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Abstrak
Pemutakhiran serta akurasi data dibutuhkan pengambil kebijakan untuk merumuskan upaya
pengembangan industri kecil dan menengah di suatu wilayah.
Batu aji sebagai hasilindustri kecil dan menengah, juga dihasilkan oleh para perajin di Propinsi
Banten.Data potensi sentra tersebut sepatutnya diperiksa kembali sebagai bahan penyusunan program
pengembangan selanjutnya.
Produk hasilindustri kecil dan menengah ini dolah dengan cara mengasah, baik secara
manual/alat sederhana maupun dengan menggunakan alat/mesin.
Temuan lapangan adalah sentra batu aji pada lokasi/obyek survey/penelitian terdiri dari 13 unit
usaha dengan tenaga kerja sebanyak 15 orang.Kemampuan produksi rata-rata setiap perajin adalah
sebesar 100 batu aji sebulan.
Produk batu aji yang dihasilkan, memiliki pasar local/pasar tingkat desa dengan potensi pasar
yang cukup baik dengan penggemar dari kalangan tertentu.
Saran penelitian adalah agar para pengusaha dan perajin betu aji di Desa Cipining perlu
mendapat penyuluhan dan informasi tentang pasar.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembinaan Industri Kecil di masa yang lalu, yaitu pada era desentralisasi merupakan
kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1974
tentang Pemerintahan Daerah. Di masa itu kewenangan pusat dilaksanakan oleh Departemen,
Kantor Wilayah dan Kantor Departemen di tingkat Propinsi dan Kabupaten.
Kini di era baru yang dikenal dengan era Otonomi, sejalan dengan Undang Undang Nomor
32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian telah beberapa kali diubah dan
terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Pembina industri kecil
dan menengah dialihkan menjadi kewenangan Daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian Propinsi
dan Dinas Perindustrian Kabupaten.
Pada masa transisi kewenangan, disertai gejolak peekonomiam dunia yang juga dirasakan
oleh industri kecil dan menengah.Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), 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-kondisi sentra
sentra industri kecil dan menengah saat ini yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan
pembinaan.
Komoditi batu aji, merupakan produk industri kecil dan menengah, yang disukai oleh
kalangan tertentu dalam masyarakat. Sentra batu aji Banten merupakan sentra pada lokasi yang
relative tidak jauh dari ibukota Negara Jakarta, yaitu sekitar 130 km. Jakarta merupakan pasar
potensial bagi sentra sentra industri kecil dan menengah di sekitarnya, untuk itu selayaknya

perumusan kebijakan pengembangan yang tepat melalui pendataan tentang keberadaan dan
potensi sentra tersebut perlu diperbaharui.
B. Batasan Masalah
Komoditi batu aji dibuat dari bahan bakubatu alam, tanpa campuran diolah dengan cara
digosok, baik secara manual maupun dengan alat gosok dengan teknologi sederhana bahkan dapat
pula diolah dengan alat gosok dengan teknik yang lebih canggih. Hasil produksi yang dikerjakan
dengan tuntutan kesabaran, ketekunan dan kerajinantersebut, mempunyai kualitas dan kuantitas
yang cukup baik.
Survei ini dibatasi dilakukan hanya terhadap sentra yang berada di Propinsi Banten.
C. Rumusan Masalah
Mampukah sentra industri kecil dan menengah batu aji di Propinsi Banten dikembangkan
menjadi sentra wisata bagi masyarakat kotaJakarta pada tahun 2020?
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi, kondisi dan posisi industri kecil dan
menengah batu aji di Banten sebagai bahan masukan merumuskan pembinaan dan pengembangan
sentra industri kecil dan menengah.
F. Manfaat Hasil Penelitian
1. Tersedianya data dan informasi secara tepat dan akurat tentang kekuatan, kelemahan,
tantangan dan peluang sentra industri kecil dan menengah batu aji di Banten sebagai
sentra wisata bagi masyarakat kotaJakarta setelah tahun 2020.

2. Data dan informasi hasil survey ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan
pengembangan sentra batu aji sebagai penyangga penyedia bahan pangan basentra
wisata industri kecil dan menengah di seputar ibukota Negara Jakarta.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Berlatar belakang dari hasil studi yang dilakukan oleh Prof.Urata pada tahun 2000 tentang IKM di
Indonesia, Prof Urata menemukan 4 kelemahan industri kecil dan menengah, yaitu :
1. Teknologi dan pengendalian mutu
2. Pemasaran hasil produksi
3. Sumber daya manusia
4. Pendanaan

B. Publikasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Juni 2014,
“Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Rangka Peningkatan
Daya Saing Global 2010 – 2014” Terdapat enam pokok kelemahan Industri Kecil dan Menengah,
yaitu :


Pertama, masih lemahnya kemampuan pelaku sumber daya manusiaindustri kecil dan
menengah di berbagai bidang



Kedua, rata-rata sumber daya manusiaindustri kecil dan menengah berpendidikan
rendah



Ketiga, belum memadainya mesin dan peralatan produksi yang dimiliki pengusaha
industri kecil dan menengah



Keempat, pengusaha industri kecil dan menengah pada umumnya belum mampu
memenuhi permintaan pasar, baik dari jumlah maupun mutu



Kelima,rendahnya mutu dan disain belum mampu memenuhi pesanan yang besar,
pengiriman/distribusi yang cepat dan tepat waktu



Keenam, lemah dalam akses pasar dan modal

C. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 78/M-IND/PER/9/2007


Pasal 3, Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dengan pendekatan OVOP
bertujuan untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal
yang bersifat unik khas daerah serta meningkatkan daya saingnya.



Pasal 4, pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP diutamakan kepada perusahaan
IKM di sentra IKM yang menghasilkan produk terbaik untuk lebih ditingkatkan
kualitas produk dan akses pasar nasional dan atau globalnya.



Pasal 5, produk IKM yang dipilih dikembangkan dengan pendekatan OVOP harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :



Produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah



Unik khas budaya dan keaslian lokal



bermutu dan berpenampilan baik



berpotensi pasar domestic dan ekspor dan



diproduksi secara kontinyu dan konsisten

BAB III
METODA PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian terhadap sentra batu aji di Propinsi Banten diselenggarakan selama
5 hari pada tanggal 17 – 21 Nopember 2014.

B. Jenis Penelitian
Penelitian dilaksanakan sebagai studi kasus dengan metoda survey.
C. Variabel Penelitian

Kapasitas produksi pertahun, nilai omzet perbulan dan nilai penjualan perbulan,dan nilai
produksi pertahun.

D. Populasi dan SampeL

Populasi penelitian adalah seluruh pengusaha/pengrajin pada sentra industri kecil dan
menengah yang menjadi obyek penelitian, adapun sampel penelitian adalah pengusaha/pengrajin
industri kecil dan menengah yang dapat diwawancarai, sekurang-kurangnya satu orang.

E. Teknik Pegumpulan Data
Pengumpulan data primer baik data kuantitatif maupun data kualitatif, dilakukan melalui
penggunaan alat bantu kuesioner/daftar pertanyaan dan wawancara kepada responden.
Responden penelitian adalah para pengusaha industri kecil dan menengah batu aji di sentra lokasi
penelitian.

Pengumpulan data sekunder dan wawancara dilakukan terhadap aparat Pembina industri
kecil dan menengah di daerah setempat.

F. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan metoda kuantitatif : menghitung penjumlahan dan
perkalian, menghitung nilai rata-rata dan perbandingan, adapun analisis dilakukan secara deskriptif
kualitatif terhadap data penelitian serta pengamatan selama penelitian dilakukan.

Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data non angka seperti, hasil
wawancara atau catatan laporan bacaan dari buku-buku, artikel, dan juga termasuk non tulisan
seperti foto, gambar, atau film.Prosedur anqalisis data kualitatif juga berbada dari prosedur analisis
data kuantitatif.Data kualitatif tidak memerlukan tabulasi dan jelas tidak memerlukan rumus-rumus
statistik. Tetapi data kualitatif (misalnya transkrip hasil wawancara) harus dianalisis dengan cara
membaca baris demi baris, diberi kode, dan dicari intisari dari data itu. (Irawan Prasetya,2002).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat

Konsultasi dengan aparat Pembina industri kecil dan menengah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi Banten menghasilkan penentuan lokasi/obyek penelitian adalah sentra batu
aji

di

Desa

Cipining,

Kecamatan

Maja,

Kabupaten

Lebak,

Propinsi

Banten.Kontak

person/pendamping penelitian adalah Bp. Sujana aparat pembinan industri kecil dan menengah
Kabupaten Cilegon.

Temuan lapangan : sentra batu aji pada lokasi/obyek penelitian terdiri dari 13 unit usaha
dengan jumlah tenaga kerja 15 orang. Kemampuan produksi rata-rata setiap perajin adalah sebesar
100 butir batu aji sebulan.

Pembuatan batu aji menggunakan bahan bakubatu alam. Adapun bahan penolong yang
digunakan adalah air.Fungsi air adalah untuk membersihkan debvu yang melekat pada bahan baku
setelah diasah agar dapat diketahui/dilihat tingkat pengasahan yang telah dilakukan.

Mesin dan peralatan yang digunakan dalam produksi batu aji di sentra ini merupakan
peralatan sederhana dengan kapasitas perorangan, terdiri dari peralatan yang disebut gerinda untuk
mengasah batu, dengan cara kerja diputar. Pemutaran alat ini dapat menggunakan tangan, dapat
pula dengan cara di dayung, seperti mendayung sepeda statis.
Pasar batu aji hingga kini sulit dipantau, sebab pembeli dapat berasal dari berbagai tempat,
namun karena produksi batu aji berukuran kecil dan mempunyai kelompok konsumen tersendiri,

maka hal yang sering terjadi adalah penjualan antar sesama penggemar.Pembeli yang datang ke
sentra ini tidak jarang menjual batu aji yang dibeli di sentra ini, ke luar negeri.

Sebagian pembeli juga melakukan pemesanan, baik ukuran maupun jenis batu aji yang
diinginkan.Biasanya hal ini dilakukan dengan perjanjian/kesepakatan harga dan waktu penyerahan
barang, umumnya adalah para pelanggan tetap.

Bahan baku yang digunakan berasal dari Kabupaten Sukabumi, demikian pula keahlian para
perajin sekalipun telah turun temurun, namun awalnya berasal dari daerah penghasil bahan baku,
yaitu Kabupaten Sukabumi.

Masyarakat Banten merupakan salah satu kelompok masyarakat

penggemar batu aji.Menurut sejarah, sekelompok penduduk yang berasal dari Kabupaten Sukabumi
pindah ke desa Cipining dan mereka meneruskan keahlian yang dimiliki dan membentuk sentra batu
aji hingga kini.
Hasil wawancara penelitian dengan pengusaha/pengrajinindustri kecil dan menengah batu
aji, ditemukan bahwa pembinaan yang pernah diterima dari pemerintah adalah pemberian contoh
contoh disain batu permata oleh Dinas Perindustrian Perdagangan danKoperasi Propinsi Banten.

Permasalahan yang dihadapi perajin industri kecil dan menengah batu aji Desa Cipining,
Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Bantenadalah :Peralatan manual membuat pekerjaan
menjadi lambat/produktifitas kerja rendah dan mutu hasil asahan juga kurang jernih.

Permasalahan lain adalah, sentra batu aji ini membutuhkan informasi yang lebih luas
tentang pemasaran, teknologi maupun disain yang sedang digemari. Selama ini informasi yang
dimiliki sangat terbatas.Umumnya para perajin lebih berkonsentrasi pada pekerjaan, tanpa pernah
memikirkan upaya peningkatan pemasaran.

Kehidupan para perajin batu aji sangat sederhana, sedangkan para pembeli yang datang,
seringkali berpenampilan mewah.

B. Pembahasan

Pengolahan terhadap data jumlah tenqaga kerja sebanyak 15 orang pada 13 unit usaha batu
aji, menghasilkan jumlah rata-rata tenaga kerja pada setiap unit usaha, yaitu 15 dibagi 13 adalah 1
hingga 2 orang, yaitu terdapat 11 unit usaha dengan 1 orang perajin dan 2 unit usaha dengan 2
perajin.

Kemampuan produksi rata-rata setiap perajin adalah sebesar 100 butir batu aji/bulan,
sehingga kapasitas produksi setiap unit usaha adalah antara sebesar 1 perajin X 100 butir batu
aji/bulan yaitu 100 butir batu aji/bulan hingga 2 perajin X 100 butir batu aji/bulan yaitu 200 butir
batu aji/bulan.

Kapasitas produksi sentra dalam sebulan adalah 15 perqajin X 100butir batu aji/bulan maka
akan menghasilkan produk sebesar 1.500butir batu aji/bulan.

Kapqasitas produksi sentra dalam setahun adalah 12 X 1.500 butir batu aji/bulan maka
qakan diperoleh hasil sebesar 18.000 butir batu aji/bulan.

Secara kuantitatif, kapasitas produksi setiap perajin, cukup memadai.Jika dirata-rata, maka
setiap perajin dalam sehari mampu menghasilkan 4 butir batu aji.Potensi sumberdaya manusia pada
sentra batu aji di Banten ini berpeluang dikembangkan.

Wawancara dengan aparat Pembina industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi di daerah tersebut, diperoleh informasi bahwa produk sentra batu aji ini,

juga pernah dipasarkan hingga ke Saudi Arabia pada musim haji, sebagai cinderamata bagi para
jamaah haji yang datang dari berbagai Negara. Namun sistem perdagangan yang diterapkan adlah
hanya sebagai barang bawaan/cangkingan.

Hasil pengamatan dan wawancara, diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa ditemukan hal-hal
yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sentra batu aji diDesa Cipining,
Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Bantenyaitu :

Kekuatan :

Bahan baku tersedia lokal dan produk yang dihasilkan telah memiliki pembeli/penggemar
tertentu.

Kelemahan :

Peraslatan yang digunakan manual, sehingga hasil yang diperoleh tidak sebaik mutu yang
dihasilkan dengan peralatan mesin/modern.

Peluang :

Semakin banyak konsumen yang mencari batu aji asal sentra Desa Cipining, Kecamatan
Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Ancaman :

Lemahnya pengetahuan tentang informasi pasar, membuat nilai tambah industry ini tidak
dinikmati oleh perajin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sentra batu aji di Desa Cipining, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi

Banten dengan 13 unit usaha dan 15 orang perajin, mampu menghasilkan 18.000
produk batu aji dalam setahun dengan 25 hari kerja dan 12 bulan setahun.

Produksi batu aji oleh sentra ini memiliki pasar local/pasar tingkat desa dengan
potensi pasar yang cukup aik dengan komsumen berua para penggemar dari kalangan
tertentu.
Kapasitas produksi batu aji sebagai sentra dengan 13 perajin berpeluang untuk
dikembangkan menjadi sentra wisata bagi masyarakat kota Jakarta di masa datang bila
ada kesungguhan pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

B. Saran
Para pengusaha dan perajin batu ajidi Desa Cipining, Kecamatan Maja, Kabupaten

Lebak, Propinsi Banten perlu mendapat penyuluhan dan informasi tentang pasar.Kepada
mereka perlu diberikan kesadaran dan motivasi untuk pengembangan usaha misalnya
melalui kerjasama dengan hotel di sekitar lokasi wisata Pantai Anyer untuk membuka
gallery atau semacam outlet penjualan batu aji produksi sentra Desa Cipining Banten.
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