KEMAMPUAN SENTRA KONVEKSI DESA KREO DI
PROPINSI BANTEN BERSAING MEMASUKI PASARPASAR
DI KOTA JAKARTA

KARYA TULIS ILMIAH HASIL SURVEI

Oleh :
Ir. Sere Saghranie Daulay,M.Si.
Widyaiswara Madya
2015
ABSTRAK
Komoditi konveksi merupakan produk sandang/pakaian/busana yang terus dibutuhkan bagi
keperluan aktivitas kehidupan masyarakat. Pembangunan telah menggerakkan masyarakat
bepergian keluar rumah hingga produk sandang yang dibutuhkan juga makin beragam, seperti :
pakaian/seragam kerja, pakaian/seragam sekolah, baju pesat, baju santai juga kebutuhan
sandang untuk berbagai keperluan di rumah tangga seperti : taplak meja, serbet, seprei, kain
jendela/gorden, dan lain-lain.
Sentra konveksi di Propinsi Banten merupakan sentra yang relatif tidak jauh dari ibukota
Jakarta yang terus membutuhkan barang-barang konveksi baik untuk perumahan, perkantoran,
maupun perhotelan. Untuk itu perlu terus dikaji potensi tentang keberadaan sentra tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi, kondisi dan posisi industri kecil dan menengah
komveksi di Desa Kreo Banten sebagai bahan masukan guna merumuskan pembinaan dan
pengembangan sentra industri kecil dan menengah di daerah tersebut.
Manfaat hasil penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi secara tepat dan akurat
tentang kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang sentra konveksi untuk memasuki pasarpasar di Jakarta.
Kelemahan-kelemahan di industri kecil dan menengah menurut konsep berdasarkan penelitian
Prof Urata tahun 2000 serta kutipan dari Publikasi Direktorat Jenderal Industri Kecil
Menengah Juni 2009 dijadikan landasan teori bagi analisis dan pembahasan. Metode survey
digunakan sebagai metode penelitian dengan alat bantu kuesioner untuk mendapatkan data
primer, data sekunder diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dan
wawancara serta konsultasi penentuan sampel.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sentra konveksi pada survey terdiri dari 27 (dua puluh
tujuh) UU (unit usaha) dengan 162 (seratus enam puluh dua) penjahit sebagai tenaga kerja.
Produk yang dihasilkan meliputi aneka pakaian anak, aneka pakaian wanita, dan aneka kemeja
pria. Kapasitas produksi dalam sebulan yang dimiliki setiap penjahit konveksi di Desa Kreo ini
adalah sebanyak 5 (lima) kodi. Mereka bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari dalam sebulan.
Jenis kebutuhan bahan baku per tahun adalah sebanyak 16.000 (enam belas ribu) meter kain
benang, akancing dan retsleiting. Mesin dan peralatan yang digunakan untuk berproduksi
adalah mesin jahit, mesin obras, gunting dan jarum. Pemasaran konveksi yang dihasilkan
dilakukan di pusat pasar atau pasar induk konveksi yang dikenal dengan nama Pasar Cipulir
termasuk kabupaten Tangerang.
Permasalahan yang dihadapi sentra konveksi Desa Kreo, kecamatan Larangan Kota Tangerang
saat ini adalah harga bahan baku yang terus meningkat. Kapasitas produksi sentra konveksi di
Desa Kreo kecamatan Larangan Kota Tangerang dengan 162 (seratus enam puluh dua) penjahit
sebagai tenaga kerja adalah 162 x 5 kodi/bulan maka diperoleh hasil 310 (tiga ratus sepuluh)
kodi/bulan. Kapasitas produksi sentra selama setahun adalah 12 x 310 kodi/bulan maka akan
diperoleh hasil sebesar 3.720 kodi/tahun. Kenaikan bahan baku menimbulkan penyusutan
modal. Mahalnya harga bahan baku dan bahan penolong akan meningkatkan biaya produksi
yang akan berpengaruh pada peningkatan harga jual. Bila harga jual ditingkatkan, maka produk
pakaian konveksi yang yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan harga jual barang-barang
pakaian/konveksi sejenis yang masuk dari luar negeri. Pengaruh pasar bebas/globalisasi
kini sangat dirasakan dampaknya oleh para penjahit konveksi. Penelitian ini dapat
menyimpulkan bahwa sentra konveksi di Desa Kreo, butuh penyelamatan dari persaingan
berupa serbuan produk-produk asal luar negeri. Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar
upaya pengadaan stok bahan baku dapat dilakukan sebagai tindakan nyata penyelamatan sentra
konveksi di Desa Kreo kecamatan Larangan Kota Tangerang agar tetap bertahan dan
berproduksi.
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pada era desentralisasi membina industri kecil dan menengah adalah merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana semenjak tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Pusat tersebut dilaksanakan
oleh instansi teknis Departemen, Kantor Wilayah dan Kantor Departemen di tingkat
Propinsi dan Kabupaten.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, maka
pembinaan industri kecil dan menengah dialihkan menjadi kewenangan Daerah dalam hal ini
Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten.
Pada masa transisi kewenangan, disertai gejolak perekonomian dunia yang juga dirasakan
oleh industri kecil dan menengah, diperkirakan banyak data industri kecil dan menengah
yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi nyata di lapangan.
Propinsi Banten sebagai propinsi muda, digunakan sebagai contoh kondisi sentra-sentra
industri kecil dan menengah saat ini yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan
pembinaan.
Komoditi konveksi merupakan produk sandang/pakaian/busana yang terus dibutuhkan bagi

keperluan aktivitas masyarakat. Pembangunan telah menggerakkan masyarakat untuk
bepergian keluar rumah hingga produk sandang yang dibutuhkan juga makin beragam,
berbagai kebutuhan itu dapat disebutkan seperti : pakaian/seragam kerja, pakaian/seragam
sekolah, baju pesat, baju santai juga kebutuhan sandang untuk berbagai keperluan di rumah
tangga seperti : taplak meja, serbet, seprei, kain jendela/gorden, dan lain-lain.
B. Batasan Masalah
Sentra konveksi di Propinsi Banten merupakan sentra pada lokasi yang relatif tidak jauh dari
ibukota Jakarta. Jakarta terus membutuhkan barang-barang konveksi baik untuk perumahan,
perkantoran maupun perhotelan. Untuk itu perlu dikaji potensi tentang keberadaan sentra
tersebut.
C. Rumusan Masalah
Mampukah sentra konveksi di Propinsi Banten bersaing memasuki pasar-pasar di kota
Jakarta?
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi, kondisi dan posisi kecil dan menengah
konveksi di Banten.
E. Manfaat Hasil Penelitian
1. Tersedianya data dan informasi secara tepat dan akurat tentang kekuatan, kelemahan,
tantangan dan peluang sentra konveksi di Banten sebagai salah satu sentra pendukung
kebutuan masyarakat kota Jakarta setelah tahun 2010.
2. Data dan informasi hasil survey ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan
pengembangan sentra konveksi di seputar ibukota negara.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Publikasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2005
“Pengalaman Pemerintah Thailand dan Rencana Pemerintah Indonesia dalam Penerapan Sistem
Shindan” : Pemerintah Indonesia berminat menerapkan sistem shindan berlatar belakang dari
hasil studi yang dilakukan oleh Prof Urata pada tahun 2000 tentang IKM di Indonesia. Prof
Urata menemukan 4 (empat) kelemahan IKM, yaitu :
1. Teknologi dan pengendalian mutu
2. Pemasaran hasil produski
3. Sumber daya manusia
4. Pendanaan
B. Publikasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Juni 2014

“Kebijakan dan Strategi Pengembangan IKM dalam Rangka Peningkatan Daya Saing
Global 2009-2014” : terdapat enam pokok kelamahan IKM, yaitu :
Pertama, masih lemahnya kemampuan pelaku SDM IKM di berbagai bidang
Kedua, rata-rata berpendidikan rendah
Ketiga, belum memadainya mesin dan peralatan produksi yang dimiliki pengusaha IKM
Keempat, pengusaha IKM pada umumnya belum mampu memenuhi permintaan pasar
Kelima, rendahnya mutu dan desain belum mampu memenuhi pesanan yang besar, delivery
cepat dan tepat waktu
Keenam, lemah dalam akses pasar dan modal
BAB III
METODA PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Pelaksanaan survey terhadap sentra konveksi Banten merupakan bagian dari Survey
Pendataan Industri Kecil 20014 di Propinsi Banten yang diselenggarakan selama 5 (lima)
hari pada tanggal 17-21 November 2014.
B. Jenis Penelitian
Penelitian dilaksanakan sebagai studi kasus dengan metoda survey
C. Variabel Penelitian
Kapasitas produksi per tahun dan nilai produksi per tahun, omzet per bulan dan nilai
penjualan.
D. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah seluruh pengusaha/pengrajin pada sentra industri kecil dan
menengah yang menjaid objek penelitian, adapun sampel penelitian adalah pengusaha/perajin
yang dapat diwawancarai, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
E. Teknik Pengumpulan Data
Pengolahan data dilakukan dengan metode kuantitatif : menghitung penjumlahan dan
perkalian menghitung nilai rata-rata dan perbandingan. Adapun analisis dilakukan secara
deskriptif kualitatif terhadap data survey serta pengamatan selama survey dilakukan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Konsultasi dengan aparat pembina industri kecil dan menengah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi Banten Bp Dwijo Harsono menghasilkan penentuan lokasi/objek
survey adalah sentra konveksi di Desa Kreo, kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
Kontak person/pendamping survey adalah Bp. Nono dan Ibu Nani, keduanya adalah
aparat pembina industri kecil dan menengah Kota Cilegon.

B. Temuan lapangan
Sentra konveksi pada lokasi/obyek survey terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) UU (unit
usaha) dengan 162 (seratus enam puluh dua) penjahit sebagai tenaga kerja. Produk yang
dihasilkan oleh para pengrajin konveksi di sentra ini meliputi aneka pakaian anak, aneka
pakaian wanita, dan aneka kemeja pria. Kapasitas produksi dalam sebulan yang dimiliki
setiap penjahit konveksi di Desa Kreo ini adalah sebanyak 5 (lima) kodi. Mereka bekerja
selama 25 (dua puluh lima) hari dalam sebulan. Masyarakat Banten pada umumnya libur
kerja di hari Jumat bukan hari Minggu. Pada hari Minggu mereka bekerja seperti biasa.
Jenis kebutuhan bahan baku per tahun adalah sebanyak 16.000 (enam belas ribu) meter
kain benang, akancing dan retsleiting. Mesin dan peralatan yang digunakan untuk
berproduksi adalah mesin jahit, mesin obras, gunting dan jarum.
Pemasaran konveksi yang dihasilkan dilakukan di pusat pasar atau pasar induk konveksi
yang dikenal dengan nama Pasar Cipulir termasuk kabupaten Tangerang. Menurut
sejarah, berkembangnya pasar Cipulir yang telah semakin ramai hingga kini, berawal dari
pasokan konveksi oleh usaha konveksi di sekitarnya. Sejalan dengan perkembangan
tersebut, usaha konveksi juga bertambah hingga membentuk sentra.
Sentra konveksi di Desa Kreo Kecamatan Larangan Kota Tangerang ini telah 2 (dua)
tahun menjadi sentra binaan Dinas Perindustrian-Perdagangan dan Koperasi Propinsi
Banten. Sentra tersebut telah mendapat pembinaan di bidang peningkatan mutu jahitan
dan pemilihan kombinasi warna.
C. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi sentra konveksi di Desa Kreo kecamatan Larangan Kota
Tangerang saat ini adalah harga bahan baku yang terus meningkat.
D. Pembahasan
Kapasitas produksi sentra konveksi di Desa Kreo kecamatan Larangan Kota Tangerang
dengan 162 (seratus enam puluh dua) penjahit sebagai tenaga kerja adalah 162 x 5 kodi/
bulan maka diperoleh hasil 310 (tiga ratus sepuluh) kodi/bulan. Kapasitas produksi sentra
selama setahun adalah 12 x 310 kodi/bulan maka akan diperoleh hasil sebesar 3.720 kodi/
tahun.
Permasalahan yang dihadapi sentra konveksi berupa kenaikan bahan baku akan
menimbulkan penyusutan modal. Mahalnya harga bahan baku dan bahan penolong akan
meningkatkan biaya produksi yang akan berpengaruh pada peningkatan harga jual. Bila
harga jual ditingkatkan, maka produk pakaian konveksi yang yang dihasilkan tidak
mampu bersaing dengan harga jual barang-barang pakaian/konveksi sejenis yang masuk
dari luar negeri. Pengaruh pasar bebas/globalisasi kini sangat dirasakan dampaknya oleh
para penjahit konveksi untuk keperluan bagi pengembangan sentra maka perlu diadakan
penelitian penyediaan stok bahan baku yang menjamin kelangsungan produksi.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Sentra konveksi di Desa Kreo, kecamatan Larangan Kota Tangerang butuh penyelamatan
dari persaingan berupa serbuan produk-produk asal luar negeri.
B. Saran

Upaya pengadaan stok bahan baku dapat dilakukan sebagai tindakan nyata penyelamatan
sentra konveksi di Desa Kreo kecamatan Larangan Kota Tangerang agar tetap bertahan dan
berproduksi.
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