagai faktor 

menentukan iklim organisasi, seperti kepemimpinan, struktur organisasi, 

standar akuntabilitas, standar perilaku, komuni-kasi, penghargaan, 

kepercayaan, komitmen. Menurut Watkin dan Hubbard iklim organisasi 

adalah ''bagaimana rasanya bekerja di lingkungan tertentu dan untuk 

pemimpin tertentu, lebih tepatnya adalah itu adalah suatu ukuran persepsi 

karyawan dari aspek-aspek lingkungan mereka yang secara langsung 

berdampak pada seberapa baik mereka dapat melakukan pekerjaan 

mereka"(Watkin dan Hubbard, 2003, hal 380). Definisi diberikan oleh 

Bowen dan Ostroff:''Iklim organisasi adalah persepsi bersama tentang 

seperti apa suatu organisasi dalam hal praktik, kebijakan, prosedur, 

rutinitas, dan peng-hargaanapa yang penting dan perilaku apa yang 

diharapkan dan dihargaidan didasarkan pada persepsi bersama karyawan 

dalam unit-unit organisasi formal."(Bowen dan Ostroff, 2004, hal205) 

Perbedaan mendasar budaya dan iklim organisasi diberikan oleh 

Denison (1996). Menurut dia, budaya organisasi mengacu pada struktur 

yang mendasari sebuah organisasi, tertanam dalam nilai-nilai, keyakinan, 

dan asumsi dari anggota organisasi. Sedangkan iklim organisasi, di sisi lain, 

tercermin dalam praktik dan prosedur yang diamati pada 

permukaanorganisasi. Iklim organisasi bersifat semen-tara, tergantung pada 

kontrol langsung, dan terbatas pada aspek yang secara sadar dirasakan oleh 



anggota organisasi. Dari sudut pandang manajerial, iklim organisasi 

merupakan fenomena yang dapat dipenga-ruhi dengan relatif mudah, dan 

perubahannya dapat diamati pada rentang waktu yang singkat. 

 

Budaya Organisasi dalam UKM Batik Sragen 

Atribut yang menunjukkan budaya organisasi yang menunjang 

berbagai pengetahuan tercermin melalui sikap dan nilai-nilai yang ada  di 

dalam UKM batik Sragen. Kebanyakan karyawan maupun pemilik, memiliki 

kesediaan berbagi pengetahuan. Dari pengalaman melakukan wawancara 

dengan pemilik UKM dan berbagai karyawan, mereka dengan sukarela 

bersedia menjawab pertanyaan yang ditanyakan atau bersedia membantu 

memberikan saran-saran bila diperlukan.  Bebe-rapa petikan di bawah ini 

menunjukkan sikap positif karyawan UKM batik terhadap berbagi 

pengetahuan: 

Pertama, wawancara dengan bapak D2, penanggung jawab pabrik UKM 

batik Dahlia: 

Peneliti: Disini bapak ditunjuk sebagai penangung jawab warna ya pak, apakah 

ada orang lain selain bapak? 

Pak D2: Saya membimbing karyawan, sehingga seandainya saya sibuk,nanti bisa 

ada yang mengganti.   

 

Dari penjelasan bapak D2 dapat disimpulkan bahwa ia dengan 

senang hati bersedia membimbing karyawannya. Alasan utamanya adalah 

agar bisa membantu menggantikannya membuat warna yang diminta bila ia 

tidak ada. 

Kedua, wawancara dengan ibu D1, pemilik UKM batik Dahlia: 

... ya perlu, bagi saya berbagi pengetahuan itu perlu, orang yang tidak tahu kalau 

mau belajar saya kasih tahu. Kalau ingin tahu tidak dikasih tahu, ilmu diri sendiri 

ya lama-lama akan punah... 



Dari penjelasan ibu D1 dapat disimpulkan bahwa ia tidak 

berkeberatan berbagi pengetahuan karena bila ketrampilan batik itu tidak 

diwariskan kepada orang lain, maka ilmunya sendiri akan hilang. Hal ini 

seperti seorang pengajar, jika tidak mengajar, maka ilmu yang dimilikinya 

lama-kelamaan akan hilang.  

Ketiga, wawancara dengan ibu D4, Carik UKM Batik Dahlia: 

... sesama teman, kalau dia tidak tahu dan bertanya sama saya, saya beri tahu. 

Jadi saling memberitahu, mana yang dia belum tahu. 

 

Ibu D4 meskipun tidak memberikan alasan mengapa ia mau berbagi 

pengetahuan, tetapi pada prinsipnya ia tidak berkeberatan membagi 

pengetahuannya dengan orang lain. 

Keempat, wawancara dengan bapak A1, pemilik UKM batik Akasia: 

Dulu yang seperti printing itu masih nol semua. Jadi saya tanya apakah 

sudah bisa begini belum? Belum semua. Jadi saya memberi pem-binaan. Tetapi 

karyawan saya tidak pernah berganti-ganti. Ada komitmen antara karyawan dan 

majikan, istilahnya tidak ada perbedaan dari segi makan, atau komunikasi. Selain 

itu ada ikatan hati, misalkan karyawan ada kesulitan, saya ikut merasakan. Seperti 

tadi siang, saya mengantar ke rumah sakit, saya membantu ala kadarnya. 

 

Bapak A1 tidak berkeberatan membagi pengetahuannya dengan 

orang lain, karena karyawan dapat menguasai ketrampilan yang diharapkan 

dan dapat membantunya menyelesaikan tugas-tugas. Ia menekankan tidak 

ingin berganti-ganti karyawan, sebaliknya menginginkan karyawan yang 

mau bekerja dalam waktu lama. Hal ini dapat dimengerti karena bila 

karyawan keluar dan diganti oleh karyawan baru, maka dia terpaksa harus 

melatih karyawan baru untuk menguasai pekerjaan yang ditinggalkan oleh 

karyawan yang lama. 

Budaya organisasi juga tercermin dari sikap saling percaya di dalam 

UKM batik Sragen. Pemilik UKM memiliki keyakinan penuh terhadap 

karyawan mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka, dan tidak ada 



ketakutan dalam berbagi pengetahuan atau berdikusi dengan karyawan 

mereka. Bahkan sampai pada tingkat tertentu dari bisnis batik, hampir tidak 

ada rahasia yang disembunyikan baik oleh pemilik maupun oleh karyawan. 

Segala aspek berkenaan dengan proses produksi, bahkan pemasaran batik 

bersifat transparan sehingga bisa diketahui dengan mudah oleh siapa saja.  

Keterbukaan tanpa kekuatiran yang terdapat pada pemilik UKM dan 

karyawan didorong oleh suatu persepsi tentang rejeki. Persepsi 

menyangkut rejeki itu adalah “apapun bisa ditiru, tetapi rejeki tidak bisa 

ditiru”. Persepsi ini timbul dari falsasah Jawa bahwa rejeki itu ada yang 

mengatur atau rejeki itu tidak mungkin tertukar (Rejeki niku Gusti Allah sing 

ngatur. Mboten usah ngoyo lan nggersulo).  

Falsafah Jawa itu berasal dari falsafat yang jauh lebih mendalam, 

menyangkut cara hidup orang Jawa berkenaan dengan  sikap nrima (nrimo). 

Sikap nrima bisa diartikan dengan menerima segala sesuatu dengan ikhlas, 

yang dibarengi dengan kesadaran sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. 

Sikap hidup nrima ini dapat juga berarti sikap puas dengan nasibnya, tidak 

memberontak, mene-rima dengan rasa terima kasih. Sikap nrima dijelaskan 

oleh (Endraswara, 2003)sebagai berikut: 

Nrima tak berarti mandeg, tanpa upaya gigih. Nrima hanya sandaran 

psikologis. Namun, di balik itu tetep berpedoman ana dina ana upa,obah mamah. 

Artinya, jika masih ada hari, rejeki tentu ada, dan setiap orang yang mau bekerja 

tentu akan meraih rejeki. Bahkan orang Jawa selalu berpedoman golek pangan 

sewu dalane, artinya, banyak jalan untuk mencari rejeki yang halal. Pendek kata, 

melalui nrima dan usaha (kupiya) maka keberuntungan (kabegjan) akan datang. 

Apabila nrimo tersebut disertai pasrah sumarah, maka sangat mungkin kabegjan 

datang dengan sendirinya (Endraswara, 2003: 214). 

 

Persepsi dan sikap seperti itu diperkuat dari wawancara dengan ibu 

D1, pemilik UKM Dahlia, menyangkut berbagi penge-tahuan dan falsafah 

bahwa rejeki itu tidak bisa ditiru. Berikut ini petikan wawancara dengan 

pemiliki UKM batik Dahlia sbb: 



... saya tidak  apa-apa. Saya tidak peduli, pengetahuan saya berikan 

kepada orang lain. Karena pekerjaan bisa ditiru, apapun bisa ditiru, namun kalau 

rejeki itu tidak bisa ditiru. Kita pakai prinsip itu saja, sehingga  kita tidak perlu iri si 

A, atau si B. Kalau ada yang ingin tahu sesuatu produk, kita beri tahu saja, 

misalnya  ini obatnya ini dan ini. Kalau kita apapun ikhlas.  

 

Hal senada juga diberikan oleh  ibu A5, Carik batik Akasia: 

Tidak apa-apa, kalau saya ikhlas lahir batin, bagi saya misalnya kalau ada murid 

ibu mau belajar, saya iklas lahir batin, soalnya buat saya rejeki ditangan Allah, 

sudah diatur sama Allah, jadi ya mengajarkan itu tidak apa-apa ibu, jadi ilmu itu 

harus ditularkan sama teman-teman, itu kalau saya ibu, insya Allah imbalan 

saya.....bukan disini. 

 

Iklim Organisasi dalam UKM Batik Sragen 

Atribut yang menunjukkan iklim organisasi dalam UKM batik Sragen 

tercermin dari kesempatan untuk berkreasi dan bereksperi-men. Beberapa 

contoh di bawah ini menunjukkan iklim organisasi yang secara positif 

mendukung karyawan untuk bereksperimen, mencoba-coba dan berkreasi: 

Pertama adalah hasil wawancara dengan ibu M2, pemilik UKM 

Melati, tentang bagaimana berbagi pengetahuan dalam pembuatan warna 

menggunakan zat warna kimia. Peracikan warna dengan zat kimia memiliki 

komposisi yang agak sulit dari pada warna alam, karena kesalahan 

komposisi akan menghasilkan warna yang berbeda. UKM Melati, sudah 

mengundang pakar untuk memberikan pelatihan, namun pelatihan itu 

hanya bersifat prinsip-prinsip saja yang harus dipraktikkan sendiri.  Berikut 

ini petikan wawancaranya: 

Ya, dia juga tidak sekolah. Dia dari pengalaman mencoba-coba. Mereka 

biasanya mencoba sendiri. Kalau untuk takaran mereka sudah pintar-pintar, lebih 

pintar dari saya. 

Dia (pakar) menjual resep, resep untuk cabut itu seperti ini,seperti ini langsung 

dibayar seperti itu. Namun itupun tidak sempurna yang diberikan. Bisa jadi untuk 



takaran satu kilo hanya diberitahu 8 ons, jadi kita masih memperbaiki lagi.Kita 

mampunya setelah berpengalaman. Jadi kalau timbangan seperti ini hasilnya 

seperti ini. Jadi kami terus memperbaiki-memperbaiki. 

 

Iklim organisasi dalam UKM batik ini memungkinkan karyawan 

belajar hingga kompeten dalam mencampur warna. Meskipun mereka 

mengundang pakar, tetapi pakar sering hanya memberikan resep. Selain itu, 

resep yang diberikan juga tidak sempurna sehingga mereka harus mecoba-

coba sendiri untuk menemukan formula yang tepat.  

Iklim organisasi tercermin juga dari fasilitas yang disediakan bagi 

karyawan untuk melakukan eksperimen tersebut. Meskipun ada kesediaan 

organisasi untuk mengundang pakar dan memberikan pelatihan, baik 

internal maupun eksternal, namun manajemen juga menyadari bahwa 

pemberian pelatihan tersebut tidak otomatis dapat meningkatkan 

ketrampilan karyawan. Oleh karena itu, mereka juga menyediakan fasilitas 

bagi karyawan untuk melakukan praktik berkali-kali sampai ia menguasai 

sesuatu ketrampilan. Sikap itu berasal dari pengalaman mereka bahwa 

ketrampilan tidak bisa hanya bersandar pada pakar yang memberikan 

pengetahuan, tetapi juga tergantung  pada karyawan mereka  untuk 

mencoba-coba sendiri.  

 

Dari pengalaman mereka berhubungan dengan pelatihan internal 

maupun eksternal, UKM batik lebih condong untuk memilih pelatihan 

internal. Jadi, meskipun terdapat banyak tawaran pelatihan dari instansi 

luar, namun tidak semua tawaran itu ditanggapi. Tanggapan menerima atau 

menolak tergantung  persepsi pemilik UKM batik terhadap kegunaan dari 

pelatihan yang ditawarkan, yaitu pada biaya dan manfaat dari pelatihan 

tersebut bagi kinerja perusahaannya. Sebagai contoh, persepsi ibu D1, 

pemilik UKM batik Dahlia, terhadap pelatihan batik: 

... kadang saya tidak berangkat, bagi saya yang dibutuhkan adalah  

manajemen. Saya manajemen nol tidak bisa. Kalau saya ikut pelatihan batik, saya 



sudah bisa batik, untuk pelatihan-pelatihan saya jarang datang. Kalau pengusaha, 

biasanya sudah mengetahui dasarnya. Selain itu, apa artinya berbagai undangan 

rapat, kalau rapat isinya hanya berdebat terus, buat apa, lebih baik mencari uang. 

 

Dari keterangan ibu D1 dapat disimpulkan bahwa pemilik sangat 

sensitif terhadap biaya yang harus dikeluarkan dan keun-tungannya bagi 

mereka. Persepsi mereka juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya 

dalam mengikuti pelatihan yang sama, dimana kemudian menjadi ajang 

berdebat dan keluh kesah.   

Sikap UKM batik dalam memandang suatu tantangan, apakah 

tantangan itu dianggap berat atau ringan, sulit atau mudah, dapat juga 

menunjukkan iklim organisasi dalam UKM tersebut. Sebagai contoh, sikap 

ibu D1 tentang bagaimana orang belajar membatik. Menurut beliau untuk 

membatik orang tidak perlu harus melalui proses formal, cukup masuk ke 

dalam lingkungannya, pasti akan bisa. Berikut in adalah kutipan 

pernyataannya: 

 .... kalau batik ini mungkin tidak harus ada pengetahuan khusus, orang 

bisa belajar secara otodidak dan trampil dengan sendirinya. Untuk  membatik itu 

orang cukup datang ke dalam lingkungannya, seperti Kliwonan, Pilang, atau 

Jantran, dan dengan hanya melihat mereka langsung bisa. 

 

Sikap ibu D1 itu menunjukkan bahwa tidak ada yang sulit untuk 

dikerjakan atau dicapai asalkan kita mau terus mencoba. Untuk dapat terus 

mencoba orang harus  terus berada dalam lingkungan dimana iklim 

mencoba-coba itu terjadi. 

Iklim organisasi juga ditunjukkan melalui kesediaan mengirim-kan 

karyawan mengikuti suatu pelatihan, mereka tidak ada kekuatiran bahwa 

karyawan tersebut akan menyimpan pengetahuan itu untuk dirinya sendiri. 

Sebagai contoh, pemilik UKM batik Melati lebih suka mengirimkan 

karyawannya dari pada pergi sendiri mengikuti suatu pelatihan. Berikut ini 

petikan wawancara dengan ibu M2: 



Peneliti: Apakah ibu pernah ikut pelatihan?  

Ibu M2:Ya, paling di Jogja, di Balai Batik, juga di Semarang di Balatkop. Tetapi saya 

sendiri belum pernah mencoba bu. Karyawan saya yang saya ikutkan. Tetapi saya 

memiliki buku untuk pewarnaan alam. 

 

Dari keterangan oleh ibu M2 di atas menunjukkan bahwa pemilik 

lebih mementingkan ketrampilan karyawan dari pada ketram-pilan dirinya 

sendiri. Selain itu, kesediaan mengirimkan karyawan sebagai pengganti 

dirinya sendiri menunjukkan keyakinan tinggi pada karyawannya. Tidak ada 

kekuatiran dalam diri pemilik bahwa karyawannya sesudah mengikuti 

pelatihan tersebut akan pindah kerja.  

Iklim organisasi tercermin juga dalam kepercayaan pemilik kepada 

pembatik untuk menambah kreasinya dalam bentuk motif isen-isen. Pemilik 

UKM batik sangat cermat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh bila 

menyangkut desain motif utama. Namun pada saat proses membatik, 

pemilik UKM memberikan kebebasan bagi pembatik untuk menambah 

kreatifitasnya sendiri dalam mengisi bagian-bagian kosong dari motif 

utama. Contoh petikan wawancara dengan pak A1, pemilik UKM batik 

Akasia: 

Seperti sudah saya sampaikan, seluruh desain motif itu saya yang 

menentukan. Antara ini dan ini sudah dipadukan, tapi saya lihat kok jadinya 

kurang bagus, ooo, ini dihilangkan saja, atau mungkin ditambah, atau diganti saja. 

Tetapi kalau saya sendiri yang harus mengerjakan menggambar dengan pensil, 

saya tidak mampu, tidak bisa. Masalahnya, kerjaan tidak mungkin dipegang hanya 

oleh satu orang. Kita semua memiliki keahlian sendiri-sendiri. Ada yang ahlinya 

menggambar, membuat obat, atau meracik obat. Selain itu, batik itu tidak semua 

diisi oleh desainer atau tukang gambar. Ada yang diisi oleh pembatik. Jadi tidak 

harus saya tentukan. Misalkan daun itu isinya harus apa, para pembatik memiliki 

kebebasan mengisinya.Jadi mereka harus kreatif juga. Kalau bentuknya daun, 

isiannya bisa berbeda-beda. Misalkan ekor burung itu bisa ada yang jejek dan ada 

yang baik. Itu semua hanya menyerupai saja, tidak harus nyata.  Kalau ada yang 

prostes, daun ini kok warnanya merah, ya terserah, itu kreatifitas kita, tapi malah 

banyak juga yang suka seperti itu. 



 

Dari keterangan bapak A1 dapat disimpulkan bahwa iklim UKM batik 

Sragen memberikan keleluasan berkreasi bagi pembatiknya menyangkut 

motif pengisi bidang atau motif isen-isen. Kebebasan berkreasi ini 

berdampak pada hasil yang berbeda-beda dari motif utama yang sama, 

karena tergantung pada siapa yang membatik.  

Namun dari penjelasan bapak A1 di atas, ada suatu kesepa-katan tak 

tertulis bahwa pemilik UKM batik yang menentukan pilihan terhadap motif 

utama. Motif utama batik berhubungan dengan suatu tren batik.  Pemilik 

UKM batik adalah orang yang harus menentukan apakah UKM batik itu akan 

mengikuti suatu tren baru atau tidak. Sebagai contoh, sikap ibu M2, pemilik 

UKM batik Melati, berhubungan dengan munculnya tren batik sepakbola: 

 

 ...kadang ikut, kadang tidak. Kalau tidak ikut karena biasanya kreasi baru itu cepat 

sekali menyebar, bukan hanya satu pabrik saja yang akan buat, tetapi pada 

akhirnya semua ikut membuatnya. Sekali motif baru keluar, terus populer. 

Akhirnya mungkin dari pengrajin lain ingin membuatnya. Akhirnya  semua ikut 

membuatnya, seperti jarik misalnya, hampir sebagian besar UKM batik di 

Klewonan dan Pilang membuatnya. 

 

Penjelasan ibu M2 tidak hanya menunjukkan bagaimana iklim 

organisasi ikut memengaruhi keputusan mengikuti suatu tren baru. 

Pertama, keputusan untuk memproduksi atau tidak tergantung pada 

pemilik UKM batik. Kedua, keputusan untuk tidak ikut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa tren baru tersebut akan diikuti oleh semua UKM batik. 

Sikap ini menunjukkan iklim organisasi yang tidak “latah”  mengikuti suatu 

tren baru, tetapi lebih suka mempertahankan pangsa pasar batik yang 

selama ini telah dibinanya dari pada memperluas segmen pasar baru, yaitu 

batik bola untuk penggemar bola.  

Iklim organisasi dalam UKM batik Sragen dapat juga tercermin dari 

fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh UKM batik. Fasilitas menunjukkan 



prioritas kepentingan, apa yang dianggap penting dan tidak penting. Suatu 

fasilitas yang terbatas menunjukkan kepada prioritas untuk hal-hal yang 

ditunjang oleh fasilitas tersebut rendah. Sebagai contoh, kebanyakan UKM 

batik tidak memiliki website sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik 

UKM batik tidak memandang fasilitas internet sebagai hal yang penting 

dalam komunikasi dengan karyawan. Bagi mereka interaksi karyawan bisa 

dilakukan secara tatap muka.  

Tempat kerja karyawan juga menunjukkan iklim organisasi. Tempat 

kerja karyawan dalam UKM batik berupa ruang terbuka, sehingga karyawan 

dapat berinteraksi satu sama lain dalam suasana yang informal dan tidak 

kaku. Ruang kerja seperti ini menciptakan iklim keterbukaan, tak ada hal 

yang dianggap rahasia atau perlu disembunyikan. Selain itu, tak ada sikap 

kompetisi diantara karyawan untuk mencapai jabatan tertentu, karena 

memang tidak tersedia posisi seperti itu. Selain itu, tak ada juga 

penghargaan yang berbeda di antara mereka.  

 

5.3.2. Karakteristik Budaya 

Karakteristik budaya UKM batik didominasi oleh budaya Jawa. 

Budaya Jawa memiliki banyak faset menyangkut cara hidup orang Jawa. 

Tetapi satu hal yang menjadi fokus utama dalam budaya Jawa adalah 

menjalani kehidup harmonis dengan sesama. Falsafah Jawa memberikan 

lima pedoman. Kelima hal tersebut dalam bentuk simbol-simbol antara lain 

Kukilo (Burung), Wanito (Wanita), Curigo (Waspada), Turonggo (Kuda), dan 

Wismo (Rumah) (Anonim, 2011) 

Kukilo (burung) merefleksi kebiasaan masyarakat Jawa pada 

umumnya yang selalu memelihara burung sebagai hewan peliharaan. 

Makna filosofi kebiasaan ini adalah agar setiap tindak tanduk serta ucapan 

dapat memberikan ketenangan bagi orang disekitarnya. Wanito (wanita) 

dalam budaya Jawa melambangkan kelembutan, cinta kasih dan perasaan 

sayang. Hal ini menjadi pedoman agar mem-berikan kelembutan, cinta 

kasih dan rasa sayang kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Curigo 



(waspada) artinya untuk selalu waspa-da dalam setiap langkah yang diambil 

dalam kehidupan. Curigo bisa juga berarti sikap patuh kepada Tuhan yang 

menjadi pencipta segala waktu yang diberikan. Turonggo (kuda) diartikan 

sebagai sikap pengendalian dalam tubuh, layaknya pengendalian yang 

dilakukan saat menunggang kuda. Hal ini berarti  mengendalikan diri dari 

segala nafsu, ego, serta amarah. Terakhir Wismo (rumah) memiliki filosofi 

‘kembali’, yang berarti siapapun manusia, sehebat apapun dia, nantinya 

akan kembali kerumah sebagai manusia biasa sesuai kodrat-nya. Hal ini 

berarti sebagai manusia orang harus saling menghormati satu sama lain, 

mengikat persaudaraan serta sillahturahmi antar sesama. 

Falsafah untuk menjalani kehidupan yang harmonis juga tercermin 

dalam banyak tradisi orang Jawa. Seperti dikatakan oleh Koentjaraningrat 

(1987, hal187) bahwa tradisi sama dengan adat istiadat, konsep serta 

aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya di suatu 

kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial 

kebudayaan itu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Poerwadarminto dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996, hal958) tradisi adalah: (1) adat 

istiadat, kebiasaan turun temurun (nenek moyang) yang masih dijalankan 

masyarakat, (2) penilaian atau tanggapan bahwa cara-cara yang telah ada 

merupakan cara yang paling baik dan benar. Sebagai contoh tradisi 

tumpeng,  tradisi ini  sarat dengan makna dimana  manusia diingatkan  akan 

kekuasaan Sang Pencipta Alam, pentingnya menjaga keharmonisan dengan 

alam dan mempelajari nilai nilai hidup darinya,  serta mempertahankan asas 

gotong royong, urip tulung tinulung dan nandur kebecikan, males budi yang 

menjadi dasar kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat (Suratno 

dan Astiyanto, 2009). 

Falsafah urip tulung tinulung (orang hidup harus tolong meno-long) 

berarti bahwa dalam hidup, orang harus saling tolong menolong, karena 

orang tidak mungkin hidup sendiri (Suratno dan Astiyanto, 2009). 

Sedangkan nandur kebecikan, males budi (menanam kebaikan membalas 

budi). Falsafah ini memberikan peringatan agar tidak ber-sikap individualis 



atau sombong, dan bahwa orang hidup harus selalu menanam kebaikan dan 

tahu membalas budi. 

Falsafah hidup harmonis dengan sesama itu tercermin dalam 

karakteristik budaya UKM batik Sragen. Hal ini ditunjukkan melalui sikap 

toleransi oleh pemilik dan karyawan. Toleransi menunjukkan seberapa jauh 

seseorang mau menerima perilaku orang lain. Toleransi secara keseluruhan 

menunjukkan keinginan bersama untuk menjaga keharmonisasn suasana di 

tempat kerja yang menyenangkan bagi semua karyawan. Perilaku yang 

antisosial tidak diinginkan. Salah satu bentuk toleransi yang terjadi dalam 

UKM batik Sragen adalah toleransi pemilik UKM batik terhadap kesalahan 

atau kecerobohan karyawan seperti yang ditunjukkan oleh pemilik UKM 

batik Melati sbb: 

Peneliti: Kalau ada orang bekerja disini, kemudian dia membuat kesalahan, apakah 

kena punishment tidak? Seperti denda begitu? 

Ibu M2: Tidak sih bu, kita masih toleran. 

 

Kesediaan menolong sesama juga tercermin dalam perilaku sehari-

hari. Kebanyakan orang dalam UKM batik bersedia dengan sukarela berbagi 

pengetahuan mereka dengan orang lain, meskipun orang tersebut bukan 

berasal dari sesama UKM batik, karena bagi mereka tidak ada hal-hal yang 

perlu disembunyikan. Hal seperti itu diungkapan oleh pak A6, bagian warna 

di UKM batik Akasia. Berikut ini ada petikan wawancara dengan pak A6: 

Dulu saya juga pernah ke Sulawesi Selatan, ke Sengkan. Hanya dua 

minggu. Saya mengajar menggunakan obat seperti disini. Misalkan  obat seperti 

remasol. Saya kesana ke tempatnya Bapak Mochtar. Kalau  disini ada  banyak 

pabrik, kalau bertanya kesana -kemari bisa. Karena rejeki itu ada yang mengatur, 

tidak ada masalah apa-apa. Kalau daerah disana bu, misalkan ibu membuat, saya 

ke tempat ibu, kadang tidak bisa, bisa cekcok. 

 

Pak A6 membandingkan budaya di Sulawesi Selatan dengan di Sragen. 

Menurut pengalaman pak A6, meskipun ada banyak pabrik batik di Sragen, 



namun mudah mendapatkan informasi karena orang di Sragen tidak merasa 

ada masalah dalam berbagi informasi atau pengetahuan. Orang bersedia 

berbagi pengetahuan berdasarkan nilai-nilai individu bahwa rezeki itu ada 

yang mengatur. Namun bila hal seperti itu terjadi di Sulawesi Selatan akan 

menimbulkan konflik besar.  

 

5.4. Karakteristik Individu 

 Karakteristik individu dalam kerangka kerja Wang & Noe (2010) 

meliputi hal-hal antara lain pendidikan, pengalaman kerja, personali-tas, 

keyakinan diri (self-efficacy). Hal ini berbeda dengan kerangka kerja Aslani 

et al.(2012) yang menempatkan umur, gender dan tempat tinggal dalam 

faktor karakteristik biografi, sedangkan personalitas menempat posisi faktor 

yang berdiri sendiri dan meliputi antara lain keterbukaan pengalaman, 

kestabilan emosi, kesediaan menerima pendapat, kesadaran.  

Dari data hasil wawancara diketahui bahwa kebanyakan karyawan 

memiliki pengalaman bekerja membatik sejak masih kecil yaitu saat mereka 

masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Mereka memulai pengalaman 

membatik mereka dengan membantu ibu mereka setelah pulang sekolah. 

Ibu mereka biasanya mengambil pekerjaan membatik untuk dikerjakan di 

rumah (sanggan), sehingga mereka dapat menambah penghasilan keluarga 

sambil mengerjakan pekerjaan rumah mereka, seperti memasak, menjaga 

anak-anak, atau membersihkan rumah. Pengalaman mereka yang cukup 

lama ini selain memberikan ketrampilan, juga keyakinan diri atas 

kemampuan mem-batik mereka (self-efficacy). 

Pengalaman membatik sejak kecil ini, tidak terbatas pada anak-anak 

perempuan, tetapi juga pada anak laki-laki, karena tujuan sebenarnya 

adalah bagaimana membantu orangtua untuk mendapat-kan penghasilan 

tambahan. Meskipun demikian, hanya anak-anak perempuan yang 

kemudian mengambil jalur karier sebagai pembatik, sedangkan anak laki-

laki, bila bekerja di industri batik, bekerja di bagian warna, batik printing 

dan batik cap. Hal ini karena membatik membutuhkan ketelitian dan 



kesabaran yang tinggi, sifat yang lebih banyak dimiliki oleh kaum  

perempuan daripada laki-laki. 

Meskipun demikian, tidak semua anak-anak perempuan mampu 

mencapai ketrampilan batik tulis halus. Selain membutuhkan  ketelitian dan 

kesabaran, batik tulis halus menuntut juga ketrampilan melakukan variasi-

variasi kreatif. Hal ini ini membutuhkan bakat seni. Sebagian pembatik 

hanya mampu mencapai tingkat menolet motif batik, atau bironi. Pekerjaan 

seperti itu tidak membutuhkan ketrampi-lan tinggi, karena hanya mengisi 

bagian kosong dengan lilin (malam). 

Pembelajaran membatik sejak kecil dan magang sambil bekerja 

dalam suatu UKM batik telah melahirkan beberapa pemilik UKM batik, 

seperti Akasia dan Dahlia. Mereka memulai belajar membatik sejak kecil. 

Mereka kemudian bekerja di UKM lain, baik sebagai pembatik atau tenaga 

produksi dan pemasaran. Ketrampilan dan pengalaman mereka menjadi 

modal awal memulai usaha batik mereka sendiri. Berdasarkan pengalaman, 

mereka sangat menekankan pada magang sebagai cara untuk berbagi 

pengetahuan di antara sesama karyawan. Mereka melatih seseorang 

dengan harapan pada gilirannya orang tersebut bersedia melatih orang lain 

untuk membantu meringankan  pekerjaan mereka.  

Model seperti itu bukan saja terjadi pada karyawan internal UKM 

batik, tetapi juga pembatik sanggan yang membawa pekerjaan batikan ke 

rumahnya. Untuk meningkatkan pendapatan, mereka kemudian melatih 

anggota keluarga atau tetangganya dengan ketram-pilan membatik. Makin 

banyak orang yang mampu dilatihnya akan membuat makin banyak kerja 

borongan yang dapat mereka kerjakan, dan oleh karena itu akan makin 

bertambah pendapatannya. Selain itu, pembatik borongan ini kemudian 

berubah dari sekedar seorang pembatik borongan, menjadi majikan bagi 

karyawannya sendiri. Ketika seorang pembatik borongan kemudian merasa 

ia sudah memiliki modal serta kemampuan untuk memasarkan, ia kemudian 

mem-bangun UKM batiknya sendiri. 

Karakteristik pendidikan tidak menjadi kendala dalam berbagi 

pengetahuan dalam UKM batik, bahkan belajar memiliki usaha batik sendiri. 



Kebanyakan karyawan atau bahkan pemilik UKM batik tidak memiliki 

pendidikan yang tinggi. Hal ini dikarenakan industri batik adalah industri 

kerajinan yang lebih mengandalkan pengetahuan ketrampilan dan bukan 

kualifikasi formal akademik.  Rata-rata tingkat pendidikan tertinggi 

karyawan batik sebatas SMP dan hanya sebagian kecil yang memiliki 

pendidikan SMA. Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi, seperti 

SMA, dan terutama anak-anak muda saat ini lebih cenderung untuk bekerja 

di pabrik dari pada di sektor batik. Hal ini karena batik tidak memberikan 

mereka peluang lebih besar untuk bersosialisasi dengan orang lain, 

terutama bagi mereka yang masih bujangan untuk mendapatkan jodoh. 

Berbeda dengan di pabrik yang memiliki karyawan lebih besar dan 

bervariasi. Kebanyakan karyawan UKM batik didominasi oleh karyawan 

berusia pertengahan umur atau lanjut.  

Dari segi usia, rata-rata karyawan batik berumur di atas tiga-

puluhan, bahkan kebanyakan di atas 40-an. Mereka kebanyakan wanita 

dengan tingkat pendidikan yang rendah (SMP). Hal ini karena kondisi 

ekonomi keluarga tidak mendukung mereka untuk melanjut-kan sekolah 

saat mereka masih kecil. Demi menambah pendapatan keluarga, mereka 

berhenti sekolah dan bekerja sebagai pembatik untuk membantu ibu di 

rumah. Pada umur belasan tahun mereka kemudian menikah, sehingga 

mereka terus melanjutkan ketrampilan membatik mereka menjadi profesi 

yang ditekuni seumur hidup. 

Pengalaman dalam bidang batik membuat karyawan memiliki 

keyakinan atas ketrampilan mereka. Mereka dapat berbagi pengeta-huan 

dengan orang lain karena merasa yakin dengan kemampuan yang mereka 

miliki. Pengalaman itu membuat mereka mampu menilai dan menentukan 

kualitas dari suatu pekerjaan yang sangat dihargai orang lain, terutama 

ketika ia memiliki niat untuk suatu ketika dapat membangun usaha sendiri. 

Peluang kearah itu ditunjang oleh iklim organisasi yang memberikan 

peluang magang, serta sistem sanggan yang memungkinkan mereka 

mencari tambahan penghasilan yang mereka kumpulkan untuk usaha batik 

mereka sendiri kelak. 



Dari segi karakteristik, tak ada kendala bagi karyawan untuk berbagi 

pengetahuan dengan orang lain. Karena karyawan memiliki kesediaan untuk 

membantu orang lain bila diperlukan. Membatik bagi mereka bukan 

sesuatu yang perlu disembunyikan. Selain itu, mereka juga tidak merasa 

terancam kehilangan pekerjaan dengan mengajar-kan ketrampilan yang 

mereka miliki kepada orang lain. Sikap mereka berakar dalam falsafah Jawa 

yang mereka yakini bahwa semua rejeki di atur oleh Tuhan. Tidak ada orang 

yang dapat merampas rejeki orang lain, semua sudah memiliki rejeki 

masing-masing. Dengan berbagi pengetahuan, mereka juga tidak merasa 

mendapatkan kewibawaan kepada orang lain, karena dalam falsafah Jawa 

yang mereka anut, itu bukanlah hal yang sepatutnya mereka lakukan. 

Kewibawaan seseorang tidak berasal dari “kesaktian” (kemampuan) tetapi 

lebih kepada kelu-huran budi orang tersebut. Salah satu falsafah Jawa yang 

dianut oleh mereka adalah “Sugih Tanpa Bandha, Digdaya Tanpa Aji, 

Menang Tanpa Ngasorake” (Kaya tanpa kekayaan, kebal tanpa kekuatan 

gaib, menang tanpa mengalahkan). Inti dari falsafah ini adalah bahwa 

seseorang hendaknya senantiasa mempunyai itikad yang baik dan berbudi 

luhur. Sikap yang seperti ini akan sangat disenangi serta dihormati 

diberbagai kalangan, entah itu organisasi sosial, badan pemerintahan 

maupun dimana saja. Dalam pandangan hidup orang Jawa, tak ada 

pemisahan antara pengetahuan dan kepentingan. Pengetahuan dalam 

perspektif orang Jawa hanyalah penalaran dari kehidupan sehari-hari yang 

menuju ke suatu titik tertentu dalam kehidupan manusia, karena penalaran 

hanyalah titik awal mencapai kebijaksanaan sejati (Kresna, 2012). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik individu 

menyangkut pengalaman, nilai, motivasi dan keyakinan. Pengalaman dan 

didikan keluarga ikut membentuk karakter dan nilai-nilai yang tertanam 

dalam individu. Situasi ekonomi keluarga yang sulit saat mereka masih kecil 

telah ikut mendorong mereka membantu orangtua dalam membatik. 

Mereka diajarkan ikut bertanggungjawab dengan kondisi keluarga. Nilai-

nilai kerja keras kemudian menjadi karakter mereka untuk berusaha. 

Sebagian dari mereka bertekad memiliki usaha batik sendiri. Selain nilai-

nilai kerja keras, mereka juga diajarkan juga nilai-nilai dalam keluarga dan 



masyarakat seperti nilai-nilai falsafah Jawa yang tertanam kuat dalam diri 

mereka. Temuan seperti dijelaskan di atas menguatkan apa yang dikatakan 

oleh Lin (2007a) dan Wang dan Noe (2010) yang menyebutkan atribut 

karak-teristik individu yang sama.   

 

5.5. Ringkasan 

Faktor-faktor yang memengaruhi berbagi pengetahuan dalam UKM 

batik Sragen meliputi antara lain faktor belajar, motivasi, ling-kungan, dan 

karakteristik individu. Belajar dalam UKM batik Sragen memiliki peranan 

penting. Belajar membatik telah dimulai sejak sese-orang masih kanak-

kanak dan berlangsung terus sampai ia dewasa dan menjadi seorang 

karyawan UKM batik. Belajar membatik bahkan sudah merupakan tradisi 

turun temurun di kalangan masyarakat Sragen. Tradisi belajar  ini telah 

memberikan dampak positif, bukan saja bagi ketersediaan tenaga pembatik, 

tetapi lebih dari itu adalah kemampuan melepaskan diri dari berbagai 

ketergantungan yang mereka hadapi, seperti  ketergantungan pada 

produsen batik Solo dan Yogya dan memulai usaha batik mereka sendiri, 

ketergantungan dari corak warna yang berkiblat pada motif batik Solo dan 

Yogya dan menciptakan  warna mereka sendiri yang lebih cerah dan lebih 

bebas, dan ketergantungan kepada motif batik pakem menjadi motif batik 

kontemporer.  

Menyangkut motivasi, terdapat berbagai jenis motivasi berbagi 

pengetahuan dalam UKM batik Sragen. Meskipun demikian, motivasi 

finansial merupakan motivasi yang paling menonjol. Motivasi finansial  

terjadi bukan hanya dalam bentuk insentif upah, tetapi juga dalam persepsi 

keuntungan dan biaya dalam melakukan sesuatu kegiatan. Beberapa contoh 

dari motivasi berbasis finansial antara lain terlihat dari motivasi pembatik 

sanggan, motivasi orangtua mengajarkan anak membatik, motivasi pakar 

memberikan pelatihan, dan motivasi pemi-lik memfasilitasi magang atau 

pelatihan. Selain motivasi finansial, terdapat juga bentuk motivasi nir 

finansial, seperti motivasi Carik batik dalam memberikan konsultasi atau 



bimbingan kepada pembatik, atau motivasi pemilik UKM batik dalam 

memberikan kredit pembelian motor, menolerir kesalahan, ketidakhadiran, 

atau keterlambatan karyawan. 

Dari segi lingkungan, terutama konteks organisasi, UKM batik Sragen 

tidak memiliki struktur dan deskripsi tugas organisasi formal seperti yang 

terdapat dalam organisasi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. 

UKM batik Sragen hanya  memiliki fungsi-fungsi yang ditugaskan secara 

informal. Dua “jabatan” yang umunya terdapat dalam UKM batik Sragen 

adalah kepala bagian warna dan Carik batik. Kepala bagian warna berfungsi 

mengelola pembuatan warna,   pencelupan warna dan atau cabut warna. 

Sedangkan Carik batik lebih berhubungan dengan membatik. Pemilik UKM 

biasanya lebih sering berhubungan dengan bagian warna dari pada dengan 

bagian membatik, karena warna sangat penting dalam menentukan 

tampilan motif yang dihasilkan. 

 

Sebagai suatu organisasi informal, UKM batik lebih mengandal-kan 

pada hubungan-hubungan interpersonal, atau ikatan-ikatan infor-mal, yang 

dimiliki atau dibangun antara pemilik dengan karyawan dan antar sesama 

karyawan. Budaya Jawa  memiliki peranan yang lebih dominan dalam UKM 

batik dari pada budaya organisasi. Hal ini  sebagai akibat ketiadaan struktur 

dan manajemen formal dalam UKM batik. Budaya informal ini diperkuat lagi 

dengan sistem kepegawaian yang longgar, dimana orang dapat masuk dan 

keluar kapan saja ia mau, karena ia dibayar berdasarkan upah harian atau 

berdasarkan kepada jumlah potongan kain yang dihasilkan. Tambahan lagi, 

besar upah yang ditawarkan sering tidak dapat bersaing dengan upah yang 

diberikan oleh bidang pekerjaan lain di luar UKM batik. Demi memper-

tahankan karyawan agar tetap mau bekerja, terutama mereka yang 

memiliki kepakaran tinggi, pemilik UKM batik berupaya membangun iklim 

organisasi yang kondusif. Hal itu dilakukan dengan membuat suasana yang 

lebih terbuka, relaks dan menyenangkan, komunikasi yang baik, upah yang 

transparan, dan insentif tambahan, seperti kredit pembelian motor. Tujuan 

dari berbagai upaya itu adalah untuk menunjukkan itikad baik (good will) 



dan menjaga suasana yang kondusif agar karyawan merasa kerasan bekerja 

dan berpartisipasi dalam semua aktifitas UKM batik termasuk di dalamnya 

berbagi pengetahuan. 

Untuk menunjang iklim yang baik dalam organisasinya, maka pemilik 

UKM batik juga berupaya menjalin kedekatan hubungan dengan karyawan 

melalui komunikasi yang harmonis dan terus menerus dengan mereka demi 

menghilangkan segala potensi masalah yang mungkin dapat terjadi.  

Kedekatan hubungan ini menghapus hambatan-hambatan psikologis yang 

mungkin ada ketika karyawan mau menyampaikan pendapatnya secara 

terbuka kepada pemilik UKM batik.  

 

Persepsi karyawan terhadap pemilik UKM batik juga memiliki 

peranan penting dalam membangun kepercayaan dan iklim organisasi yang 

baik. Banyak karyawan UKM batik telah bekerja cukup lama dalam suatu 

UKM batik karena mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada 

pemilik UKM tersebut. Kepercayaan dan loyalitas itu dibangun berdasarkan 

rekam jejak dari pemilik UKM batik, karena apa yang ia katakan dengan apa 

ia lakukan sama dan dapat dipegang. Kompetensi dalam bidang batik dan 

kebaikan pemilik UKM batik merupakan alasan utama bagi karyawan untuk 

percaya dan datang bertanya kepadanya. Selain itu, kepercayan karyawan 

juga diperkuat lagi oleh keterlibatan pemilik UKM batik dalam mencari jalan 

keluar dari masalah yang dihadapi karyawan dan mau memberikan 

dukungan manajemen. Dukungan manajemen dapat berupa fasilitas untuk 

pelatihan dan eksperimen, mengundang pakar, dan menyediakan sarana 

bagi karyawan untuk dapat berkonsultasi, seperti melalui carik batik. 

Akhirnya, faktor karakteristik individu juga ikut memiliki pera-nan 

penting dalam berbagi pengetahuan dalam UKM batik Sragen. Orang 

dengan kompetensi lebih tinggi biasanya hanya bersedia membagi  

pengetahuannya dengan orang lain  kalau ia diminta atau ditanya. Contoh 

sikap seperti itu diperlihatkan oleh bapak A6 dari UKM batik Akasia yang 

hanya mau berbagi pengetahuan bila orang yang membutuhkan bertanya 

kepadanya (Sub Bab 4.1.2). Hal ini menunjuk-kan bahwa dalam berbagi 



pengetahuan perlu kesediaan dari dua pihak, kesediaan untuk mau berbagi 

dari pihak yang memiliki pengetahuan dan  kesediaan untuk mau bertanya 

dari pihak yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. 

 


