
BAB VIII  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini meneliti berbagi pengetahuan dalam UKM batik 

Sragen. Tiga pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

1) bagaimana pola-pola berbagi pengetahuan dalam UKM batik, 2) 

bagaimana faktor-faktor yang menopangnya, dan 3) bagai-mana teori 

substantif grounded theory berbagi pengetahuan dalam lingkungan UKM 

batik Sragen.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengadopsi 

metodologi grounded theory konstruktivis dari Charmaz (2005, 2006). 

Pengumpulan data dan analisis data terjadi tidak secara linier, tetapi agak 

tumpang tindih. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara terbuka 

dari tiga UKM batik di Kabupaten Sragen, yaitu UKM batik Akasia, Melati 

dan Dahlia. Pemilihan responden menggunakan purposive sampling, yaitu 

peneliti menggunakan  pengetahuannya untuk memilih responden yang 

memiliki atribut tertentu. Proses analisis dan interpretasi data dilakukan 

melalui tiga proses penyandian, yaitu penyandian terbuka, aksial, dan 

selektif.  

Pembahasan tentang bagaimana pola-pola berbagi pengeta-huan 

dalam UKM batik Sragen telah dijelaskan secara rinci dalam Bab 4. 

Pembahasan tentang faktor-faktor yang menopang berbagi pengetahuan 

dan bagaimana peranannya telah dibahas dalam Bab 5. Sedangkan 

pembahasan tentang bagaimana teori substantif berbagi pengetahuan yang 

dihasilkan telah dibahas dalam Bab 6.  Tambahan pula,  pembahasan 

bagaimana hasil-hasil temuan itu dihubungkan dengan literatur yang ada 

telah dijelaskan secara rinci dalam Bab 7.  

Bab ini membahas kesimpulan, implikasi  dan saran-saran sebagai 

hasil dari temuan-temuan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.  

Pembahasan kesimpulan akan meliputi kesimpulan yang bersifat umum 

menyangkut ketiga pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini 



dan beberapa kesimpulan yang bersifat spesifik yang dihasilkan sebagai 

temuan penelitian ini. 

 

8.1.Pola-Pola Berbagi Pengetahuan 

Hasil penelitian ini telah menjelaskan  bagaimana pola-pola berbagi 

pengetahuan terjadi dalam lingkungan UKM batik Sragen. Proses dan 

dinamika terjadinya berbagi pengetahuan dijelaskan secara rinci melalui 

kutipan-kutipan wawancara baik dengan karyawan, maupun dengan pemilik 

UKM, serta pihak luar seperti staf dari Dinas Perindustrian,Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Sragen. Penjelasan seperti ini sangat penting karena para 

pemilik UKM batik sendiri tidak menyadari adanya pola-pola berbagi 

pengetahuan beserta dengan faktor-faktor yang mendoronganya. Penelitian 

ini diharapkan mem-berikan pemahaman untuk dapat digunakan 

meningkatkan kinerja usaha mereka. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan 

yang dijelaskan dalam  Sub Bab 1.2 bahwa kebanyakan penelitian dan 

publikasi ilmiah yang berkaitan dengan berbagi pengetahuan lebih 

menitikberatkan pada pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada 

pengujian hipotesis dengan variabel-variabel yang dibangun berdasarkan 

studi literatur. Hasil dari pengujian seperti itu, meskipun dapat memberikan 

kepastian pengaruh atau tidaknya suatu variabel pada berbagi 

pengetahuan, tetapi tidak memiliki relevansi praktis dalam pengelo-laan 

organisasi secara langsung, karena pelaku manajemen pengetahuan hanya 

diberikan variabel  atau faktor-faktor berbagi pengetahuan tanpa 

memahami secara mendalam bagaimana proses-proses itu terjadi. Selain 

itu, konteks organisasi dan  pengaruh budaya seringkali membuat pengaruh 

suatu variabel menjadi tidak terlalu berarti, seperti ditunjukkan oleh hasil 

pengujian hipotesis yang berbeda untuk organisasi yang berbeda (Wang & 

Noe, 2010; Aslani et al., 2012; ).  

Penelitian ini telah memberikan berbagai pola-pola berbagi 

pengetahuan dalam UKM batik Sragen. Berbagai pola berbagi pengetahuan 

itu disertakan dalam bentuk model yang menunjukkan bagaimana aktor-

aktor dalam suatu proses bisnis berinteraksi. Selain itu, hasil penelitian juga 



membahas bagaimana pola-pola berbagi pengetahuan dikelompokkan 

berdasarkan modus transformasi atau penciptaan pengetahuan 

berdasarkan Model SECI dari Nonaka (1991). Seperti ditunjukkan oleh Tabel 

7.5, seluruh modus transformasi pengetahuan seperti yang diberikan oleh 

Model SECI (Nonaka, 1991) terjadi dalam UKM batik Sragen, meskipun 

dengan tingkat variasi yang berbeda. Namun demikian, terdapat tiga modus 

yang paling dominan, yaitu yang pertama kombinasi, diikuti oleh sosialisasi 

dan internalisasi. Sedangkan modus eksternalisasi kurang begitu dominan. 

Modus kombinasi paling dominan karena komunikasi terjadi melalui media 

kertas atau kain batik. Sosialisasi menempati posisi kedua  karena 

komunikasi tatap muka. Sedangkan internalisasi terjadi ketika karyawan 

atau pemilik UKM batik belajar sesuatu melalui apa yang mereka lihat, 

seperti melihat motif batik orang lain di pameran batik. 

Pola-pola berbagi pengetahuan beserta dengan modus pencip-taan 

pengetahuan memberikan kepada kita pemahaman bagaimana 

pengetahuan diciptakan melalui interaksi para karyawan dalam UKM batik 

Sragen. Dengan perkataan lain, meskipun UKM batik Sragen secara 

organisasi tidak memiliki struktur dan fungsi-fungsi manajemen formal, 

tetapi memiliki pola-pola berbagi pengetahuan yang mampu menciptakan 

pengetahuan dan sekaligus menghasilkan produk-produk kreatif untuk 

dapat bersaing dengan kompetitor mereka. Pola-pola yang sangat 

bergantung pada kerja kolektif dan interaksi informal ternyata cukup efektif 

untuk menciptakan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

 

8.2.Faktor-Faktor Penopang Berbagi Pengetahuan 

Hasil penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menopang berbagi pengetahuan dalam UKM batik Sragen. Faktor-faktor 

yang memengaruhi berbagi pengetahuan dalam UKM batik Sragen meliputi 

antara lain faktor belajar, motivasi, lingkungan, dan karakteristik individu.   

Faktor belajar tidak mendapat tempat dalam kerangka kerja Wang & 

Noe (2010), Cabrera & Cabrera (2005),  atau berbagai teori yang telah 



dibahas dalam Bab 2, kecuali dalam kerangka kerja Aslani et al. (2012).  

Faktor ini, meskipun mendapat tempat dalam kerangka kerja Aslani et 

al.(2012), namun hal itu diberikan agar mendapat perhatian dari para 

peneliti berbagi pengetahuan. Karena baik kerangka kerja Wang & Noe 

(2010) maupun kerangka kerja Aslani et al.(2012) merupakan kerangka 

kerja untuk mengarahkan para peneliti  berbagi pengetahuan kepada 

bidang-bidang yang belum dieksplorasi dengan baik.  

Faktor belajar dalam UKM batik  Sragen merupakan salah satu 

kontribusi dari penelitian ini.  Faktor ini memainkan peranan sangat penting 

dalam berbagi pengetahuan baik di dalam maupun di luar UKM batik Sragen 

untuk beberapa kenyataan. Pertama pembelajaran batik sudah terjadi 

secara tutun temurun, dimulai sejak seseorang masih berada di bangku 

Sekolah Dasar, dan di bawah bimbingan orangtua. Tujuan orangtua selain 

agar anak membantu orangtua mengerjakan batik, tetapi juga untuk 

menyalurkan emosi anak melalui perilaku alternatif yang lebih konstruktif, 

dan menanamkan rasa seni disertai dengan etika dan nilai-nilai hidup 

sebagai manusia menurut falsafah hidup orang Jawa. Tradisi belajar turun 

temurun  juga berdampak, bukan saja bagi ketersediaan tenaga pembatik, 

tetapi lebih dari itu, kemampuan UKM batik belajar untuk melepaskan diri 

dari berbagai ketergantungan yang mereka hadapi, kemampuan melakukan 

pembelajaran putaran ganda (double loop learning), pencitpaan organisasi 

belajar dan kemampuan belajar mandiri menuju  personal mastery (Senge, 

2006).  

Menyangkut faktor motivasi, meskipun faktor ini banyak mendapat 

perhatian dalam literatur, namun terdapat perbedaan temuan konstruk 

dengan literatur.  Konstruk motivasi dalam UKM batik Sragen lebih 

membedakan motivasi berdasarkan konten dan motivasi berdasarkan 

proses. Hal seperti itu kurang mendapat per-bedaan yang baik dan jelas 

dalam Wang & Noe (2010), maupun dalam Aslani et al (2012). Membedakan 

motivasi berdasarkan konten dan berdasarkan proses penting untuk 

melihat kekuatan-kekuatan apakah yang menjadi faktor pendorong 

motivasi tersebut. Motivasi berdasarkan konten adalah perilaku-perilaku 



yang didorong oleh suatu kebutuhan (baik intriksi maupun ekstrinsik) untuk 

dipenuhi.  Kebutuhan-kebutuhan itu dapat dikenali berdasarkan hirarki 

kebutu-han dari Maslow (1968). Motivasi berdasarkan proses tidak 

berusaha mengidentifikasi  faktor-faktor yang memuaskan kebutuhan 

seseorang, tetapi lebih melihat kepada cara  atau proses bagaimana 

kebutuhan-kebutuhan itu  menghasilkan sesuatu perilaku (Andriessen, 

2006).  

Dalam UKM batik Sragen, motivasi berdasarkan konten yang paling 

dominan adalah motivasi finansial. Sedangkan motivasi berda-sarkan proses 

terjadi melalui penciptaan suasana kebersamaan dan harmonis di antara 

karyawan dan juga dengan pemilik UKM batik. Melalui penciptaan suasana 

yang kondusif seperti itu, proses berbagai pengetahuan dapat berlangsung 

dengan baik dan lancar.  

Temuan konstruk faktor lingkungan dalam penelitian ini lebih 

mengarah kepada budaya dan iklim organisasi, kepemimpinan dan 

karakteristik budaya. Hal ini merupakan kontribusi penting dari penelitian 

ini. Pertama karena meskipun faktor lingkungan mendapat tempat dalam 

kerangka kerja Wang & Noe (2010), tetapi mereka juga mengidentifikasi 

hal-hal seperti budaya dan iklim organisasi, kepemim-pinan, dan 

karakteristik budaya, sebagai konstruk faktor lingkungan yang belum 

dieksplorasi dengan baik oleh para peneliti.  

Faktor  lingkungan yang kondusif juga mendapat perhatian dalam 

kerangka kerja Cabrera & Cabrera (2005). Faktor lingkungan dalam 

kerangka kerja mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi sosial antara 

lain,   hal-hal yang memfasilitasi berbagi pengetahuan, seperti ikatan sosial 

dan bahasa,   dan hal-hal yang mendorong berbagi pengetahuan, seperti 

kepercayaan, identifikasi kelompok, persepsi keuntungan dan biaya, self-

efficacy,  dan resiprositas. Bila konstruks dari faktor psikologi sosial 

dicermati secara mendalam, konstruks dari hal-hal yang mendorong berbagi 

pengetahuan hampir seluruhnya sudah  didiskusikan dengan mendalam 

ketika menjelaskan faktor motivasi (Sub bab 7.2.2), kecuali identifikasi 

kelompok. Tambahan lagi, konstruk ikatan sosial dan identifikasi kelompok 



dalam Cabrera & Cabrera (2005) pada dasarnya memiliki kesamaan dengan 

konstruks karakteristik interpersonal dan tim dalam Wang & Noe (2010).  

Dari segi budaya dan iklim organisasi UKM batik Sragen tidak 

memiliki struktur dan deskripsi tugas organisasi formal seperti yang 

terdapat dalam organisasi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. 

Dalam UKM batik Sragen hanya terdapat fungsi-fungsi yang ditugaskan 

secara informal. Sebagai suatu yang bisa dikatakan “organisasi informal”, 

UKM batik lebih mengandalkan pada hubungan-hubungan interpersonal, 

atau ikatan-ikatan informal, yang dimiliki atau dibangun antara pemilik 

dengan karyawan dan antar sesama karyawan. Dalam situasi yang seperti 

itu, budaya informal, budaya Jawa, lebih dominan dari pada budaya 

organisasi (seperti visi, misi atau nilai-nilai organisasi) sebagai acuan 

operasional sehari-hari. Budaya ini berhubungan dengan persepsi karyawan 

yang bekerja dalam organisasi tersebut, seperti budaya yang terpancar dari 

nilai-nilai inti yang tidak terucapkan dan membimbing fungsi-fungsi mereka 

(McDermott & O’Dell, 2001). 

Dalam ketiadaan struktur formal dan peran dominan  budaya Jawa 

yang bersifat informal, maka iklim organisasi yang dibangun didasarkan 

pada komunikasi dan kedekatan hubungan antar pemilik dengan karyawan 

dan sesama karyawan. Selain itu, kepemimpinan pemilik ikut menunjang 

juga iklim organisasi yang baik. Kepercayaan karyawan yang tinggi kepada 

pemilik UKM tergantung kepada rekam jejak, kompetensi dalam bidang 

batik, dan kebaikan pemilik UKM batik. Sikap karyawan terhadap 

kepemimpinan tersebut tercermin melalui  loyalitas dan lama kerja mereka. 

Temuan peranan budaya informal, iklim organisasi, dan kepemimpinan  

sebagai bagian dari faktor lingkungan mendorong berbagi pengetahuan, 

terutama  dalam organisasi yang hampir tidak memiliki struktur formal, 

merupakan konstribusi penting dari penelitian ini. Hal ini sejalan dengan 

Wang & Noe (2010) bahwa bidang-bidang itu  belum banyak mendapat 

banyak perhatian dan ditunjukkan berupa kotak putih dengan garis putus-

putus. 



Karakteristik individu merupakan salah satu faktor penting dalam 

menunjang berbagi pengetahuan dalam UKM batik Sragen. Faktor 

karakteristik individu belum banyak dieksplorasi oleh para peneliti. Wang & 

Noe (2010) maupun Aslani et al (2012) menempat-kan faktor ini dalam 

kerangka kerja mereka agar mendapat perhatian oleh para peneliti. 

Karakteristik individu dalam UKM batik Sragen memiliki peranan penting 

dalam berbagi pengetahuan, karena individu dengan karakteristik 

kertebukaan yang tinggi kepada pengalaman orang lain akan juga memiliki 

rasa ingin tahu yang lebih tinggi dalam hal-hal yang belum diketahuinya, 

serta berupaya bertanya kepada orang lain (Cabrera et al., 2006). Gaya 

seseorang memengaruhi kemudahan seseorang untuk mampu bergaul 

dengan banyak orang. Beberapa gaya individu yang memiliki pengaruh pada 

berbagi pengetahuan adalah gaya menyenangkan dan terbuka (agreeable 

and extravert styles). Selain karakteristik individu yang sudah dijelaskan di 

atas, masih dibutuhkan juga keyakinan diri (self-efficacy). Keyakinan 

terhadap ketrampilan diri sendiri membuat karyawan dengan gamblang 

menerangkan apa yang sedang dikerjakan dan bagaimana ia melakukannya. 

 

8.3.Teori Substantif Transformasi Pembatik Sragen 

Teori substantif Transformasi Pembatik Sragen merupakan hasil dari 

penerapan metodologi grounded theory. Teori ini menjelas-kan proses 

transformasi seorang individu dari berkenalan dengan batik sampai 

mencapai tingkat memiliki usaha batik sendiri. Teori ini terdiri dari tiga fase, 

yaitu fase awal ketika seseorang mulai berkenalan dengan batik dan mulai 

belajar ketrampilan membatik, fase bekerja sebagai karyawan dalam UKM 

batik, dan fase akhir saat ia memiliki usaha batik sendiri.  

Transformasi pembatik Sragen digerakkan oleh proses berbagi 

pengetahuan yang terdapat dalam lingkungan UKM batik Sragen. Proses 

berbagi pengetahuan terjadi dalam cara yang bermacam-macam, baik di 

luar maupun di dalam UKM batik, baik di bawah pengawasan atau tanpa 

pengawasan.  



Namun, seperti telah dijelaskan secara rinci dalam Bab 6, tidak 

semua individu memiliki peluang untuk mencapai setiap fase dari teori 

transformasi ini. Kebanyakan individu bisa dengan mudah mencapai fase 

pertama, yaitu berkenalan dan belajar menguasai ketrampilan batik, tetapi 

tidak seluruhnya akan meningkat ke fase kedua. Demikian juga dengan tidak 

semua karyawan internal suatu UKM batik mampu mencapai fase ketiga 

untuk menjadi pemilik usaha batik.  

Teori Transformasi Pembatik Sragen adalah teori transformasi 

individu dari sejak seorang anak berkenalan dengan batik, menjadi 

karyawan batik, dan menjadi pemilik suatu UKM batik. Teori ini berbeda 

dari Senge (2006) yang melihat transformasi individu sebagai bagian dari 

organisasi belajar. Transformasi individu pembatik Sragen  tidak seluruhnya 

terjadi dalam lingkungan suatu organisasi belajar, karena pembelajaran itu 

sendiri sebagian besar terjadi di luar suatu organisasi, bahkan pembelajaran  

adalah hasil warisan tradisi turun temurun melalui orangtua kepada anak-

anaknya. Pada fase pertama transformasi, seorang anak Sragen mulai 

berkenalan dan belajar batik di rumah orangtuanya di bawah bimibingan 

orangtua. Pada fase kedua, anak itu menjadi dewasa dan bekerja sebagai 

karyawan batik. Dengan perkataan lain, hanya pada fase kedua inilah 

prinsip-prinsip dari organisasi belajar berlaku pada orang tersebut. 

Sedangkan pada fase transformasi ketiga, orang tersebut telah keluar dari 

pekerjaan-nya sebagai karyawan UKM batik dan memulai usaha batik 

sendiri. Pembelajaran pada tahap ini lebih didominasi oleh pembelajaran 

mandiri dan terjadi di tempat tinggal orang tersebut. 

 

8.4.Temuan-Temuan Spesifik 

Selain temuan-temuan di atas, terdapat juga temuan-temuan yang 

bersifat spesifik yang akan dijelaskan secara rinci dalam beberapa sub bab 

di bawah ini. 

 



8.4.1.Organisasi Belajar dalam UKM Batik Sragen 

Meskipun transformasi pembatik Sragen tidak mengikuti organisasi 

belajar seperti yang dijelaskan oleh Senge (2006), namun di dalam UKM 

batik Sragen itu sendiri memiliki bentuk-bentuk organisasi seperti yang 

telah dijelaskan dalam Bab 2. Pembelajaran yang terdapat dalam  UKM 

batik Sragen menunjukkan bahwa meskipun secara struktur dan 

manajemen organisasi mereka tidak sebanding dengan organisasi 

perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan besar, tetapi mereka juga 

menampilkan ciri-ciri organisasi belajar, terutama bentuk yang lebih bersifat 

informal daripada formal. 

Bentuk-bentuk belajar yang, meskipun terkesan tanpa dikelola 

secara baik, namun memberikan dampak secara umum kepada 

transformasi masyarakat atau komunitas batik di daerah Sragen seperti 

sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.  

Transformasi individu adalah kunci dalam organisasi belajar.  Dalam 

Organisasi Belajar, fokusnya adalah pada pembelajaran sebagai alat untuk 

perubahan yang berkelanjutan dan renovasi organisasi dalam dunia yang 

cepat berubah(Bui danBaruch, 2010). Pembelajaran organisasi harus 

dimulai dari pembelajaran individu yaitu penguasaan pribadi (personal 

mastery), dan meningkat kepada tahap kolektif, yaitu pembelajaran tim dan 

model mental danmengarah ketingkat organisasi, yaitu visi bersama (shared 

vision) dan pemikiran sistem (lihat sub bab 2.2.1) (Bui&Baruch, 2010; Yeo, 

2002). 

Dalam Teori Transformasi Pembatik Sragen, belajar merupakan sub 

kategori yang penting. Belajar bukan baru terjadi ketika seseorang bekerja 

sebagai karyawan UKM batik, tetapi sudah terjadi jauh sejak seseorang 

masih kecil dan dilakukan di lingkungan orangtuanya. Belajar di kalangan 

orangtua sudah menjadi tradisi, dimana orangtua, terutama ibu, 

menurunkan ketrampilan membatiknya kepada anak-anaknya.  

Penanaman tradisi belajar tidak selalu bersifat ketrampilan fisik, 

tetapi juga dari segi etos kerja dan budaya. Keikutsertaan anak dalam 



membantu orangtua sejak mereka kecil, mungkin dilihat sebagai eksploitasi 

tenaga kerja anak-anak, namun di lain pihak dapat dilihat sebagai pelatihan 

untuk membentuk sikap ulet pada diri anak-anak untuk berjuang. 

Pembelajaran batik tanpa disadari juga mena-namkan sikap sabar, karena 

membatik menuntut kerapihan dan kesabaran tinggi, atau emosi yang 

stabil. Melalui pembelajaran batik, anak juga mau menerima kondisi 

ekonomi orangtua, ikut bertanggung jawab, pada saat yang sama mulai 

menyadari potensi yang dimilikinya untuk mencari nafkah sendiri. Selain itu, 

pembelajaran batik ikut memberikan keseimbangan pikiran melalui 

penanaman falsafah-falsafah Jawa yang terkandung dalam motif-motif 

batik. 

Pembelajaran pada masa kanak-kanak kemudian berlanjut ketika 

seseorang bekerja sebagai karyawan UKM batik. Dalam UKM batik, 

pembelajaran terjadi dalam dimensi yang bermacam-macam sama seperti 

yang dijelaskan dalam Tabel 2.2. Pertama adalah dimensi pembelajaran 

terus menerus dimana pembelajaran dirancang ke dalam pekerjaan 

sehingga orang bisa belajar dari pekerjaannya, atau peluang yang 

disediakan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Bertanya dan dialog menjadi 

dimensi belajar yang lain ketika karyawan dapat berkonsultasi dengan 

sesamanya, dengan Carik batik atau dengan pemilik UKM batik. Belajar juga 

bisa terjadi melalui teguran dan koreksi terhadap kesalahan. Melalui 

berbagai mekanisme dalam UKM batik untuk menjaga kualitas produk batik 

dan insentif upah berbasis kinerja, karyawan batik belajar menyesuaikan 

diri untuk memenuhi (conform) tuntutan pekerjaan. 

Melalui berbagai proses pembelajaran dalam UKM batik, seorang 

karyawan mencapai tingkat pemikiran sistem (Tabel 2.1),  di mana dia terus 

menerus memperluas kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang  benar-

benar diinginkan, pola-pola berpikir baru dan luas digodok, aspirasi kolektif 

diperkuat, dan karyawan terus menerus belajar bagaimana belajar bersama. 

Hal-hal seperti itu mewakili lima disiplin belajar yang disebut oleh Senge et 

al (1990) yaitu: penguasaan pribadi (personal mastery), model mental, visi 

bersama, tim belajar dan berpikir sistem. 



Namun proses transformasi seorang pembatik tidak berhenti saat ia  

masuk menjadi karyawan batik dalam suatu UKM batik. Saat seseorang 

telah mampu berpikir sistem, mampu menguasai sistem tersebut,  terutama 

bagaimana suatu sistem bisnis, seperti bagaimana suatu bisnis batik 

beroperasi, maka tahap selanjutnya yang ia ingin capai adalah memiliki 

sistem itu sendiri, daripada terus menerus bekerja dalam suatu sistem milik 

orang lain. Ia kemudian mulai berkeinginan memiliki usaha batik sendiri, 

dimana sistem yang ingin ia ciptakan itu mengikuti caranya sendiri dan yang 

ia tentukan sendiri dan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. 

Untuk mencapai keinginan tersebut, pembatik kemudian membuat 

inisiatif belajar yang berbeda dari pembelajaran yang pernah dialami 

sebelumnya. Pada fase pertama awal belajar, ketika seseorang mulai 

mengenal batik, ia belajar di bawah pengawasan orangtuanya. Ketika ia 

mencapai fase kedua, ia bekerja sebagai karyawan suatu UKM batik, ia 

masih belajar di bawah pengawasan tetapi oleh UKM batik. Namun saat ia 

mulai berkeinginan mencapai fase ketiga, yaitu  memiliki usaha batik 

sendiri, ia mulai berlajar sendiri (self-learning) dan menemukan sendiri (self-

discovering).  Ia tidak lagi dibelenggu oleh pembelajaran organisasi, tetapi 

didorong oleh motivasi sendiri ia mulai aktif mencari, aktif bertanya, dan 

aktif mencoba-coba sendiri. 

Lingkungan organisasi ternyata ikut menunjang seseorang untuk 

mencapai fase ketiga dari transformasi pembatik Sragen.  Dalam fase ini 

terdapat dukungan manajemen yang memberikan fasilitas sanggan, dimana 

seorang karyawan dapat membawa pulang peker-jaan membatik untuk 

dikerjakan di rumahnya. Fasilitas ini memungkin-kan seorang karyawan 

membina pembatik-pembatik baru di sekitar lingkungan tempat tinggalnya 

agar kelak dapat membantunya memu-lai usaha batik sendiri. Sistem rolling 

yang berlaku di kalangan UKM batik juga ikut menopang seseorang 

mencapai fase ketiga dari  transformasi pembatik. Sistem rolling 

memungkinkan seseorang mengambil pekerjaan membatik, mengerjakan 

proses membatik dari desain sampai pewarnaan di rumahnya, dan 

menyetor ke UKM batik atau ke gerai batik. Dikatakan sistem rolling karena 



uang yang dihasilkan dari penjual batik kemudian dipakai untuk membeli 

bahan-bahan batik lagi. Hal seperti itu yang dilakukan oleh pemilik UKM 

batik Akasia ketika memulai usaha batiknya sendiri. 

Konsekuensi dari temuan ini adalah pentingnya UKM batik terus 

mempertahankan organisasi mereka sebagai organisasi belajar, dan bahkan 

semakin memperluas bentuk-bentuk belajar dan karya-wan yang terlibat di 

dalamnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa bentuk-bentuk belajar 

seperti dijelaskan di atas lebih banyak terdapat dalam hubungan informal 

dari pada hubungan formal. Pola hubungan informal jauh lebih fleksibel dari 

pada pola hubungan formal yang cenderung bersifat kaku dan legalistik. 

Sebagian bentuk-bentuk belajar itu timbul sebagai reaksi atas faktor- faktor 

internal ataupun eksternal untuk tetap bertahan hidup dalam industri yang 

sangat kompetitif.   

 

8.4.2.Peranan Pembatik Sanggan sebagai Pembina Pembatik Pemula 

Ketika UKM batik memberikan peluang bagi pembatik borongan 

membawa sanggan ke rumahnya, maka sebenarnya, tanpa mereka sadari, 

mereka sedang ikut melakukan pembinaan pembatik baru bersama-sama 

dengan para pembatik borongan tersebut. Hal ini karena para pembatik 

borongan itu kemudian mendistribusikan sanggan tersebut untuk 

dikerjakan oleh keluarga atau tetangga. Untuk memperoleh pendapatan 

yang lebih tinggi, pembatik borongan kemudian merekrut dan mendidik 

keluarga atau tetangganya untuk membatik. Proses pembinaan itu dimulai 

dengan memberikan tugas-tugas yang lebih sederhana seperti bironi. 

Dengan berlalunya waktu, pembatik pemula ini kemudian menjadi 

pembatik yang trampil.  

Konsekuensi temuan ini berhubungan dengan pembinaan pembatik 

baru dan keberlangsungan suplai tenaga pembatik di masa depan. Bila 

hubungan UKM batik dan pembatik borongan yang mendukung pembinaan 

pembatik baru ini lenyap, karena faktor-faktor tekanan eksternal, seperti 

upah, dan aturan pemerintah yang berhubungan dengan upah, maka sudah 



tentu akan menyebabkan penurunan suplai tenaga kerja yang mau bekerja 

sebagai pembatik. Beberapa peneliti juga telah menunjukkan 

kecenderungan penurunan minat bekerja dalam industri batik (Hidayat, 

2009). Tekanan eksternal terhadap putting out system (mereka yang 

membawa pekerjaan untuk dikerjakan di rumah), terutama menyangkut 

eksploitasi tenaga kerja murah perempuan pekerja sanggan batik,  telah 

diekspresikan oleh Sofiani (2008). Bila fenomena ini kemudian digabungkan 

dengan persepsi di kalangan angkatan kerja muda bahwa bekerja sebagai 

pembatik “jauh dari jodoh”, dan upah rendah dibandingkan dengan bekerja 

sebagai karyawan pabrik atau bahkan membantu di sawah, maka masalah 

pembinaan pengembangan pembatik baru menjadi masalah yang serius 

untuk  dipikirkan. 

 

8.4.3.Batik Terangkat Keluar Dari Budaya Pendukungnya 

Terjadi kecenderungan di kalangan UKM batik untuk bergeser 

kepada batik kontemporer atau batik modern. Kecenderungan seperti ini 

mampu membuat UKM batik bertahan dalam situasi persaingan yang makin 

sengit. Namun kecenderungan menyesuaikan diri dengan keinginan 

konsumen ini,  telah mendorong desain motif beralih dari motif-motif 

tradisional yang berbasis pada budaya lokal, menjadi motif-motif 

kotemporer, yang tidak lagi memiliki pijakan budaya sama sekali.  Hal 

seperti ini  membuat batik tercabut dari akar budayanya. Temuan ini 

membenarkan apa yang menjadi keprihatinan oleh peneliti batik lain bahwa 

erosi budaya akibat diskontinuitas atribut estetika tradisional dalam desain 

batik kontemporer adalah fenomena perselisihan (dissenting) karena faktor 

sosial ekonomi dan sosial budaya (Nordin, 2011). Sebagai akibat  

permintaan batik baru sebagai produk atas permintaan masyarakat, maka 

rasa, tradisi dan simbolisme perlahan-lahan berkurang ketika batik 

diperlakukan sebagai produk ekonomi yang membutuhkan produksi massal.  

 



8.4.4. Inkonsistensi dalam Bidang Warna 

UKM batik Sragen memiliki kelemahan dalam  menghasilkan warna 

yang konsisten, dan tidak memiliki dokumentasi warna.  Dokumentasi 

warna hanya ada dalam pikiran karyawan. Konsenkuensi dari temuan ini 

adalah bahwa mereka tidak bisa menjamin kepada konsumen, terutama 

konsumen online, warna yang sama seperti yang mereka pamerkan. Selain 

itu, tidak adanya dokumentasi warna membuat mereka sangat rentan 

terhadap perubahan tenaga kerja karena berhenti atau pindah ke tempat 

lain.  

 

8.4.5. Peranan Sentral Carik Batik 

Kualitas batik yang dihasilkan tidak ditentukan seluruhnya oleh 

warna dan motif yang dibuat, tetapi dari ketrampilan para pembatik. Dalam 

berhubungan dengan para pembatik, Carik batik memberikan andil yang 

cukup besar dalam mengontrol mutu hasil batikan. Peranan carik ini telah 

mengurangi beban cukup besar dari pemilik UKM yang kemudian bisa 

berkonsentrasi untuk berhubungan dengan konsumen dan pemasarannya. 

Hal ini sering kurang disadari bahkan oleh pemilik UKM batik dan carik batik 

itu sendiri, terutama menyangkut berbagi pengetahuan. Hal ini terlihat dari 

posisi carik batik dalam UKM batik bukan posisi struktural-formal, tetapi 

hanya posisi informal yang diberikan oleh pemilik UKM batik. Konsekuensi 

temuan ini adalah bahwa, posisi carik batik adalah salah satu simpul berbagi 

pengetahuan yang penting dalam UKM batik, di samping pemilik UKM batik. 

Bila posisi ini bisa ditingkatkan, maka berbagi pengetahuan akan juga 

meningkat. 

 

8.4.6. Kompetitor  Utama UKM Batik Sragen 

Kompetitor utama UKM batik di Sragen adalah UKM batik 

Pekalongan, terutama menyangkut motif-motif utama yang mereka 

hasilkan dan motif isen-isen apa yang sedang menjadi tren mereka saat ini.  

Namun seperti dikatakan oleh beberapa pengamat batik, motif batik  



Pekalongan banyak dipengaruhi oleh berbagai budaya, seperti Arab, India, 

China, Jepang, dan Eropa (Suara Merdeka Cetak, 2009). Konsekuensi 

temuan ini adalah bahwa batik Sragen juga akan terbawa mengikuti motif-

motif batik yang tidak lagi berbasis pada budaya lokalnya sendiri. Selain itu, 

terlalu terfokus pada UKM batik Pekalongan sebagai benchmark akan 

membuat UKM Sragen kehi-langan fokus pada kemungkinan masuknya 

kompetitor asing dari negara-negara anggota ASEAN sebagai akibat 

pemberlakukan MEA 2015. 

Konsekuensi temuan ini adalah bagaimana instansi terkait dapat 

memberikan pembinaan UKM batik agar tidak terperangkap dalam 

wawasan yang terbatas dan melupakan ancaman masuknya kompetitor 

asing pada tahun 2015. Dengan perkataan lain, bagaimana mempersiapkan 

UKM batik Sragen berhadapan dengan masuknya batik-batik dari negara 

tetangga ASEAN. 

 

8.4.7. Pengaruh Budaya 

Salah satu faktor penting yang mendorong berbagi pengeta-huan 

dalam UKM batik Sragen adalah faktor budaya. UKM batik Sragen 

didominasi oleh budaya Jawa, karena baik pemilik dan hampir seluruh 

karyawan adalah dari etnis Jawa. Nilai-nilai budaya yang diyakini oleh 

pemilik dan karyawan UKM batik Sragen membuat mereka  bersedia 

berbagi pengetahuan, karena menganggap bahwa kepemilikan  

pengetahuan tidak ada hubungannya dengan kesuksesan dalam kehidupan. 

Persepsi bahwa kesuksesan ditentukan oleh yang mahakuasa membuat 

mereka bersikap sesuai dengan keinginan dari yang mahakuasa dari pada 

keinginan diri sendiri. Nilai-nilai kolektif budaya ini menyiratkan sikap positif 

kepada sesama, sekaligus  norma reprositas positif yang mengharapkan 

bahwa kebaikannya akan juga dibalas dengan kebaikan yang sama di masa 

depan. Konsekuensi temuan ini adalah bagi pemilik UKM batik agar terus  

mempertahan-kan norma-norma kolektif ini dan kalau bisa 

meningkatkannya untuk mendorong tingkat berbagi pengetahuan yang 

lebih tinggi. 



 

8.4.8. Motivasi Membuka Usaha Sendiri 

Motivasi lain dijumpai terutama pada beberapa karyawan UKM batik 

adalah keinginan untuk suatu ketika dapat memiliki usaha batik sendiri. 

Motivasi mereka untuk memiliki usaha sendiri sementara ini masih 

terkendala oleh faktor modal. Namun cita-cita mereka untuk memiliki usaha 

batik sendiri bukan hal yang di luar jangkauan, karena mereka sudah 

memiliki contoh berupa pengalaman majikan mereka sendri. Majikan 

mereka  awalnya seperti mereka, tetapi sekarang memilki usaha sendiri 

setelah sebelumnya bekerja pada UKM lain. Motivasi yang sama dijumpai 

juga pada para pembatik sanggan yang sudah memiliki pembatik sendiri, 

tetapi belum memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha sendiri. 

Konsekuensi temuan ini adalah bagi instansi-instansi yang terkait dengan 

masalah pembinaan UKM untuk bagaimana mengusahakan pendanaan 

kepada mereka.  

 

8.5. Kontribusi dari Penelitian Terhadap Literatur Akademik 

Dalam mencapai maksud dan tujuan dari penelitian ini, riset ini 

memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada, terutama dengan 

mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai pola-pola berbagi 

pengetahuan, faktor-faktor yang menopangya, serta mengem-bangkan 

suatu teori substantif (Teori Transformasi Pembatik Sragen) bagaimana 

berbagi pengetahuan yang terjadi baik di dalam maupun di luar suatu UKM 

batik Sragen menciptakan transformasi individu dari fase awal berkenalan 

dengan batik, fase kedua menjadi karyawan batik, dan fase ketiga memiliki 

usaha batik.Temuan-temuan yang bersifat umum itu, masih ditambah 

dengan temuan-temuan yang bersifat khusus, seperti organisasi belajar 

dalam UKM batik Sragen, peranan pembatik sanggan sebagi pembina 

pembatik, kecenderungan batik terangkat keluar dari budaya, 

ketidakkosistensi warna, peranan carik sebagai penghubung (hub) dalam 



berbagi pengetahuan, dan kiblat Pekalongan sebagai acuan kompetitor 

UKM batik Sragen. 

 

8.6. Implikasi Kepada Praktisi 

Penelitian ini telah menjelaskan secara rinci berbagai aspek berbagi 

pengetahuan yang terdapat dalam UKM batik Sragen dan bagaimana hal itu 

telah mendorong transformasi UKM batik Sragen. Hasil penelitian ini 

memberikan beberapa implikasi praktis yang dapat dimanfaatkan untuk 

memperbaiki kinerja UKM batik pada umumnya, sehingga para praktisi atau 

lembaga-lembaga terkaitdapat  meng-gunakannya untuk membuat 

keputusan-keputusan tepat. Beberapa implikasi praktis yang sudah 

dijelaskan dalam sub bab sebelumnya antara lain: 

a. Komunitas batik Sragen yang bersifat dinamis dan terus menerus 

mencari hal-hal baru dan melakukan transformasi. Namun 

kecenderungan itu sebagian besar didorong oleh faktor-faktor 

pragmatis untuk menyesuaikan diri dengan situasi pasar, 

keberlangsungan perusahaan dan keuntungan jangka pendek. Di satu 

pihak, kecenderungan seperti itu telah melahirkan berbagai bentuk 

transformasi, seperti  dari sekedar pekerja upahan para juragan batik di 

Solo dan  Yogya menjadi pengusaha batik; dari warna-warna batik Solo 

dan Yogya, menjadi warna-warna sendiri; dan dari sekedar motif batik 

keraton menjadi motif batik sendiri yang berbasis pada flora dan fauna.  

Namun di lain pihak, kecenderungan seperti itu juga mendorong 

kearah bentuk-bentuk batik kontemporer, seperti motif-motif 

sepakbola. Tanpa harus menolak munculnya motif-motif kontemporer, 

praktisi dan institusi terkait perlu ikut menggali dan mendiseminasi 

unsur-unsur budaya lokal yang dapat dijadikan motif-motif batik baru. 

Hal seperti itu sudah mulai dilakukan oleh pemda Kabupaten Sragen 

melalui konteks desain motif lokal seperti motif Sangiran. 

Kecenderungan terangkatnya batik dari budaya lokal perlu 

disikapi secara hati-hati oleh para akademisi atau institusi yang terkait 



dalam bidang batik karena menunjukkan munculnya erosi budaya lokal 

akibat diskontinuitas atribut estetika tradisional dalam desain batik 

kontemporer karena faktor sosial ekonomi dan sosial budaya (Nordin, 

2011). Sebagai akibat  permintaan batik baru sebagai produk atas 

permintaan masyarakat, maka rasa, tradisi dan simbolisme perlahan-

lahan berkurang ketika batik diperlakukan sebagai produk ekonomi 

yang membutuhkan produksi massal. 

b. Kemajuan batik Sragen tidak terlepas dari kemauan belajar dalam 

masyarakat yang bukan terjadi secara formal tetapi lebih bersifat 

informal dan mandiri. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa UKM batik memiliki organisasi belajar dalam bentuk-bentuk 

informal. Hal itu terjadi karena sifat UKM batik yang masih berukuran 

kecil dan masih mempertahankan hubungan tatap muka dalam setting 

organisasinya. Namun ketika UKM makin besar, mulai terjadi 

kerenggangan hubungan karena tempat kerja yang  saling terpisah. 

Bagaimana UKM batik mempertahankan hubungan informal tatap 

muka menjadi tantangan. Hal seperti ini belum disadari oleh 

kebanyakan UKM, karena manajemen pengetahuan di kalangan UKM 

belum dipahami secara baik. Para praktisi dan institusi terkait perlu ikut 

mendorong agar manajemen pengetahuan mulai diperkenalkan di 

kalangan UKM batik. 

c. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan peranan pembatik sanggan 

sebagai pembina pembatik pemula. Hubungan UKM batik dan para 

pembatik sanggan sering dianggap sebagai eksploitasi tenaga kerja 

murah, terutama tenaga kerja perempuan. Namun, hal seperti itu perlu 

disikapi dengan baik oleh para praktisi dan institusi terkait, karena 

memiliki hubungan yang cukup kompleks. Upah tidak bisa didorong 

naik begitu saja karena berkaitan dengan harga batik dan daya beli 

masyarakat.  Sebagai contoh, membatik sepotong kain batik tulis 

membutuhkan proses yang berulang-ulang dan lama, dan UKM batik 

harus membayar upah untuk setiap proses tersebut sebelum batik itu 

bisa dijual.  Di lain pihak, harga batik tidak bisa ditentukan begitu saja, 



karena berdasarkan daya beli konsumen batik. Oleh karena itu, 

keputusan-keputusan menyangkut upah oleh instansi terkait perlu 

dengan hati-hati mempetimbangkan dampak pada proses 

pembelajaran batik dan suplai tenaga pembatik. 

d. Temuan penelitian ini menunjukkan fokus utama UKM batik Sragen 

pada UKM batik Pekalongan sebagai kompetitor utama mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebanyakan UKM batik Sragen tidak menyadari 

isu-isu global di seputar mereka, mereka lebih terfokus pada isu-isu 

lokal seperti tren batik dan pasar lokal.  Kecenderungan terlalu terfokus 

isu lokal, membuat UKM batik Sragen kurang menyadarinya ancaman 

masuknya kompetitor asing dari negara-negara anggota ASEAN sebagai 

akibat pemberlakukan MEA 2015. Oleh karena itu para praktisi dan 

institusi terkait dapat memberikan pembinaan UKM batik Sragen agar 

mulai melihat  ancaman masuknya batik dari negara-negara ASEAN dan 

sekaligus peluang memanfaatkan pasar ASEAN yang terbuka bagi 

mereka.  

e. Temuan penelitian menunjukkan fase-fase transformasi dari pemula 

menjadi pembatik dan pemilik usaha batik. Ada terdapat keinginan kuat 

di kalangan pembatik Sragen untuk memiliki usaha mereka sendiri. 

Namun tidak semua mampu mencapai keinginan mereka. Kendala 

utama mereka adalah masalah modal usaha. Oleh karena itu 

bagaimana instansi terkait dapat memfasilitasi mereka dan sekaligus 

memberikan pembinaan bagaimana menjadi wirausaha batik mereka 

sendiri. 

 

8.7. Keterbatasan dan Penelitian Lanjutan 

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah telah 

menghasilkan teori substantif atau Teori Transformasi Pembatik Sragen. 

Sebagai suatu teori yang masih bersifat substantif, teori ini tidak bisa 

diperluas di luar data yang menghasilkannya. Generalisasi teori ini kepada 

teori yang bersifat forma memerlukan penelitian lebih lanjut di beberapa 



tempat untuk menghasilkan beberapa teori substantif yang bisa saling 

melengkapi menjadi suatu teori formal.  

Menyangkut kelanjutan dari penelitian ini, selain menyempurnakan temuan 

teori substantif Transformasi Pembatik Sragen, terdapat juga peluang-

peluang lain untuk melakukan penelitian lanjutan melalui beberapa 

implikasi yang dijelaskan dalam temuan-temuan spesifik antara lain:   

a) Sebagai contoh, bagaimana bentuk organisasi belajar dalam UKM batik 

Sragen itu dapat dipertahankan tanpa menciptakan struktur organisasi 

yang terlalu formal? 

b) Peranan pembatik sanggan sebagai pembina pembatik. Peranan 

pembatik sanggan mendapat kritikan tajam dalam literatur sebagai 

bentuk eksploitasi tenaga kerja wanita (Sofiani, 2008). 

c) Perspektif batik terangkat keluar dari budaya yang mendukungnya. 

Perspektif menjadi perdebatan dalam literatur bagaimana 

mempertahankan batik yang berbasis pada budaya lokal. 

d) Bagaimana menyikapi masuknya kompetitor batik dari negara-negara 

Asean sebagai akibat penerapan MEA 2015? 

 


