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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun 
buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah turut membantu penerbitannya. 

Buku ini kami susun berdasarkan pada kegiatan kami 
merevitalisasi dua usaha kecil di Bogor. Tujuan kami tidak hanya 
meningkatkan daya saing usaha tersebut tetapi melalui revitalisasi 
tersebut kami juga turut melestarikan budaya lokal.

Kedua usaha kecil tersebut adalah Batik Dayatri dan Kujang 
Pajajaran Bogor. Produk keduanya berkaitan erat dengan budaya lokal, 
yaitu batik dan kujang. Manajemen mereka masih bersifat tradisional 
dan kekeluargaan. Kami memperkenalkan mereka dengan manajemen 
perusahaan yang lebih tertata dengan sentuhan teknologi informasi.

Kami berharap usaha revitalisasi tidak hanya bermanfaat bagi 
kedua usaha tersebut, tetapi juga bagi usaha lain yang sejenis. Semoga 
kegiatan kami akan terus berkelanjutan. 

Kami menyadari penyusunan buku ini masih banyak kekurangan, 
oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami 
harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

                           

Bogor,  November 2018
                       Tim Penulis
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BAB 1

REVITALISASI
KERAJINAN BATIK DAN KUJANG

BOGOR

Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor tahun 
2016 berasal dari pajak pada sektor pariwisata dan jasa, yaitu sebesar 
190,6 miliar rupiah. Demikian Informasi ini penulis peroleh dari Lapo-
ran Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota tahun 2016.

PAD memegang peranan penting karena dari sini dapat dilihat sejauh 
mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan daerahnya. Semakin besar kontribusi yang dapat 
diberikan oleh PAD terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah) maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap bantuan pemerintah pusat.

Tingginya kontribusi PAD dari sektor pariwisata ini tidak terlepas 
dari peranan para pengusaha kecil Oleh-oleh Khas Bogor (OKB) yang 
semakin berdaya di Bogor (Pintilii et al, 2016). Dua OKB di antaranya 
yang dimaksud adalah kerajinan Batik Bogor dan Kujang. Oleh karena 
itu kerajinan batik Bogor dan kujang merupakan dua produk unggulan 
di antara produk-produk unggulan lainnya di Bogor. 

A. Situasi Kerajinan Batik dan Kujang
Kota Bogor menurut sejarah dan juga cerita para sesepuh bukanlah 
merupakan lokasi yang menjadi pusat pembuatan baju batik pada 
zaman dahulu. Namun seiring dengan perkembangan batik dan juga 
semakin dikenalnya batik sebagai warisan tradisi bangsa Indonesia, 
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antusias warga Bogor terhadap batik semakin tinggi. Mereka tertarik 
dengan berbagai macam motifnya. Rasa cinta masyarakat Bogor 
terhadap batik ini akhirnya membuat para seniman batik yang ada 
di kota Bogor kemudian menciptakan motif batik yang gagasan motif 
dasarnya berasal dari kekayaan lokal daerah Bogor (Iskandar, 2015). 

Adapun kujang sebagai senjata tradisional masyarakat Sunda, 
menjadi ikon kota Bogor. Pelestariannya saat ini terus diupayakan 
antara lain melalui produksi kujang sebagai OKB (Din et al, 2016; Jucan 
& Jucan 2013; Mendonça, 2015). 

Batik Bogor dan Kujang termasuk ke dalam Warisan Budaya Tak 
Benda (WBTB) dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keduanya  
harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar tetap lestari dan 
menjadi bagian dari identitas Sunda khususnya, dan masyarakat Jawa 
Barat pada umumnya (Suradinata, 2016). Bahkan saat ini Batik Bogor 
dan Kujang telah menjadi ikon Jawa Barat.

1. Batik Dayatri Kurang Berkembang
Salah satu usaha kecil batik yang ada di Bogor adalah Batik Dayatri. 
Berbeda dengan usaha kecil batik lainnya yang mengalami peningkatan 
pesat, Batik Dayatri mengalami kesulitan pengembangan usaha karena 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Masalah tersebut terungkap saat Tim 
PPPUD melakukan kunjungan dan pertemuan yang intensif dengan 
pemiliknya. Kunjungan sebanyak 6 kali mulai dari Januari 2017 hingga 
Juni pada tahun yang sama. 

Batik Dayatri yang didirikan pada tahun 2009 telah memiliki 5 
orang karyawan di bagian produksi. Batik yang dihasilkan terdiri dari 
tiga jenis yakni batik tulis, batik cap, dan batik printing. Peralatan kerja 
untuk produksi batik tulis berupa canting dan perlengkapanya. Batik 
cap didukung oleh perangkat cap pola, dan batik printing didukung oleh 
peralatan printing yang lengkap. Terkait dengan peralatan produksi 
tersebut, nilai investasinya sebesar 20 juta rupiah.
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Semua proses produksi masih dilakukan manual. In process control 
juga masih manual, yaitu dilakukan langsung oleh pemilik, dan sering 
kali tidak konsisten. Sehingga kapasitas produksi sangat terbatas, 
apalagi kemampuan tenaga kerja yang ada juga terbatas. 

Bahan baku utama berupa kain katun 100%, lilin (malam) dan 
pewarna tekstil. Bahan pendukung berupa soda, detergen, softener, 
soda ash dan lainnya. Seluruh bahan baku didatangkan dari Pekalongan, 
Solo atau Jogja, sebagai sentra produsen kerajinan batik yang sudah 
mapan. Sumber alternatif lain untuk bahan baku dapat diperoleh dari 
Jakarta.

Proses produksi terdiri atas tiga alur sesuai jenis batik yang 
dihasilkan. Proses produksi batik tulis (empat kali pewarnaan) 
adalah: 1) Pembuatan pola pada kain dengan pensil; 2) Klowongan 
(menempelkan lilin pada pola yang telah digambar menggunakan 
canting; 3) Nembok (menutup bagian yang nantinya akan dibiarkan 
berwarna putih dengan lilin); 4) Medel (pencelupan kain yang sudah 
dipola dan dilapisi lilin ke dalam pewarna yang sudah disiapkan; 
5) Ngerok (proses menghilangkan lilin dengan alat kerok); 6) Plorod 
(merebus kain yang sudah diberi warna hingga warna yang terakhir 
untuk menghilangkan lilin); 7) Mencuci kain dan membilasnya lalu 
menjemurnya.

Proses produksi batik cap adalah: 1) Membuat pola baik dengan 
cap yang dilapisi lilin; 2) Nembok (menutup bagian yang nantinya 
akan dibiarkan berwarna putih dengan lilin), dan langkah selanjutnya 
seperti medel, ngerok, plorod serta pencucian dan penjemuran sama 
seperti proses batik tulis. Adapun proses produksi batik printing 
adalah: 1) Kain ditempatkan di atas meja printing dengan rapi dan rata; 
2) Pemasangan sketsa di atas kain lalu pemberian dan perataan warna; 
3) Pengeringan lalu pencucian dan diakhiri penjemuran. 

Kapasitas produksi rata-rata 20-25 kain per bulan. Jaminan mutu 
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produk dilakukan secara manual oleh pemilik usaha. 

   Penjualan produk ke konsumen dilakukan di galeri milik Batik 
Dayatri yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Ruko Setu No. 15, 
Cibinong, Bogor. Distribusi juga dilakukan melalui pesanan khusus 
dari instansi pemerintah atau pun swasta. Pada beberapa kesempatan 
penjualan dilakukan pada saat mengikuti pameran baik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten, provinsi bahkan 
pusat. 

Batik Dayatri pernah menjalin kerjasama dengan Hotel Sentul. 
Batik Dayatri dapat memamerkan produknya di hotel secara gratis dan 
sekaligus memberikan pelatihan secara cuma-cuma kepada para tamu 
hotel tersebut. Pihak hotel juga memberi kesempatan kepada para  
tamu yang datang memperoleh paket harga meningap dan sekaligus 
mendapatkan oleh-oleh khas Batik Dayatri. Sayangnya kesempatan 
kerja sama seperti ini hanya sekali saja. Sampai saat ini Batik Dayatri 
belum menerima peluang yang sama akibat manajemen distribusi dan 
jaringan Batik Dayatri yang sangat terbatas. Selain itu, pemeliharaan 
hubungan dengan pihak hotel, atau pusat perbelanjaan atau bahkan 
dengan instansi pemda, kurang baik.

Manajemen Batik Dayatri masih sangat konvensional, belum 
didukung oleh perencanaan produksi yang baik, karena sebagian besar 
mengandalkan pesanan. Sistem pembukuan dan tata kelola keuangan 
masih tercampur dengan keuangan rumah tangga pemilik, sehingga 
tidak ada proses audit. Pencatatan keuangan hanya ditulis di lembaran-
lembaran kertas yang tidak rapi, sehingga terjadi redudansi, tercecer 
bahkan hilang. Pola manajemen konvensional tersebut mengakibatkan 
tidak terukurnya keuntungan dan kerugian yang terjadi pada usaha ini. 

Demikian juga dengan proses desain motif batiknya yang masih 
mengikuti tren Batik Bogor, monoton dan tidak unik. Padahal Batik 
Dayatri yang berlokasi di Kabupaten Bogor memiliki peluang untuk 
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mendesain motif khas Kabupaten Bogor yang mengusung tema Imah 
Adat Urug. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari desain pun sama 
sekali belum dipikirkan oleh pemilik sekaligus pengelola usaha ini. 
Manajemen inventori yang tidak didukung dengan penataan yang 
rapi dan artistik mengakibatkan galeri terkesan seperti toko kain 
batik biasa. Produk batik tulis yang berharga tinggi pun tidak terlihat 
eksklusif karena tata-tampil galeri yang monoton. 

Pemasaran dilakukan melalui pesanan atau sesekali ada pembeli 
yang langsung datang ke galeri. Pihak Batik Dayatri kurang gencar 
dalam pemasaran terbukti dari banyaknya produk kain batik yang 
sudah usang, tidak terserap oleh konsumen, dan relasi pun masih 
sangat terbatas (Mendonça et al. 2015). Harga jual kain batik apalagi 
yang batik tulis, seharusnya sangat tinggi. Namun karena tidak 
didukung oleh desain yang unik dan menarik, harga jual rendah dan 
mengakibatkan tipisnya keuntungan yang bisa diraih oleh Batik Dayatri. 
Hal itu masih ditambah dengan masalah persaingan yang sangat ketat 
di antara sesama produsen batik Bogor yang berada di Kota Bogor, 
sehingga mengakibatkan Batik Dayatri semakin terpuruk.

Dampaknya juga ke pengurangan jumlah karyawan. Karyawan 
produksi yang awalnya berjumlah 8 orang berkurang menjadi 5 orang. 
Rata-rata gaji per orang adalah 1,3 juta rupiah per bulan. Kualifikasi 
sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas sebagai pegawai 
harian, memiliki kemampuan dan penguasaan produksi batik yang 
baik. Tapi karena pesanan batik semakin hari semakin menurun, maka 
semangat pegawai produksi pun semakin menurun. Peluang pelatihan 
terkait penciptaan desain motif batik dan optimasi teknik produksi 
sangat tinggi karena pegawai rata-rata berusia produktif 20-30 tahun 
dengan pendidikan SMP dan SMA.

Sarana yang dimiliki Batik Dayatri cukup baik, galeri yang sekaligus 
ruang administrasi dan penyimpanan produk menempati ruko dengan 
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luas 48 m2. Lokasi yang cukup strategis karena langsung terhubung 
dengan jalan raya utama di kawasan perkantoran Kabupaten Bogor 
yakni di Cibinong. Bagian belakang galeri adalah ruang produksi, yang 
menempati area seluas 60 m2. Oleh karena proses produksi yang 
konvensional seluruh bahan disimpan di area produksi termasuk tinta 
dan pewarna. 

Posisi showroom yang strategis tidak serta merta meningkatkan 
omset Batik Dayatri. Penjualan yang rendah juga disebabkan oleh 
masyarakat Bogor yang saat ini telah mengalami kejenuhan terhadap 
kain batik Bogor yang telah digagas sejak tahun 2008. 

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sinergi antara 
Pemda Kabupaten Bogor dan perguruan tinggi (khususnya Universitas 
Pakuan). Universitas Pakuan telah memiliki MoU dengan Pemda 
Kabupaten Bogor dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing usaha kecil 
OKB khususnya batik khas Kabupaten Bogor sehingga dapat dicapai 
keuntungan yang optimal, penyerapan tenaga kerja yang juga optimal, 
serta menjadi agen pelestari warisan budaya yang berkelanjutan.

2. Kerajinan Kujang Minim Pengelolaan
Jenis OKB yang menjadi produk unggulan Bogor berikutnya adalah 
kerajinan Kujang Bogor atau Kujang Pajajaran yang didirikan oleh 
Ki Wahyu Affandi Suradinata pada tahun 2000. Ki Wahyu Affandi 
Suradinata merupakan satu-satunya pengrajin kujang di Bogor. Untuk 
itu perlu ada revitalisasi baik dari sisi manajemen, pemasaran, dan 
pelestarian kerajinan kujang sebagai warisan budaya. 

Sementara ini produksi dilakukan secara semi konvensional 
melibatkan peralatan tempa logam bertenaga listrik. Kujang yang 
awalnya pada jaman kuno digunakan sebagai senjata dan pusaka, 
seiring perubahan jaman maka fungsi kujang telah berubah menjadi 
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hiasan. Adapun jenis produk kujang yang dihasilkan di usaha kecil 
Kujang Pajajaran sangat beragam yakni: 

1) Kujang pin/bros berukuran 5-7 cm terbuat dari logam kuningan 
dilapisi chroom dan aluminium.

2) Kujang gantungan kunci berukuran 5-10 cm terbuat dari logam 
kuningan dan aluminium.

3) Kujang plakat berukuran 10-25 cm terbuat dari logam kuningan 
dan besi, didukung bahan kayu, resin dan kaca untuk estetika 
sesuai desain.

4) Kujang kalung berukuran 5-10 cm terbuat dari bahan logam 
kuningan yang di-chroom.

5) Kujang figura berukuran 23-32 cm, didukung lis pigura profil 
dari bahan kayu dan resin (fiber).

6) Kujang pusaka ukuran Gede (31-32 cm), Dua-Tilu (25-27 cm), 
Paro (23-24 cm) dan Leutik (10-11 cm).

7) Kujang pelengkap bangunan yakni kujang besar berukuran 1-2 
meter. 

Harga jual produk beragam tergantung jenis, ukuran, dan jumlah 
mata kujang, serta fungsi yang dipesan oleh pembeli. Harga kujang 
hiasan berupa pin, kalung dan gantungan kunci berkisar antara Rp 
10.000 - Rp 15.000, kujang plakat dan pigura berkisar Rp 300.000 – Rp 
500.000 dan kujang pusaka berkisar Rp 300.000 sampai jutaan rupiah. 

Kujang dibuat menggunakan bahan yang terdiri dari logam dan 
bahan lain sebagai pelengkapnya. Bahan tersebut adalah: 

1) Besi, besi kuning, baja, perak, atau emas sebagai bahan untuk 
membuat waruga (badan kujang) dan untuk selut (ring tangkai 
kujang).
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2) Akar kayu, biasanya akar kayu garu-tanduk atau sonokeling, 
untuk membuat ganja atau landean (tangkai kujang). Akar 
kayu ini memiliki aroma tertentu. 

3) Papan, biasanya papan kayu samida untuk pembuatan kowak 
atau kopak (sarung kujang). Kayu ini pun memiliki aroma 
khusus.

4) Emas, perak untuk pembuatan “mata” atau “pamor” kujang 
pusaka atau kujang para menak Pakuan dan para Pangagung 
tertentu. Selain itu, khusus untuk “mata” banyak pula yang 
dibuat dari batu permata yang indah-indah.

5) Peurah (bisa binatang), biasanya bisa ular tiru, ular tanah, ular 
gibu, kelabang, atau kalajengking. Selain itu digunakan pula 
racun tumbuh-tumbuhan seperti getah akar leteng, getah 
caruluk (buah Enau), serbuk daun rarawea, dan sebagainya. 
Gunanya untuk ramuan pelengkap pembuatan “pamor”. 
Kujang yang berpamor dari ramuan racun-racun tadi, bisa 
mematikan musuh meski hanya tergores. 

6) Tuah “Gaib Sakti” sebagai isi, sehingga kujang memiliki tuah 
tertentu (Suradinata, 2016).  

Bahan baku kujang umumnya diperoleh dari sekitar Jabodetabek 
dan Sukabumi. Mutu bahan baku dikontrol langsung oleh Ki Wahyu.

Kapasitas produksi kujang sebagai hiasan tergantung dari 
banyaknya pesanan. Namun produksi kujang pusaka mulai tahun 
2000-2017 telah dihasilkan 700 buah kujang sekaligus telah diterbitkan 
sertifikatnya. Harga jual kujang pusaka ditentukan dari jenis, ukuran 
dan jumlah mata pada kujang.  Apalagi untuk kujang khusus “Ageman” 
(pusaka) dibutuhkan waktu dan ritual tertentu dalam pembuatannya, 
memakai aturan kuno yang tidak tidak tertulis (tetekon), 7-10 hari 
setelah purnama. Pengawasan proses produksi langsung dilakukan 
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oleh Ki Wahyu sebagai penjamin mutu kujang. Investasi yang sudah 
digulirkan hingga tahun 2017 mencapai 40 juta.

Proses produksi kujang tergantung dari jenisnya. Pada dasarnya 
kujang yang berbahan besi, proses pembuatannya diawali dengan 
pengguntingan plat besi, dan kemudian dihias pamor dengan dilukis 
menggunakan teknik etcha. Kujang berbahan dasar baja atau baja 
campur besi ditempa lalu dihias pamor, ada yang dilukis dengan teknik 
etcha, ada juga yang dihias pamor besi dengan teknik cor. Kujang 
berbahan dasar kuningan dicor dan dihias pamor dengan dilukis 
menggunakan teknik etcha (Suradinata, 2016). 

Badan utama kujang kemudian dipasangi landean/ganja sebagai 
gagangnya yang diikat dengan selut untuk memperkokoh cengkraman 
pada gagang. Kujang pusaka dilengkapi dengan kowak sebagai 
sarungnya. Mata kujang umumnya ditutup dengan kuningan dan 
emas/perak (khusus untuk kujang pusaka). Ada pun landean dan 
kowak dibuat dari kayu sonokeling yang dibentuk desain ceker kidang. 

Jaminan mutu produk langsung ditangani oleh Ki Wahyu. Ada pun 
jumlah karyawan di bagian produksi hingga tahun 2017 sebanyak 5 
orang yang dibayar harian. Gaji per hari bervariasi, tergantung dari 
ketrampilannya, yaitu mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu. 

Penjualan produk mengandalkan pesanan, dan umumnya 
konsumen datang langsung ke galeri yang berlokasi di Jl. Parung 
Banteng RT 04/RW 01, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, 
Kota Bogor. Perencanaan produksi tidak dapat dibuat karena penjualan 
berdasarkan pesanan. 

Demikian juga dengan manajemen keuangannya, tidak ada 
pencatatan apalagi sistem pembukuan. Sehingga keuangan usaha 
bercampur dengan keuangan rumah tangga. Kinerja usaha pun 
menjadi tidak terukur. 
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Pola manajemen dilakukan secara kekeluargaan, demikian juga 
pengelolaan pegawai produksi yang digaji harian dan tergantung 
banyaknya pesanan. Pemasaran juga dilakukan melalui partisipasi 
dalam pameran baik yang diselenggarakan secara lokal maupun 
internasional.

Desain Kujang Pajajaran karya Ki Wahyu yang dilengkapi dengan 
desain pamor sudah didaftarkan HKI ke Kemenkumham dengan judul 
desain Caringin Kurung (2012) dan Tirta Sadana (2013). 

Manajemen inventori juga tidak dilakukan secara baik, terbukti 
banyak sekali kujang pesanan yang batal diambil oleh pemesan, 
bahkan ada kujang yang dipesan 3 tahun silam, hingga saat ini belum 
diambil oleh pemesan. Produk yang ada disimpan secara sembarangan, 
sehingga galeri yang ada terkesan seperti gudang, tidak memiliki 
estetika galeri yang memadai.

Masalah lainnya adalah pada pemasaran. Penjualan hanya 
berdasarkan pesanan. Masyarakat Indonesia telah mengenal Ki Wahyu 
sebagai ahli pembuat kujang (juru teumpa), karena sudah diliput 
oleh  media masa elektronik. Namun dari hasil diskusi penulis dengan 
pihak Kujang Pajajaran Bogor pada pertengahan tahun 2017 lalu 
usaha mengalami penurunan yang signifikan disebabkan desain yang 
monoton.  Selain itu juga kurang gencarnya pemasaran yang menjadi 
penyebabnya. Padahal dapat dikonsepkan pemasaran yang memuat  
pesan-pesan filosofis untuk menarik minat masyarakat, misalnya usaha  
ini dapat dijadikan media pendidikan dan sebagai upaya pelestarian 
warisan budaya. 

Turunnya penjualan berdampak pada berkurangnya jumlah 
karyawan. Pada awal usaha telah dipekerjakan 7 orang, namun 
kemudian turun menjadi  3-5 orang. Karyawan adalah penduduk dan 
termasuk usia produktif sehingga berpotensi untuk diberi pelatihan 
terkait keterampilannya dalam produksi kujang (Baum 2015).
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Sarana usaha kecil ini didukung oleh ruang produksi berukuran 14 
m2. Di seberangnya terdapat ruang galeri seluas 15 m2 yang sekaligus 
difungsikan sebagai ruang administrasi dan penyimpanan. Akses galeri 
dan ruang produksi ke jalan raya memang baik, namun lokasi usaha ini 
tidak strategis karena jalan rayanya cukup sempit (lebar 3 meter hanya 
cukup untuk mobil berpapasan) dan tidak memiliki tempat parkir yang 
layak. Kondisi listrik dan telekomunikasi cukup baik. 

 Di galeri terlihat kujang-kujang yang menumpuk dan ternyata 
itu adalah barang pesanan yang belum atau batal diambil oleh 
pemesannya. Bahkan ada produk pesanan yang sudah tiga tahun 
belum diambil. Penumpukan barang pesanan tersebut akibat dari 
tidak dikenakannya uang muka kepada pemesan. 

Barang-barang pesanan yang tidak diambil tentu merugikan usaha 
kujang. Biaya produksi sudah terlanjur dikeluarkan, tetapi uang tidak 
kembali. Berapa kerugian yang dialami? Tidak diketahui, karena tidak 
ada catatan keuangan. Ki Wahyu masih memegang prinsip manajemen 
keluarga yang tidak terukur. 

B. Permasalahan dan Kemungkinan Solusi
Setelah penulis mengobservasi dan mewawancarai pihak Batik Dayatri 
dan Kujang Pajajaran Bogor masing-masing pada Mei dan Juni 2007 
lalu, terungkap faktor-faktor permasalahannya, yaitu sebagai berikut.

1. Penataan galeri Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor yang tidak 
menarik dan terkesan seperti gudang dan gelap. Kain batik perlu 
ditampilkan dengan artistik apalagi untuk batik tulis yang berharga 
sangat tinggi. Peletakan seadanya menyulitkan pembedaan antara 
batik biasa dengan batik yang bernilai tinggi. 

Begitu pula dengan penataan produk pada galeri Kujang Pajajaran 
Bogor, bahkan lebih buruk. Tempat penyimpanan produk-produk 
pesanan disimpan di tempat yang sama dengan produk pajangan. 
Galeri terkesan kumuh dan kotor. Sistem penerangannya tidak 



12

optimal, produk tidak terlihat lebih artistik dan bercahaya, 
sehingga kurang menarik minat calon pembeli.

2. Teknik pemasarannya konvensional, tidak kreatif, hanya menunggu 
konsumen datang ke galeri. Hal ini mengakibatkan Batik Dayatri 
kalah bersaing dengan usaha batik Bogor lainnya. Padahal Batik 
Dayatri dan juga Kujang Pajajaran Bogor memiliki peluang yang 
sangat baik bila memanfaatkan teknik pemasaran melalui jaringan 
dan kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, 
sekolah-sekolah, pabrik-pabrik, dan hotel-hotel yang ada di  
Kabupaten Bogor. 

3. Promosi sangat minim baik secara konvensional maupun secara 
digital (online). Padahal saat ini media digital lebih murah dan 
efektif untuk mempromosikan suatu produk. Penelusuran berita 
atau pun promosi Batik Dayatri pada media digital sangat kurang 
bila dibandingkan dengan produk batik Bogor lainnya, hanya 
teridentifikasi satu berita. Lain lagi yang terjadi dengan Kujang 
Pajajaran Bogor, walaupun pemilik sudah memiliki blog, dan berita 
tentang Kujang Pajajaran Bogor lebih banyak, namun informasi 
produk kujang sangat minim dan tidak ada proses pemutakhiran 
data. 

4. Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor mengalami kejenuhan 
dalam mendesain produk. Batik Dayatri belum memiliki motif 
yang khas seperti batik Bogor lainnya. Padahal persaingan 
antarusaha batik Bogor cukup ketat. Hal ini mengakibatkan Batik 
Dayatri kalah bersaing. Adapun untuk Kujang Pajajaran Bogor, 
walaupun persaingan tidak terlalu ketat karena pengrajin kujang 
masih langka di Bogor, konsumen tetap menuntut kreativitas 
desain kujang terutama untuk kujang yang berfungsi sebagai 
hiasan. Inovasi desain kekinian dan variasi produk baik dari sisi 
bahan maupun tampilan sangat diperlukan untuk meningkatkan 
penjualan.

5. Dayatri hanya menghasilkan kain batik, tidak berekspansi ke 
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produk turunan lain seperti baju batik, taplak, sarung bantal, 
sprei dan lainnya. Pola pikir konsumen yang praktis dan efisien, 
menuntut usaha batik Bogor untuk memberikan pilihan produk 
siap pakai. Kain batik dengan harga yang tinggi masih kurang 
diminati masyarakat karena konsumen perlu dana tambahan 
untuk ongkos menjahit. Demikian juga dengan usaha kerajinan 
kujang yang hanya berfokus pada penanganan pemesanan produk. 
Padahal usaha berbasis warisan budaya ini dapat dikembangkan 
melalui penciptaan paket wisata edukasi. Sehingga usaha tidak 
hanya berfokus pada jual beli namun dapat ditambah dengan 
pengalaman wisata yang menarik lainnya. 

6. Posisi galeri Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor relatif 
kurang strategis.  Wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor 
jauh lebih tinggi dibanding ke Kabupaten Bogor. Oleh karena itu 
sulit sekali Batik Dayatri untuk bersaing, jika ditiinjau dari posisi, 
walaupun akses ke jalan raya kabupaten sangat baik dan berada di 
pusat Kabupaten Bogor. Posisi Kujang Pajajaran Bogor lebih parah 
karena berada di jalan kecamatan yang sempit dan tidak ada 
lahan parkir. Usaha kerajinan seperti ini berpotensi untuk menjadi 
tempat wisata edukasi, namun akibat kendala jalan akses, lahan 
parkir, galeri serta tempat produksi yang sangat sempit dan tidak 
layak, maka usaha kerajinan ini sering mengalami pembatalan 
kunjungan wisata (Grillakis et al. 2016).

7. Kedua mitra tidak memiliki sistem pembukuan dan pencatatan 
keuangan, hanya ditulis secara sembarangan pada kertas-kertas. 
Hal ini mengakibatkan tidak terukurnya nilai investasi, nilai laba 
rugi, dan masih tercampurnya manajemen keuangan rumah 
tangga pemilik dengan keuangan usaha.

8. Batik Dayatri belum memikirkan pendaftaran HKI atas desain 
motif yang dibuat. Padahal ada peluang untuk membuat desain 
motif khas Kabupaten Bogor yang belum banyak diwujudkan 
oleh pengusaha batik Bogor lainnya. Misalnya dapat dibuat motif 
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Imah Ageung (warisan budaya khas Kabupaten Bogor), suasana 
pabrikasi di Kabupaten Bogor, paduan Imah Ageung dan Kujang, 
serta motif desain lainnya.

9. Pengetahuan pembuatan kujang hanya dimiliki secara otodidak 
oleh Ki Wahyu sebagai pemilik usaha kerajinan Kujang Pajajaran 
Bogor. Belum ada usaha untuk menurunkan pengetahuan dan 
ketrampilan tersebut kepada pihak lain, baik dari keluarga 
(turunan langsung), kerabat, sahabat, dan bahkan pegawai. Hal ini 
menjadi ancaman untuk keberlanjutan usaha dan sekaligus upaya 
pelestariannya (Baum 2015; Mihalic, 2016; Nilnoppakun, 2015).
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BAB 2

SOLUSI DAN TARGET REVITALISASI

Setelah penggalian masalah berkali-kali melalui pertemuan dengan 
pengusaha dan karyawan Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor, 
penulis bersama tim menginventarisir seluruh masalah yang mereka 
hadapi. Kemudian dari seluruh masalah yang ada, kami susun 
berdasarkan prioritas pemecahannya.

Berdasarkan prioritas masalah yang kami sepakati dengan pemilik 
usaha Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor, maka disusun solusi 
untuk meningkatkan daya saing usaha mereka. 

Peningkatan daya saing usaha tersebut kami anggap sangat penting 
karena keduanya bukan hanya merupakan entitas ekonomi yang 
mengontribusikan Pendapatan Asli Daerah, tetapi yang juga penting 
adalah bahwa keduanya merupakan warisan budaya. Sehingga upaya 
kami tersebut juga dalam rangka revitalisasi pencitraan kearifan lokal 
yang berkelanjutan. 

Solusi-solusi dari berbagai masalah kemudian kami tuangkan menjadi  
kegiatan. Agar kegiatan efektif, kami tentukan target dari setiap 
kegiatan tersebut. 

Kegiatan Solutif dan Target
Kami rencanakan kegiatan solutif tersebut menjadi tiga tahap, yaitu 
kegiatan tahun pertama, kedua, dan ketiga. Berikut ini uraian solusi, 
rencana kegiatan, dan targetnya.
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A. Tahun Pertama
Pada tahun pertama kegiatan revitalisasi fokus pada penataan produk 
dan galeri, pemasaran, dan promosi.

1. Penataan Produk dan Galeri

a. Solusi
Menangani penataan galeri Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran 
Bogor dengan mendesain ulang tata letak galeri, merapikan 
produk-produk pesanan usang yang tidak jadi diambil pemesan,  
dan melengkapi galeri dengan hiasan sederhana tapi artistik.

b. Kegiatan
Kegiatan kami adalah melaksanakan pelatihan penyusunan tata 
letak galeri yang artistik, sederhana, fungsional namun tetap 
mampu mengakomodir kegiatan administrasi. Hal tersebut 
dilakukan mengingat kemampuan penataan galeri masing-masing 
pemilik atau  pengelola usaha tersebut masih rendah.  

c. Target Hasil
Target hasilnya adalah tampilan galeri yang lebih menarik, artistik, 
rapi, dan fungsional. Di dalamnya juga dilengkapi dengan ornamen-
ornamen sederhana tapi memberikan informasi yang komprehensif 
mengenai warisan budaya ini.

2. Pemasaran

a. Solusi
Solusi atas masalah teknik pemasaran yang konvensional, tidak 
kreatif dan hanya menunggu datangnya konsumen ke galeri, adalah 
memfasilitasi kedua mitra untuk menjalin kerja sama dengan 
berbagai instansi. Tidak hanya dengan pihak pemerintah, kerja 
sama juga diharapkan dengan pihak swasta, sekolah, perguruan 
tinggi, dan lainnya.

b. Kegiatan
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Kemampuan mitra dalam berkomunikasi secara intensif dan 
menjalin kerjasama sebagai strategi pemasaran modern sangat 
rendah. Oleh karena itu kegiatan kami pada awalnya difokuskan 
pada pelatihan secara intensif mengenai tata cara berkomunikasi 
dan teknik menjalin kerja sama. Setelah itu tim memfasilitasi mitra 
untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah 
daerah, pemerintah pusat, swasta, sekolah-sekolah, perguruan 
tinggi dan lainnya. 

c. Target Hasil
Target hasil kegiatan adalah mitra memiliki kemampuan 
berkomunikasi dengan lebih baik untuk menjalin kerjasama yang 
intensif. Hal itu dibuktikan dengan terjalinnya kerjasama dengan 
tiga instansi yang berkaitan dengan pemasaran produk. 

3. Promosi

a. Solusi
Solusi untuk menangani masalah promosi yang sangat minim 
baik melalui media konvesional maupun digital adalah membuat 
media promosi mulai dari yang sederhana hingga yang berformat 
digital. Media promosi sederhana berupa banner, baliho, dan bill-
board, sedangkan yang berformat digital berupa situs web yang 
menampilkan informasi lengkap mengenai usaha Batik Bogor 
Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor. Solusi tersebut didukung oleh 
penguasaan dasar komputer yang cukup baik dari anak pemilik 
usaha sehingga lebih memudahkan dalam proses desain dan 
pengelolaan media promosi yang akan dibuat.

b. Kegiatan
Usaha nyata untuk meningkatkan promosi:
• Pelatihan pembuatan desain media promosi produk OKB Batik 

Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor.
• Memfasilitasi kerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah 
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Kota/Kabupaten Bogor dengan insentif bebas biaya pemasangan 
media promosi selama lima tahun.

• Merancang media promosi digital berupa situs online shopping 
sebagai media pemasaran batik dan kujang.

• Pelatihan pengelolaan dan pemutakhiran data situs online 
shopping batik dan kujang.

c. Target Hasil
• Peningkatan kemampuan pemilik usaha (diwakili oleh anak 

pemilik usaha) dalam membuat media promosi cetak atau pun 
digital.

• Empat media promosi berupa x-banner hasil pelatihan 
(terpasang di sekitar tempat usaha dan tempat strategis 
lainnya).

• Dua billboard ukuran 2 m2 (terpasang di tempat strategis).
• Memberikan Sertifikat Desainer Media Promosi Dasar.
• Terbitnya surat insentif dari Dinas Pendapatan Daerah untuk 

media promosi kedua mitra selama lima tahun.
• Situs on-line shopping Usaha Kecil Batik Dayatri dan Usaha Kecil 

Kujang Pajajaran Bogor yang sudah tayang (hosting).
• Terbitnya Sertifikat Pengelola Situs Online Sopping.

B. Tahun Kedua
Tahun kedua kegiatan difokuskan pada revitalisasi di bidang desain 
produk, perancangan paket wisata, pengadaan paket edu/eko-wisata, 
dan peningkatan citra kearifan lokal menggunakan media digital.

1. Desain Produk

a. Solusi
Solusi untuk menangani desain produk yang monoton adalah 
dengan cara melakukan pengkajian aset-aset warisan budaya atau 
hal unik khas Kabupaten Bogor untuk dijadikan motif batik Dayatri. 
Sedangkan desain untuk tampilan kujang hiasan dapat ditelusuri 
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melalui internet atau memadukan bentuk unik khas lainnya dalam 
hiasan atau kerajinan kujang. 

b. Kegiatan
Kemampuan pemilik usaha Batik Dayatri dalam menciptakan desain 
motif batik sangat rendah, oleh karena itu kegiatan difokuskan 
untuk:
• Melakukan inventarisasi aset atau ciri/identitas unik dan khas 

Kabupaten Bogor.
• Melatih anak pemilik usaha untuk mencari motif batik melalui 

Internet.
• Melakukan pelatihan desain motif batik berbasis kearifan lokal 

Kabupaten Bogor dan/atau memadukannya dengan motif yang 
ada dengan memfasilitasi kehadiran ahli desain motif batik.

• Memfasilitasi mitra untuk mendaftarkan hak cipta motif batik. 
• Memfasilitasi Ki Wahyu, sebagai pemilik usaha Kujang Pajajaran 

Bogor, untuk mendaftarkan hak cipta motif “pamor” lainnya 
yang selama ini telah didesain olehnya.

c. Target Hasil
• Tersedia rekaman hasil inventarisasi aset atau ciri/identitas 

unik dan khas Kabupaten Bogor yang dapat digunakan untuk 
desain motif batik.

• Peningkatan kemampuan anak pemilik usaha dalam mendesain 
motif batik berbasis ciri khas yang unik dari Kabupaten Bogor.

• Minimal tercipta 5 motif batik baru.
• Mendapatkan sertifikat pelatihan. 
• Mendapat hak cipta motif batik Dayatri.
• Mendapat hak cipta motif “pamor” pada produk Kujang 

Pajajaran Bogor.

2. Membuat Paket Wisata
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a. Solusi
Solusi untuk mitra yang tidak kreatif menciptakan produk turunan 
dan hanya berfokus pada pemenuhan pesanan yang semakin hari 
semakin menurun adalah dengan cara menciptakan kolaborasi 
usaha jual beli dengan wisata edukasi. Hal ini sangat potensial 
karena didukung oleh karakteristik produk yang berbasis warisan 
budaya lokal.

b. Kegiatan
Kegiatan yang sesuai untuk solusi ini adalah:
• Pelatihan penciptaan diversifikasi produk atau produk turunan 

batik khas Kabupaten Bogor (baju batik jadi, taplak meja, sprei, 
sarung bantal kursi, sarung TV, sarung monitor komputer dan 
lain-lain).

• Pelatihan paket wisata kreatif-kolaboratif, memadukan wisata 
belanja OKB dengan wisata edukasi melalui kegiatan pemaparan 
atau workshop pembuatan kain batik serta kujang karuhun.

c. Target Hasil
• Terciptanya diversifikasi produk batik khas Kabupaten Bogor.
• Terciptanya 5 paket wisata kreatif – kolaboratif.
• Realisasi minimal 3 kali kunjungan wisata kreatif-kolaboratif ke 

kedua mitra. 

3. Pengadaan Paket Edu/Eko-Wisata

a. Solusi
Optimasi kunjungan untuk paket wisata kreatif-kolaboratif dapat 
diupayakan melalui paket eko-wisata atau edu-wisata yang 
menjadikan siswa sekolah sebagai wisatawan. Paket ini sangat 
potensial untuk dijadikan sebagai pengembangan bisnis usaha kecil 
disamping menjalankan usaha jual beli OKB secara konvensional.

Oleh karena produk yang ditawarkan sangat erat dengan sejarah 
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dan pelestarian warisan budaya lokal maka paket eko/edu-wisata 
OKB berbasis sejarah dapat dijadikan sebagai daya dukung untuk 
integrasi Pembelajaran Tematik Terpadu, sesuai Kurikulum Nasional.

b. Kegiatan
• Mengadakan pelatihan pembuatan proposal Agenda dan 

Aksi Eko/Edu-Wisata berbasis sejarah dan budaya lokal yang 
diintegrasikan dengan Pembelajaran Tematik Terpadu yang 
mendukung Kurikulum Nasional.

• Memfasilitasi kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota/
Kabupaten Bogor.

c. Target Hasil
• Tiga unit Proposal Agenda dan Aksi Eko/Edu-Wisata berbasis 

sejarah dan budaya lokal.
• Surat kerja sama dengan Dinas Pendidikan Bogor berkaitan 

dengan kunjungan eko/edu-wisata yang disebarkan ke sekolah-
sekolah di wilayah Bogor.

• Minimal 3 kali kunjungan eko/edu-wisata (dibuktikan dengan 
foto dan video kunjungan).

4. Pencintraan Kearifan Lokal Berbasis Media Digital

a. Solusi
Peningkatan citra kearifan lokal warisan budaya Batik Bogor dan 
Kujang Pajajaran yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui 
penciptaan informasi melalui media massa berbasis digital. Media 
informasi digital yang sudah banyak digunakan di sekolah dalam 
proses belajar-mengajar, mendorong kami untuk melengkapi Paket 
Wisata Eko/Edu-Wisata dengan media informasi interaktif berbasis 
multimedia. Antusiasme siswa pengunjung diharapkan akan 
semakin meningkat saat paparan informasi. Kegiatan ini sangat 
potensial untuk dikembangkan mengingat warisan batik dan kujang 
ini perlu disosialisasikan secara dini kepada masyarakat melalui 
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generasi penerus bangsa yakni anak sekolah, mulai dari tingkat 
pendidikan usia dini, dasar, menengah, menengah atas hingga 
perguruan tinggi.

b. Kegiatan
Merancang informasi interaktif berbasis multimedia. Media ini 
untuk meningkatkan citra eko/edu-wisata berbasis sejarah: Batik 
Bogor dan Kujang Pajajaran yang inovatif dan kreatif mengusung 
kearifan lokal melalui kecanggihan media digital. Informasi interaktif 
ini juga dapat dijadikan media Pembelajaran Tematik Terpadu yang 
mendukung kurikulum nasional (Schott & Sutherland,.2009; Leow 
& Neo 2014; Neo et al. 2012).

c. Target Hasil
• Sebuah Paket Media Pembelajaran Interaktif Sejarah Kujang 

Pajajaran
• Sebuah Paket Media Pembelajaran Interaktif Proses Produksi 

Batik Bogor dan Kujang Pajajaran

C. Tahun Ketiga
Pada tahun ketiga, kegiatan fokus pada perolehan lokasi galeri yang 
lebih strategis, revitalisasi manajemen, dan pelestarian pengetahuan 
dan ketrampilan. Pelestarian tersebut merupakan puncak dari kegiatan 
kami dan yang paling penting karena menyangkut pelestarian budaya 
yang merupakan tanggung jawab kita bersama.

1. Mendapatkan Lokasi Galeri yang Lebih Strategis
a. Solusi
Guna mengatasi masalah posisi galeri Batik Dayatri dan Kujang 
Pajajaran Bogor yang relatif kurang strategis adalah dengan 
memfasilitasi mereka untuk mendapatkan lokasi yang lebih strategis 
melalui bantuan stakeholder.

b. Kegiatan
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• Pendampingan dan memfasilitasi mitra untuk bertemu dengan 
pihak Deperindag Kota dan Kabupaten Bogor. Tujuannya 
mendapatkan insentif lokasi galeri yang lebih strategis, dan 
lokasi yang dimaksud merupakan milik pemerintah daerah.

• Pendampingan dan memfasilitasi mitra  untuk bertemu dengan 
3 perusahaan besar guna mendapatkan bantuan program CSR 
(Corporate Social Responsibility) terkait dengan lokasi yang 
strategis untuk Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor.

c. Target Hasil
• Surat permohonan, proposal, dan foto pertemuan, serta surat 

rekomendasi dari Deperindag untuk insentif lokasi strategis 
Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran.

• Surat permohonan, proposal dan foto pertemuan, serta surat 
rekomendasi dari 3 perusahaan besar untuk insentif lokasi 
strategis Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran.

2. Revitalisasi Manajemen
a. Solusi
Masalah tidak adanya sistem pembukuan dan pencatatan seluruh 
aspek perusahaan yang mencakup proses produksi, bahan baku, 
bahan penunjang, produk utama dan produk turunan, aset, SDM, 
keuangan, kemitraan dan kerjasama, proses administrasi dan 
sebagainya, diatasi dengan pelatihan sistem pembukuan sederhana 
dan sistem pembukuan berbasis komputer.

b. Kegiatan
• Pelatihan sistem pembukuan sederhana yaitu pencatatan 

secara manual.
• Pelatihan sistem pembukuan sederhana yang berbasis 

komputer. Tingkatannya masih dasar.
• Sistem pembukuan tersebut akan mencakup semua aspek 

usaha mulai dari materi dan SOP proses produksi, bahan baku, 
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bahan penunjang, produk utama dan produk turunan, aset, 
SDM, keuangan, kemitraan dan kerjasama, proses administrasi, 
dan sebagainya.

c. Target Hasil
• Materi pelatihan dan foto/video kegiatan.
• Peningkatan kemampuan mitra dalam pengelolaan sistem 

pembukuan sederhana secara manual dan berbasis komputer 
dasar.

• Sistem pembukuan sederhana dan berbasis komputer dasar 
yang mencakup materi dan SOP proses produksi, bahan baku, 
bahan penunjang, produk utama dan produk turunan, aset, 
SDM, keuangan, kemitraan dan kerjasama, proses administrasi, 
dan sebagainya.

3. Pelestarian Pengetahuan dan Ketrampilan
a. Solusi
Masalah ancaman hilangnya pengetahuan tacit atau otodidak 
proses pembuatan batik khas Kabupaten Bogor dan kujang 
karuhun dapat diatasi melalui open house dan perancangan Sistem 
Manajemen Pengetahuan Berbasis Komputer.

b. Kegiatan
• Melakukan open house dan sosialisasi serta pelatihan kepada 

masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor mengenai seluruh 
informasi. Yaitu, proses produksi, jenis, filosofi dan makna OKB 
Kujang dan Batik khas Bogor. Kegiatan ini sekaligus berpeluang 
untuk memasarkan produk. Adapun target adalah sekolah-
sekolah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat nonproduktif, 
kelompok masyarakat pencinta seni budaya dan perusahaan-
perusahaan.

• Kegiatan open house dan pelatihan ini akan diajukan untuk 
mendapat dukungan dan bekerjasama dengan Dinas 
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Perindustrian Perdagangan, Dinas Pendidikan atau Dinas 
Tenaga Kerja atau bahkan kelurahan dan kecamatan terkait 
untuk memfasilitasi operasional serta tempat kegiatan.

• Perancangan Sistem Manajemen Pengetahuan Batik Bogor dan 
Kujang berbasis komputer.

• Memfasilitasi pendaftaran hak cipta Sistem Manajemen 
Pengetahuan Batik Bogor dan Kujang berbasis komputer.

• Pelatihan penggunaan dan pengelolaan sistem.

c. Target Hasil
• Proposal kegiatan
• Undangan kegiatan
• Foto/video kegiatan
• Daftar peserta
• Instrumen/kuisioner terkait minat peserta untuk turut 

melestarikan dan menguatkan keberlanjutan Batik Bogor dan 
Kujang.

• Minimal terlaksana 4 kegiatan open house dan pelatihan 
terhadap masyarakat

• Adanya peningkatan pendapatan dari penjualan
• Adanya peningkatan animo, kepedulian dan pengetahuan 

masyarakat tentang produk Batik Bogor dan Kujang
• Terciptanya Sistem Manajemen Pengetahuan Batik Bogor dan 

Kujang berbasis komputer.
• Hak cipta Sistem Manajemen Pengetahuan Batik Bogor dan 

Kujang berbasis komputer.
• Foto/video kegiatan pelatihan penggunaan dan pengelolaan 

sistem.
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BAB 3

METODE REVITALISASI

Pada dasarnya usaha kecil kedua mitra, yaitu Batik Dayatri dan Kujang 
Pajajaran Bogor, dikelola secara kekeluargaan. Sehingga kegiatan-
kegiatan solutif yang diusulkan melibatkan pemilik usaha dan 
keluarganya serta karyawan produksi. 

Kegiatan yang berkaitan dengan teknologi berbasis komputer 
melibatkan anggota keluarga pemilik usaha yang telah memiliki 
kemampuan dasar. Hal ini dikarenakan pemilik usaha tidak memiliki 
kemampuan tersebut. Kegiatan yang berkaitan dengan teknologi 
lainnya melibatkan pemilik dan pegawai produksi. 

A. Kegiatan Tahun Pertama
1. Desain-ulang Tata Letak Galeri 

Kegiatan desain-ulang tata letak galeri baik untuk Batik Dayatri 
maupun Kujang Pajajaran Bogor dimulai dengan kajian awal, yaitu 
analisis kondisi ruangan beserta kelengkapannya. Kajian awal ini 
kami lakukan dengan melibatkan pemilik usaha serta karyawan 
produksi yang ada. Kegiatan dilanjutkan dengan proses desain ulang 
tata letak di dalam galeri. Desain ulang tata letak dilengkapi dengan 
kegiatan pengecatan galeri serta pengaturan tata letak perangkat 
dan tata cahaya di galeri sedemikian rupa. Sehingga tampilan galeri 
menjadi lebih rapi, artistik, dan fungsional. Kegiatan desain ulang 
tata letak galeri dilaksanakan selama lima hari kerja antara jam 
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09.00-12.00 di kedua mitra.

2. Memberi Pelatihan untuk Menjalin Kerja Sama Pemasaran
Kegiatan diawali dengan penyelenggaraan pelatihan teknik 
komunikasi dan cara menjalin kerja sama pemasaran dengan 
stakeholder. Kegiatan ini melibatkan pemilik usaha dan keluarga 
yang ditunjuk sebagai agen kerja sama. Adanya kerja sama 
diharapkan akan meningkatkan potensi pasar dengan partai besar 
dan kontinyu. Stakeholder yang dimaksud mencakup pemerintah 
daerah beserta para Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), 
sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan instansi swasta maupun 
pabrik. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di lokasi mitra selama 
5 hari kerja mulai 09.00-12.00. Pendampingan ke stakeholder 
dilaksanakan sesuai banyaknya instansi yang akan dijajaki untuk 
kerja sama.

3. Pelatihan Pembuatan Desain Media Promosi
• Pelatihan dilaksanakan di Laboratorium Multi Media, Program 

Studi Ilmu Komputer, Universitas Pakuan. Kegiatan pelatihan 
dilaksanakan dalam waktu tiga hari mulai pukul 09.00-12.00 
setiap harinya. Pelatihan penerapan iptek dilakukan dengan 
kombinasi tutorial 30% dan praktik langsung 70%. Hal ini 
dilakukan karena terkait langsung dengan proses desain media 
promosi menggunakan piranti lunak komputer. Setiap peserta 
praktik langsung menggunakan sebuah komputer.  

• Tahap akhir pelatihan adalah evaluasi untuk mengetahui 
keberhasilan pelatihan. Evaluasi jangka pendek dilakukan di 
dalam kelas selama pelatihan berlangsung. Kemudian  kegiatan 
dilanjutkan dengan memberikan pengayaan berupa tugas 
pelatihan bagi peserta agar melanjutkan, melengkapi dan 
menyempurnakan proses rancang bangun media promosi Batik 
Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor. Evaluasi dilakukan setiap 
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minggu berturut-turut selama jangka waktu 3 minggu dengan 
mempresentasikan progres hasil desain media promosinya. 
Pada minggu keempat dibuat forum pertemuan dengan agenda 
presentasi untuk menyampaikan hasil desain media promosi. 
Masukan yang bersifat konstruktif akan diadopsi untuk revisi 
desain. Selanjutnya seluruh media promosi akan dicetak dan 
dipasang di tempat-tempat yang disepakati

• Kegiatan dilanjutkan dengan memfasilitasi mitra untuk 
bertemu dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota atau 
Kabupaten Bogor agar mendapat insentif pemasangan media 
promosi selama 5 tahun. Sebelumnya mitra didampingi dalam 
penyusunan surat permohonan untuk diskusi dan memperoleh 
insentif pemasangan media promosi dari Dispenda Kota dan 
Kabupaten Bogor.  Surat permohonan ini dilengkapi dengan 
Surat Pernyataan Dukungan dari kelurahan dan kecamatan 
setempat. Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan kegiatan 
diskusi dengan pihak tertuju. Indikator keberhasilan kegiatan 
ini adalah terbitnya Surat Insentif Pemasangan Media Promosi.

• Proses desain media promosi digital berupa situs web Batik 
Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor melibatkan pihak mitra 
sebagai narasumber dan pemberi informasi.

Didukung oleh perkembangan teknologi internet yang sangat 
pesat, aplikasi promosi berbasis web mampu memperluas pasar 
dan meningkatkan nilai tambah dalam usaha mendapatkan 
pelanggan (Duran et al. 2012). Selain itu, penggunaan Teknologi 
Informasi dalam hal ini internet dengan aplikasi web juga dapat 
meningkatkan transformasi bisnis melalui kecepatan, ketepatan 
dan efisiensi pertukaran informasi dalam jumlah yang besar. Proses 
pembuatan situs online ini dilakukan melalui pendekatan System 
Development Life Cycle (SDLC). Metode pengembangan ini terdiri 
atas lima langkah:
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1. Tahapan analisis kebutuhan user. Pada tahap ini pengembang 
dan user bersama-sama mengidentifikasi masalah dan 
mendefinisikan solusi untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. 
Dokumen yang dihasilkan dalam tahapan ini adalah laporan 
kebutuhan user.

2. Tahapan perancangan program aplikasi. Tahapan ini bersifat 
teknis yang menghasilkan spesifikasi teknis aplikasi yang akan 
dibangun. Adapun dokumentasi yang dihasilkan adalah model 
data, dokumen fungsi dan proses, rancangan form input dan 
ouput serta prototipe.

3. Tahapan pengkodean program. Tahapan mendefinisikan hasil 
rancangan dan diimplementasikan menggunakan bahasa 
pemrograman yang sesuai. Komponen yang dibangun adalah 
database dengan software Database Management System, 
dan User Interface dengan software untuk pembangunan 
graphical user interface (GUI).

4. Tahapan dokumentasi dan ujicoba. Tahapan ini dilakukan 
dengan mendokumentasikan semua kelengkapan aplikasi 
untuk kebutuhan pemeliharaan. Selain itu, dalam tahapan ini 
juga dilakukan uji coba yang terdiri atas dua kegiatan, yaitu 
User Acceptance Test (UAT) dan Uji coba Alfa dan Beta.

5. Pengoperasian dan pemeliharaan. Tahap terakhir dalam SDLC 
merupakan tahapan penggunaan aplikasi dalam sistem yang 
sebenarnya. Pemeliharaan dilakukan secara paralel dengan 
penggunaan sistem berdasarkan feedback yang diberikan oleh 
sistem.  

4. Pelatihan Pengelolaan Media Promosi Digital 
Pelatihan dilaksanakan di Laboratiorium Multi Media, Program 
Studi Ilmu Komputer, Universitas Pakuan. Kegiatan pelatihan akan 
dilaksanakan dalam waktu tiga hari mulai pukul 09.00-12.00 setiap 
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harinya. Metoda pelatihan dilakukan melalui kombinasi tutorial 
30% dan praktik langsung 70%. Hal ini dilakukan karena terkait 
langsung dengan proses pemutakhiran data yang ada di web Batik 
Dayatri dan Web Kujang Pajajaran Bogor. Pemutakhiran menyangkut 
beragam informasi, baik terkait dengan produk-produk beserta 
harga, cara pemesanan, serta informasi lainnya yang dilengkapi 
dengan  visualisasi-visualisasi setiap aktivitas usaha OKB. Sehingga 
informasi yang diperoleh konsumen senantiasa mutakhir.

Evaluasi jangka pendek dilaksanakan di dalam kelas selama 
pelatihan berlangsung.  Sedangkan evaluasi jangka panjang 
dilakukan melalui monitoring hasil pemutakhiran data, baik 
dilakukan secara online (memonitor situs online yang dimaksud) 
maupun datang langsung ke mitra secara periodik setiap bulan 
selama empat bulan. Selain sebagai evaluasi jangka panjang, 
kegiatan tersebut sekaligus menjadi media konsultasi bagi para 
peserta pelatihan. Di sini mitra dibantu untuk mengatasi kendala-
kendala nyata yang dihadapi.  Dari evaluasi tersebut akan terlihat 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan penerapan ilmu dan teknologi 
komputer sebagai media promosi digital untuk usaha kecil OKB, 
khususnya untuk Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor.

B. Kegiatan Tahun Kedua

1. Pelatihan Inventarisir-ulang Aset, Ciri, atau Identitas Unik 
Khas Kabupaten Bogor
a. Pelaksanaan pelatihan dilakukan di lokasi Batik Dayatri. 

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam waktu lima hari pada 
pukul 09.00-12.00 setiap harinya. Metoda penerapan iptek 
dilakukan melalui kombinasi tutorial dan praktik langsung. 
Tahap awal pelatihan mengulas pentingnya proses inventarisasi 
aset, ciri atau identitas unik khas Kabupaten Bogor sebagai 
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sumber inspirasi motif batik dan memperkenalkan teknik-
teknik proses reinventarisasi. Pelatihan dilanjutkan dengan 
praktik langsung. Pengelola Batik Dayatri diwajibkan untuk 
melakukan observasi lapangan dan mendata serta berinteraksi 
dan bersinergi dengan  pihak-pihak terkait (pemerintah daerah, 
sejarawan, para sesepuh, seniman). Pihak-pihak tersebut 
mengetahui informasi aset, ciri dan identitas Kabupaten Bogor 
sehingga data inventarisasi diperoleh secara rinci. Tahap kedua 
pelatihan adalah menyusun format data sehingga menjadi 
informasi inspiratif untuk membuat motif yang unik, menarik 
dan bermakna.

b.. Tahap ketiga pelatihan adalah tutorial pentingnya proses kreasi 
dan penciptaan motif batik berbasis aset, ciri dan identitas unik 
khas Kabupaten Bogor. Langkah selanjutnya adalah praktik 
menyusun kombinasi/kolaborasi hasil inventarisasi.

c.. Tahap akhir pelatihan adalah evaluasi. Kegiatan ini ditujukan 
sebagai indikator keberhasilan pelatihan. Evaluasi dilaksanakan 
setiap minggu dalam jangka waktu tiga minggu. Pada minggu 
keempat dibuat forum pertemuan dengan agenda presentasi 
dari pihak Batik Dayatri. Mereka menyampaikan hasil 
inventarisasi aset, ciri dan identitas Kabupaten Bogor serta  
menampilkan desain motif batiknya. Kegiatan ini didampingi 
oleh ahli desain batik yang didatangkan dari Pekalongan, Solo, 
dan Jogjakarta.

2. Pelatihan Pencarian Motif Batik dari Internet dan 
Mengombinasikannya

Kegiatan ini dilaksanakan bergantian, yaitu di lokasi Batik Dayatri 
dan di Laboratorium Multimedia, Program Studi Ilmu Komputer. 
Kegiatan utama adalah pendampingan terhadap pengelola Batik 
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Dayatri dalam proses penciptaan dan pengombinasian motif batik.

3. Pendampingan Pihak Batik Dayatri dalam Proses  Pendaftaran 
HKI

Pihak Batik Dayatri difasilitasi dan didampingi dalam proses pendaft-
aran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk motif batik yang berbasis 

pada kearifan lokal dan berciri khas Kabupaten Bogor.

4. Pendampingan  Pihak Kujang Pajajaran Bogor dalam Proses  
Pendaftaran HKI

Pihak Kujang Pajajaran Bogor difasilitasi dan didampingi dalam 

proses pendaftaran HKI atas model dan pamor kujang.

5. Pelatihan Kreasi Paket Wisata
a. Pelatihan kreasi paket wisata yang kreatif dan kolaboratif 

(wisata belanja, wisata edukasi, dan wisata sejarah) untuk 
Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor. Pelaksanaan 
pelatihan dilakukan di Laboratorium Multi Media, Program 
Studi Ilmu Komputer, Universitas Pakuan. Kegiatan pelatihan 
dilaksanakan dalam waktu tiga hari pada pukul 09.00-12.00 
setiap harinya. Metoda penerapan iptek dilakukan melalui 
kombinasi tutorial dan praktik langsung. Tahap awal pelatihan 
mengulas pentingnya proses kreasi dan pengelolaan Paket 
Wisata Kreatif-Kolaborastif (wisata belanja, wisata edukasi, 
wisata sejarah). Langkah selanjutnya adalah praktik menyusun 
kombinasi/kolaborasi paket wisata 

b. Tahap kedua pelatihan adalah melatih mitra dalam mengelola 
paket wisata yang mencakup pengelolaan administrasi, 
kearsipan, keuangan, organisasi pelaksana atau personil yang 
terlibat dalam setiap paket wisata. Kemudian mereka melakukan 
simulasi aktivitas setiap paket wisata yang diciptakan.
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c. Tahap akhir pelatihan adalah evaluasi. Kegiatan ini ditujukan 
sebagai indikator keberhasilan pelatihan. Tahap evaluasi pada 
pelatihan ini berupa evaluasi jangka pendek yang dilakukan di 
dalam kelas selama pelatihan berlangsung. Kemudian evaluasi 
dilanjutkan dengan memberikan pengayaan berupa tugas 
pelatihan bagi peserta. Hali ini bertujuan agar mereka secara 
konsisten melengkapi dan menyempurnakan proses pemuatan 
informasi kreasi paket wisata. Evaluasi dilakukan setiap minggu 
untuk jangka waktu tiga minggu. Pada minggu keempat dibuat 
forum pertemuan dengan agenda presentasi oleh mitra. Mitra 
menyampaikan hasil kreasi paket wisata kreatif-kolaboratifnya. 

6. Pelatihan Pembuatan Proposal Paket Eko/Edu-Wisata 
a. Pelatihan pembuatan proposal yang berisi agenda dan aksi 

paket eko/edu-wisata berbasis sejarah dan budaya lokal. 
Paket tersebut diintegrasikan dengan Pembelajaran Tematik 
Terpadu yang mendukung Kurikulum Nasional. Pelaksanaan 
pelatihan bertempat di Laboratorium Multi Media Program 
Studi Ilmu Komputer. Kegiatan pelatihan dilaksanakan setiap 
hari dalam waktu  tiga hari pada pukul 09.00-12.00 setiap 
harinya. Materi awal menjelaskan jenis-jenis proposal, bagian-
bagian utama suatu proposal, serta teknik-teknik penyusunan 
proposal yang baik. Metoda penerapan iptek dilakukan melalui 
kombinasi tutorial dan praktik langsung. Pada kegiatan praktik 
peserta secara berkelompok diwajibkan untuk menyusun 
proposal Agenda dan Aksi Eko/Edu-Wisata yang terintegrasi 
dengan Pembelajaran Tematik Terpadu pendukung Kurikulum 
Nasional, dengan memanfaatkan paket wisata yang telah 
terbentuk. Mitra juga diberi pelatihan mengenai browsing 
materi utama, literatur maupun materi pendukung proposal 
dengan memanfaatkan fasilitas Internet yang ada.
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b. Tahap evaluasi ditujukan sebagai indikator keberhasilan 
pelatihan. Evaluasi jangka pendek dilakukan di dalam kelas 
selama pelatihan berlangsung. Kemudian evaluasi dilanjutkan 
dengan memberikan pengayaan berupa tugas pelatihan bagi 
mitra agar melanjutkan, melengkapi dan menyempurnakan 
proposal mereka. Evaluasi jangka panjang dilakukan setiap 
minggu dalam jangka waktu tiga minggu  melalui proses 
presentasi progres hasil desain proposalnya. Pada minggu 
keempat dibuat forum pertemuan dengan agenda presentasi 
dari mitra agar menyampaikan proposal dengan mengundang 
audien eksternal seperti pihak kelurahan atau kecamatan 
terkait. Masukan yang bersifat konstruktif akan diadopsi untuk 
revisi proposal tersebut.

7. Fasilitasi Kerja Sama dengan Dinas Pendidikan Kota dan 
Kabupaten Bogor

Kedua mitra menyusun surat permohonan untuk diskusi dan 
kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Bogor. 
Tujuannya agar mitra dapat mengakses sekolah di wilayah Bogor 
untuk mensosialisasikan agenda dan aksi Paket Wisata Kreatif-
Kolaboratif berbasis sejarah dan kearifan lokal (dalam hal ini Batik 
Bogor dan Kujang) yang terintegrasi dengan Pembelajaran Tematik 
Terpadu, pendukung Kurikulum Nasional. Dengan demikian 
proposal ini diharapkan dapat dilengkapi dengan Surat Pernyataan 
Dukungan dari lurah/kepala desa dan camat terkait. Kegiatan 
selanjutnya adalah pendampingan kegiatan diskusi dengan pihak 
tertuju. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terbitnya 
Surat Dukungan dari Dinas Pendidikan agar Paket Wisata Kreatif-
Kolaboratif berbasis Sejarah dan Warisan Budaya (Batik Bogor dan 
Kujang). Kemudian mitra memperoleh atensi dan kunjungan dari 
minimal empat sekolah dengan kapasitas siswa masing-masing 
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sebanyak 50-100 orang.

8. Membangun Sistem Informasi Multimedia Interaktif 
Mengenai Sejarah dan Warisan Budaya Batik Bogor dan 
Kujang Pajajaran
Merancang dan membangun sistem informasi multimedia 
interaktif mengenai sejarah dan warisan budaya Batik Bogor dan 
Kujang Pajajaran. Media ini dapat digunakan siswa sekolah sebagai 
pembelajaran Tematik Terpadu yang mendukung Kurikulum 
Nasional. Selain itu media ini juga untuk menjaga dan melestarikan 
warisan budaya Batik Bogor dan Kujang Pajajaran yang Inovatif-
Kreatif –Kolaboratif mengusung kearifan lokal (Neo et al. 2012; 
Scott & Sutterland 2009). Tahapan pembuatan media ini meliputi:
a. Konsep perencanaan aplikasi. Aplikasi media pembelajaran 

ini harus memberikan informasi mengenai aset budaya yang 
dikemas menjadi paket wisata, sehingga menjadi informasi 
berkualitas dan terintegrasi dengan Kurikulum Nasional. Pada 
tahapan perencanaan aplikasi ini dilakukan interview para guru 
pendamping dan calon wisatawan, studi lapang mengenai 
sekolah-sekolah calon pengunjung dan studi kepustakaan 
(dukungan teoritis).

b. Perancangan aplikasi. Pada tahap ini dibuat spesifikasi 
arsitektur dan kebutuhan material untuk pembuatan sistem, 
flowchart sistem yang menggambarkan rancangan struktur 
navigasi, dan perancangan sistem secara detail menggunakan 
metode perancangan story board.

c. Pengumpulan bahan aplikasi. Tahap ini adalah penyiapan 
dan pengumpulan bahan-bahan yang akan digunakan untuk 
pembuatan aplikasi, seperti data, gambar, animasi, karikatur, 
audio, video dan media lainnya.

d. Pembuatan dan perakitan aplikasi.  Tahap ini adalah pembuatan 
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dan integrasi seluruh objek yang terlibat dalam pembuatan 
aplikasi media pembelajaran, yang didasarkan pada desain 
sistem menggunakan bahasa program tertentu yang relevan.

e. Uji coba aplikasi. Terdapat tiga tahap uji coba, yaitu Uji Coba 
Struktural, Uji Coba Fungsional, Validasi dan User Acceptance 
Test (UAT) serta uji coba Alfa dan Beta.

C. Kegiatan Tahun Ketiga
1. Memfasilitasi Mitra Bertemu Stakeholders untuk Mendapat 

Bantuan dan Insentif Tempat dan Lokasi Bisnis yang Strategis

Kedua mitra kami dampingi untuk menyusun surat permohonan 
dan proposal kerja sama dengan Disperindag wilayah Bogor dan 
tiga perusahaan terkemuka. Proposal terkait dengan insentif 
penggunaan bangunan dan lokasi yang layak dan strategis untuk 
pengembangan bisnis usaha kecil OKB batik Bogor dan kujang. 
Proposal diharapkan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Dukungan 
dari lurah atau kepala desa dan camat setempat. 

Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan dalam diskusi dengan 
pihak tertuju. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terbitnya 
Surat Dukungan Disperindag dan tiga perusahaan terkemuka 
agar Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor mendapat atensi, 
dukungan, insentif dan bantuan CSR untuk penyewaan gedung 
yang berlokasi strategis minimal untuk jangka waktu 1-3 tahun. 
Berdasarkan dukungan tersebut maka harapan akan implementasi 
agenda dan aksi Paket Wisata Kreatif-Kolaboratif Eko/Edu-Wisata 
Batik Bogor dan Kujang Pajajaran dapat dilaksanakan dengan 
optimal. Dan indikator keberhasilan kegiatan ini adalah adanya 
minimal empat kegiatan kunjungan dari masyarakat.

2. Pelatihan Pembuatan Sisitem Pembukuan Usaha secara 
Sederhana dan Berbasis Komputer Dasar
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Pelaksanaan pelatihan berlangsung di Laboratorium Multi Media, 
Program Studi Ilmu Komputer. Kegiatan pelatihan dilaksanakan 
dalam waktu  tiga hari mulai pukul 09.00-12.00 setiap harinya. 
Materi awal menjelaskan dasar-dasar pembukuan usaha, bagian-
bagian utama pembukuan, serta teknik-teknik penyusunan 
pembukuan usaha yang baik. Metoda penerapan iptek dilakukan 
melalui kombinasi tutorial dan praktik langsung. Materi pelatihan 
pembukuan diawali dengan sistem pembukuan manual berbasis 
berkas, lalu dilanjutkan dengan pelatihan pembukuan berbasis 
komputer dasar. 

Pada kegiatan praktik mitra diwajibkan untuk menyusun pembukuan 
berbasis berkas dan berbasis komputer dasar. Pembukuan yang 
dimaksud mencakup seluruh aspek usaha (mulai dari materi dan 
SOP proses produksi, bahan baku, bahan penunjang, produk 
utama dan produk turunan, aset, SDM, keuangan, kemitraan dan 
kerjasama, proses administrasi dan sebagainya). Oleh karena itu 
mitra diwajibkan untuk membawa berkas-berkas yang dibutuhkan 
untuk diintegerasikan pada sistem pembukuan. Mitra juga diberi 
pelatihan mengenai browsing materi pembukuan, literatur 
maupun materi pendukung tentang pembukuan usaha kecil dengan 
memanfaatkan fasilitas internet yang ada. Pelatihan dilanjutkan 
dengan penerapan sistem pada Usaha Kecil Batik Dayatri dan Kujang 
Pajajaran Bogor, serta pendampingan berkala dan monitoring tiap 
tiga minggu hingga selesai kegiatan.

3. Open House untuk Implementasi Konsep Pemasaran Modern
Pada tahap awal kegiatan ini mitra kami dampingi menyusun 
rencana dan proposal Open House, sebagai upaya implementasi 
teknik pemasaran modern yang berupa Agenda Kunjungan dan 
Aksi Wisata Kreatif-Kolaboratif (Eko/Edu-Wisata Berbasis Warisan 
Budaya Batik Bogor dan Kujang). Proposal disampaikan kepada 
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stakeholder (pemerintah daerah dan perusahaan besar) agar 
mendapat dukungan finansial, tempat, dan operasional. Mitra 
menyampaikan undangan kepada kelompok masyarakat sasaran 
(sekolah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat nonproduktif, 
perusahaan-perusahaa, dan lain-lain). Undangan dilengkapi dengan 
surat dukungan baik dari kelurahan kepala desa dan kecamatan 
terkait, Disdik, Disnaker atau pun Disperindag setempat.

Mitra kami dampingi mengelola kegiatan Open House yang secara 
profesional didukung oleh Sistem Informasi Multimedia mengenai 
Batik Bogor dan Kujang. Kegiatan Open House ini dirancang 
sedemikian rupa sehingga paket wisata yang sudah disusun pada 
kegiatan tahun kedua dapat dijalankan dengan optimal. Dengan 
demikian dapat diperoleh peningkatan penjualan dan pemasaran 
dan sekaligus sebagai media promosi yang kreatif bagi kedua mitra.

4. Merancang Prototipe Sistem Manajemen Pengetahuan Batik 
Bogor dan Kujang Berbasis Komputer

Pengembangan prototipe Sistem Manajemen Pengetahuan (SMP) 
ini dilaksanakan di Laboratorium Multi Media Universitas Pakuan, 
menggunakan tahapan Knowledge Management System Life Cycle 
(KMSLC) menurut Elias & Hassan (2004) yang mencakup kegiatan 
sebagai berikut:

a. Evaluasi infrastruktur berjalan, yaitu dengan melakukan analisa 
infrastruktur manajemen pengetahuan yang sedang berjalan 
sehingga infrastruktur tersebut dapat dikembangkan dan 
diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

b. Pembentukan tim, yaitu dengan melakukan identifikasi 
stakeholder yang kemudian mereka dilibatkan dalam pembuatan 
sistem manajemen pengetahuan. 

c. Menangkap pengetahuan, yaitu menangkap pengetahuan baik 
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berupa pengetahuan tacit maupun eksplisit untuk kemudian 
didokumentasikan. 

d. Merancang blueprint sistem, yaitu menggambarkan secara 
detail mengenai rancangan dari prototipe aplikasi sistem 
manajemen pengetahuan yang akan dikembangkan.

e. Menguji aplikasi, yaitu melihat apakah sistem yang telah 
dibuat dapat berfungsi dengan baik atau tidak untuk kemudian 
dilakukan perbaikan jika ada kekurangan.

f. Menerapkan sistem yang telah dibuat di dalam organisasi atau 
institusi.

g. Mengelola perubahan, evaluasi sistem, yaitu mengukur 
keberhasilan sistem apakah sudah sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhan pengguna.

5. Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Prototipe Sistem 
Manajemen Pengetahuan Berbasis Komputer

Kegiatan diawali dengan penyusunan seluruh dokumentasi 
pendaftaran hak cipta sesuai aturan yang berlaku. Pada tahap 
penyusunan dokumen hak cipta, mitra terlibat langsung sehingga 
sekaligus berlatih, agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan 
dan kemandirian serta pengalaman dalam pendaftaran hak 
cipta. Tahap berikutnya adalah proses pendaftaran hak cipta ke 
Kemenkumham.

6. Pelatihan Penggunaan, Pengelolaan dan Pemutakhiran 
Prototipe Sistem Manajemen Pengetahuan Berbasis 
Komputer

Pelatihan dilaksanakan di Laboraturium Multi Media Prodi Ilmu 
Komputer Universitas Pakuan menggunakan proses gabungan 
teori dan praktek seperti halnya pelatihan penggunaan sistem 
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berbasis komputer pada tahun pertama dan kedua. Proses evaluasi, 
pendampingan dan monitoring pun dilakukan secara berkala 
tiap dua minggu agar prototipe sistem ini benar-benar dapat 
implementatif dan berjalan dengan optimal.
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BAB 4

KEKUATAN TIM REVITALISASI

Pelaksanaan kegiatan revitalisasi khususnya untuk Batik Dayatri dan 
Kujang Pajajaran Bogor membutuhkan sebuah tim. Tim terdiri atas 
anggota yang masing-masing memiliki keahlian dan ketrampilan (skill) 
berbeda. Jenis keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. Pada tabel tersebut keahlian dan ketrampilan dirinci 
berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan tim. Jenis kegiatan dirinci 
berdasarkan tahun pertama (T1), tahun kedua (T2), dan tahun ketiga 
(T3). Sedangkan pembagian tugas tim dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Kegiatan tim revitalisasi tersebut merupakan aktivitas dari Program 
Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Pakuan, yang bekerja sama dengan Lembaga 
Penelitian dan Pegabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pakuan 
Bogor. Berbagai aktivitas telah dilaksanakan oleh LPPM, revitalisasi 
usaha Oleh-oleh Khas Bogor yang berkaitan dengan budaya lokal ini 
merupakan salah satunya.

Pendanaan kegiatan LPPM diperoleh dari internal perguruan 
tinggi maupun dari pihak eksternal. Beberapa pihak dan instansi 
eksternal tersebut antara lain Kementrian Pendidikan Nasional, Dinas 
Pendidikan Tinggi, Kementrian Kesejahteraan Rakyat, Dewan Jaminan 
Sosial Nasional, Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor, serta 
instansi pemerintah dan swasta lainnya.
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Tabel 4.1 Rincian Kegiatan dan Jenis Keahlian yang Dibutuhkan

Tahun Kegiatan Jenis Keahlian 
yang Dibutuhkan

T1. 1 Desain-ulang galeri mitra Desain interior dan 
Kepariwisataan

T1. 2
Melaksanakan pelatihan teknik 
komunikasi dan memfasilitasi kerja 
sama dengan stakeholder

Ilmu Komunikasi dan 
Manajemen Proyek

T1. 3

Melaksanakan pelatihan desain 
media promosi dan memfasilitasi 
kerja sama dengan Dinas 
Pendapatan Daerah

Desain, Komputer, 
Pemasaran, dan 
Manajemen Operasi

T1. 4
Pelatihan perancangan dan 
pembangunan serta pengelolaan 
online shopping

Manajemen dan 
Komputer

T2. 1

Pelatihan inventarisasi-ulang aset, 
ciri dan identitas unik dan khas 
Kabupaten Bogor untuk penciptaan 
motif  Batik Dayatri

Manajemen aset, 
Kepariwisataan dan 
Desain

T2. 2
Pelatihan desain motif batik 
kolaboratif dan bersumber dari 
Internet

Manajemen aset, 
Kepariwisataan dan 
Desain

T2. 3
Memfasilitasi mitra untuk 
mendaftarkan hak cipta atas motif 
dan ”pamor kujang”

Manajemen Aset 
dan Kepariwisataan, 
serta Manajemen 
Operasi

T2. 4
Pelatihan penciptaan Paket Wisata 
Kreatif-Kolaboratif Eko/Edu Wisata 
OKB (Oleh-oleh Khas Bogor)

Manajemen aset dan 
Kepariwisataan dan 
Manajemen Operasi

T2. 5

Pelatihan pembuatan proposal 
Agenda dan Paket Wisata Kreatif-
Kolaboratif Eko/Edu-Wisata OKB 
dan memfasilitasi kerja sama

Manajemen aset dan 
Kepariwisataan dan 
Manajemen Operasi
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T2.6

Merancang dan membangun 
Sistem Informasi Multimedia 
Interaktif Pendukung Paket Wisata 
Kreatif-Kolaboratif Eko/Edu-Wisata 
OKB 

Desain dan 
Komputer

T3. 1

Pendampingan pembuatan 
proposal dan memfasilitasi kerja 
sama dengan stakeholder untuk 
mendapatkan insentif lokasi yang 
strategis

Manajemen aset dan 
Kepariwisataan dan 
Manajemen Operasi

T3. 2
Pelatihan pembukuan bisnis 
berbasis berkas dan berbasis 
komputer dasar

Manajemen Operasi 
dan Komputer

T3. 3

Pendampingan pembuatan 
proposal Open House 
terintegrasi Pemasaran Modern 
dan memfasilitasi kerja sama 
stakeholder untuk Implementasi 
Suistainability-Responsible Warisan 
Budaya Batik Bogor dan Kujang 
Pajajaran serta memfasilitasi kerja 
sama untuk mendapatkan insentif 
operasional dan tempat

Manajemen aset dan 
Kepariwisataan dan 
Manajemen Operasi

T3. 4

Merancang dan membangun 
prototipe Sistem Manajemen 
Pengetahuan Warisan Budaya 
Batik Bogor dan Kujang Pajajaran  
untuk Implementasi Suistainability-
Responsible

Komputer, 
Manajemen aset dan 
Kepariwisataan dan 
Manajemen Operasi

T3. 5

Pelatihan penggunaan dan 
pengelolaan prototipe Sistem 
Manajemen Pengetahuan Warisan 
Budaya Batik Bogor dan Kujang 
Pajajaran  untuk Implementasi 
Suistainability-Responsible

Komputer, 
Manajemen aset dan 
Kepariwisataan dan 
Manajemen Operasi



46

Tabel 4.2 Jenis Kepakaran dan Pembagian Tugas

No. Nama Jenis Keahlian Tugas 

1. Eneng Tita 
Tosida

Manajemen 
Industri, 
Manajemen 
Proyek, 
Manajemen 
Operasi dan 
Sistem Informasi

Koordinator kegiatan tim 
secara global, monitoring 
tim dan mitra desain. 
Instruktur kegiatan; 
Desain & Testing Kegiatan. 
Memelihara jejaring 
dengan stakeholder.

2. Agung Djati 
Walujo

Manajemen aset, 
wisata dan jasa

Desain dan instruktur 
kegiatan. Membina 
jejaring dengan 
stakeholder.

3. Deden 
Ardiansyah

Desain Grafis, 
Multi Media dan 
Teknik Komputer

Desain dan instruktur 
kegiatan.  Assembly, 
coding dan testing 
aplikasi. 

Berdasarkan kebutuhan jenis keahlian dan ketrampilan pada 
Tabel 4.1 maka untuk kegiatan tim secara umum dapat dipenuhi dan 
dikoordinasi oleh Ketua Tim, yaitu Eneng Tita Tosida, yang berlatar 
belakang pendidikan Manajemen Industri dan Teknik Informatika, 
serta empat tahun menjadi Instruktur Pendidikan Pelatihan Guru SD. 
Pengalaman melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat baik yang 
didanai oleh Dinas Pendidikan Tinggi maupun instansi lain juga secara 
konsisten telah dilaksanakan oleh Ketua Tim. 

Pengalaman ketua tim lainnya terkait dengan revitalisasi potensi 
wisata di Bogor Selatan (pada tahun 2013 dan 2015) serta pencitraan 
kearifan lokal pada potensi wisata kolaboratif eko/edu-wisata Situ 
Gede (pada tahun 2017). Pengalaman terakhir ini menjadi faktor 
utama diajukannya menjadi ketua tim. 

Anggota pertama, yaitu Agung Djati Walujo, yang berpengalaman 
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di Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, telah berkolaborasi dengan ketua 
tim menangani masalah-masalah kepariwisataan pada tahun 2013 dan 
2017. Sehingga kegiatan untuk revitalisasi budaya lokal, khususnya 
usaha Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor, dapat terlaksana 
dengan optimal. 

Adapun kegiatan yang sangat erat  dengan keahlian Desain Grafis, 
Multimedia dan Teknologi Komputer dapat dipenuhi oleh Anggota 
Kedua yaitu Deden Ardiansyah. Deden dari Program Studi Teknik 
Komputer Universitas Pakuan telah berpengalaman di bidang ini 
selama 7 tahun terakhir. 

Selain personil di atas, terdapat keterlibatan dua orang 
mahasiswa Program Studi Teknik Komputer yang akan bertugas untuk 
mengumpulkan data, material collecting, serta asisten pada kegiatan 
pelatihan dan pendampingan. 



48



49

BAB 5

HASIL REVITALISASI AWAL

Revitalisasi untuk kedua usaha mikro, yaitu Batik Dayatri dan Kujang 
Pajajaran Bogor,  secara umum dilaksanakan dalam bidang pengelolaan 
usaha dan pemasaran. Hasil revitalisasi di bidang pemasaran adalah 
penataan galeri yang memenuhi syarat sebagai showroom, dan juga 
media promosi yang berformat cetak dan digital.

Bab ini menunjukkan proses dan hasil dari revitalisasi awal, yaitu 
berupa penataan galeri. Meski posisi galeri masih belum memenuhi 
syarat, tapi melalui pendekatan dengan stakeholder didapatkan lokasi 
untuk galeri yang lebih representatif dan strategis.

A. Persiapan Revitalisasi 
Kegiatan revitalisasi diawali dengan konsolidasi bersama pemilik usaha 
Batik Dayatri dan kerajinan Kujang Pajajaran Bogor. Konsolidasi awal 
yang dilaksanakan sejak permulaan tahun 2018 diperlukan untuk 
menyamakan persepsi dan menyusun rencana kegiatan yang akan 
dilakukan selama delapan bulan ke depan pada tahun pertama. 

Konsolidasi awal untuk kedua usaha mikro tersebut dilaksanakan 
secara paralel oleh tim, karena posisi masing-masing berjauhan. Usaha 
mikro Batik Dayatri berada di wilayah Kabupaten Bogor, sedangkan 
usaha mikro kerajinan Kujang Pajajaran berada di wilayah Kota Bogor. 
Suasana konsolidasi awal di usaha mikro batik dan kerajinan kujang 
dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2.
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B. Desain-ulang Galeri
Desain-ulang` galeri dilakukan dengan kajian awal dan analisis ruangan 
beserta kelengkapannya. Sehingga hasil desain galeri sesuai dengan 
keinginan pemilik dan sesuai dengan tata letak yang lebih artistik. 
Harapannya pengunjung akan merasa lebih nyaman. 

Kondisi galeri Kujang Pajajaran sebelum didesain-ulang tidak tertata 
rapi. Semua barang untuk produksi dan kemasan diletakkan dalam satu 
ruangan panggung seperti pada gambar. Hal ini sangat menyulitkan 
pemilik galeri untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Pemilik 
galeri harus memindahkan barang-barang lainnya agar bisa mengambil 
barang yang dikehendaki. 

Gambar 5.1  Konsolidasi awal di Usaha Mikro Unggulan Batik, Kabupaten 
Bogor

Gambar 5.2  Konsolidasi awal di Usaha Mikro Unggulan Kerajinan Kujang



51

Gambar 5.3  Siteplan galeri Batik Dayatri

Gambar 5.4  Galeri Batik Dayatri, sebelum (kiri) dan setelah desain-ulang 
(kanan)
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Pengerjaan desain-ulang galeri Kujang Pajajaran berbeda dengan 
yang dilakukan di galeri Batik Dayatri. Pada galeri Kujang Pajajaran 
hanya dilakukan penataan barang-barang sehingga terlihat lebih rapi 
dan artistik. 

Setelah desain-ulang dan penataan galeri konsumen dan 
pengunjung akan merasa lebih nyaman. Selain itu juga mereka akan 
lebih mudah memilih produk-produk sesuai seleranya. Meski demikian, 
masih diperlukan usaha lagi agar lebih banyak calon konsumen yang 
mengetahui usaha ini. Maka promosi menjadi aspek yang sangat 
penting.

Promosi akan juga meningkatkan daya saing usaha.  Batik Dayatri 
dan Kujang Pajajaran Bogor membutuhkan promosi yang lebih gencar. 
Pada bab selanjutnya diungkapkan mengenai proses perancangan 
promosi terutama yang mengunakan teknologi informasi.  

Gambar 5.5 Kondisi galeri kujang sebelum desain-ulang
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BAB 6

MERANCANG MEDIA PROMOSI 
DIGITAL

Kegiatan awal peningkatan daya saing produk unggulan kerajinan khas 
Bogor dari Batik Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor dilakukan melalui  
promosi. Untuk itu perlu dibuat media promosi. Media promosi yang 
diusulkan terdiri dari beberapa format. Format pertama yang dibuat 
oleh tim bersama pemilik usaha adalah katalog, baik berupa katalog 
cetak pada kertas maupun format digital. 

Katalog digital dimuat pada website. Selain itu juga dibuat media 
promosi digital dalam bentuk aplikasi smartphone yang berbasis pada 
sistem operasi Android. 

Media promosi digital dibuat melalui tahapan kegiatan seperti 
pada Gambar 6.1, yaitu konsep, desain, material collecting, assembly, 
testing, dan distribusi.

Gambar 6.1  Tahapan kegiatan pembuatan katalog digital
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A. Konsep
Konsep yang mendasari dibuatnya aplikasi ini adalah membuat sebuah 
media pembelajaran yang menarik mengenai kerajinan tradisional 
kujang. Oleh sebab itu teknologi yang dipilih adalah berbasis 
Augmented Reality yang memungkinkan pengguna dapat menjalankan 
aplikasi ini di smartphone (telpon selular) Android. Target audien 
adalah masyarakat umum khususnya masyarakat Jawa Barat. 

Aplikasi ini ditujukan untuk melestarikan budaya Indonesia dan 
mengatasi masalah minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia 
tentang kujang pada saat ini. Diharapkan, melalui aplikasi tersebut 
masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Jawa Barat pada khususnya, 
dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai kujang pada saat ini.

B. Desain
Setelah dikonsepkan, maka tahap berikutnya adalah desain. Pada 
tahap desain dibuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur 
program. Desain mempunyai empat kategori, yaitu Inovatif, Modifikasi, 
Plagiasi, dan Kombinasi. Dalam tahap desain ini akan dibuat beberapa 
perancangan antara lain storyboard dan desain struktur navigasi. 

1) Storyboard
Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai 
dengan naskah. Dengan storyboard kita dapat menyampaikan 
ide cerita kita kepada orang lain dengan lebih mudah. Kita dapat 
menggiring khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang 
tersaji sehingga menghasilkan persepsi yang sama pada ide cerita 
kita (Sugiyono, 2012).

2) Struktur Navigasi
Struktur navigasi adalah alur informasi dari aplikasi multimedia. 
Dengan menggunakan struktur navigasi yang tepat maka suatu 
aplikasi multimedia mempunyai suatu pedoman dan arah 
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informasi yang jelas (Sugiyono, 2012).

3)  Flowchart Interface
Flowchart menggambarkan tahapan sejak aplikasi dijalankan.

Gambar 6.2  Struktur navigasi

Gambar 6.3 Flowchart interface
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C. Material Collecting
Material collecting adalah pengumpulan bahan yang sesuai dengan 
kebutuhan. Tahap ini dapat dikerjakan paralel dengan tahap assembly. 
Pada beberapa kasus, tahap material collecting dan assembly 
dikerjakan secara linear tidak paralel. Berikut pengumpulan bahannya. 

a. Daftar Kerajinan Kujang Tradisional
Berikut adalah pengumpulan data kerajinan kujang tradisional yang 
akan dijadikan bahan untuk membuat Augmented Reality.
Jenis-jenis kujang berdasarkan fungsinya yaitu:
1. Kujang Bross berfungsi sebagai perhiasan pakaian, seperti 

kerudung atau jilbab.

2. Kujang Plakat berfungsi sebagai cidera mata yang mengandung 
ucapan, atau juga berfungsi sebagai trofi. Contohnya ucapan 
selamat pernikahan, ucapan ulang tahun, ucapan terima 
kasih, ucapan penghargaan, trofi perlombaan, dan lain-lain.

3. Kujang Keris berfungsi sebagai senjata menyerang jarak dekat 
atau menjadi benda pusaka. 

4. Kujang Pigura berfungsi sebagai hiasan dinding untuk 
memperindah ruangan. Ruangan yang dihiasi dengan  koleksi 
berbagai macam jenis kujang pigura akan berkesan indah.

5. Kujang Gantungan Kunci berfungsi sebagai hiasan tas, kunci, 
dompet atau yang lainnya.

6. Kujang Kalung berfungsi sebagai kalung yang dikenakan untuk 
menandai ciri khas kebudayaan Bogor atau Jawa Barat. Pada 
beberapa kebudayaan, kalung dapat menandakan status dan 
kelas sosial penggunanya. 

7. Kujang Pin berfungsi sebagai media promosi perusahaan, 
komunitas, lembaga atau sebuah event. 
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Nama-nama produk kerajinan kujang tradisional karya 
Galeri Kujang Pajajaran Bogor berdasarkan pengertiannya diuraikan 
sebagai berikut.

1) Kujang Bross

Bross merupakan benda perhiasan dekoratif yang dirancang 
agar dapat dipasang pada baju atau bagian dari pakaian lainnya 
seperti selendang, kerudung, atau jilbab. Pada bagian belakang 
bros terdapat jarum dan kait seperti peniti untuk menyematkan 
perhiasan ini pada kain. 

2) Kujang Plakat

Kujang Plakat merupakan jenis plakat yang di dalamnya terdapat 
hiasan kujang. Plakat biasanya untuk suvenir, cidera mata, atau 
ucapan terima kasih yang diberikan pada momen spesial.

Gambar 6.4 Kujang bross

Gambar 6.5 Kujang Plakat
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3) Kujang Keris 
Keris pada jaman dahulu merupakan pusaka yang memiliki 
tingkat energi tertentu. Dibuat oleh seorang empu, keris tidak 
hanya dipakai sebagai senjata dalam perang. Keris pusaka 
mengandung energi yang dapat melindungi pemiliknya dari 
serangan energi negatif.  Keris ini hanya disimpan di rumah oleh 
pemiliknya. Tetapi sekarang keris banyak dibuat sebagai hiasan, 
dikenakan ketika upacara adat, atau upacara perkawinan secara 
adat. 

Sebagai benda budaya, keris banyak dikenal di Nusantara, 
terutama bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah 
dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris, di 
bagian pangkal yang melebar, seringkali bilahnya berkelok-kelok. 
Banyak di antaranya memiliki pamor (damascene), yaitu terlihat 
serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Jenis senjata 
tikam yang memiliki kemiripan dengan keris adalah badik. 
Senjata tikam lain asli Nusantara adalah kerambit.

4) Kujang Pigura
Kujang pigura cukup menarik karena kita dapat memajang kujang 
di dinding. Pigura tidak hanya menambah keindahan pajangan, 
tetapi juga melindungi kujang di dalamnya dari debu.

Gambar 6.6  Kujang Keris
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5) Kujang Gantungan Kunci
Kujang berupa gantungan kunci ukurannya kecil dan terbuat 
dari logam. Seperti benda gantungan kunci lainnya, selain 
untuk menggantung kunci, kujang jenis ini dapat dipasang pada 
resleting tas atau dompet. 

6) Kujang Kalung 
Kujang kalung merupakan kalung yang bandulnya (liontin) berupa 
kujang. Tentu saja ukuran liontin kujang cukup kecil sehingga 
cukup bagus bila dipakai sebagai kalung. Terbuat dari logam, 
kujang kalung sebagai liontin dapat dipasang pada berbagai jenis 

kalung seperti emas, perak, dan benang.

Gambar 6.7  Kujang Pigura

Gambar 6.8  Kujang Gantungan Kunci
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7) Kujang Pin
Pin merupakan aksesoris yang dapat dipasang pada pakaian atau 
benda lain yang terbuat dari kain. Pin bukan hanya aksesoris, 
namun juga dapat dipakai sebagai media promosi atau sebagai 
penunjuk identitas dari pemakainya. Pin dapat menunjukkan 
identitas kelompok, organisasi, atau budaya tertentu.

D. Desain Marker
Setelah mengumpulkan data-data produk kujang, tahap berikutnya 

Gambar 6.9  Kujang Kalung

Gambar 6.10 Kujang Pin
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adalah mendesain marker. Marker nantinya akan ditempel di galeri 
kujang atau di katalog cetak sehingga dapat di-scan oleh para 
pengunjung galeri menggunakan smartphone mereka. Setelah di-scan 
gambar 3D kujang dan informasinya akan tampil di layar.  Metode 
yang digunakan dalam desain marker ini adalah Single Marker yaitu 
pembacaan atau indentifikasi suatu marker melalui media gambar 
2-dimensi.

E. Pemodelan Gambar 3D
Pada tahap ini dibuat model-model gambar 3D dari berbagai jenis 
kujang. Gambar 3D diperlukan oleh aplikasi augmented reality. Gambar 
3D inilah yang akan dimunculkan ketika pengguna men-scan marker.

F. Assembly
Pada tahap assembly semua objek material yang sudah dikumpulkan 

Gambar 6.11  Desain Marker

Gambar 6.12 Kujang 3D
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dan desain yang sudah dibuat akan digabungkan menjadi satu aplikasi 
yang utuh. Tahap pembuatan aplikasi ini membutuhkan waktu yang 
lama. Berbagai macam tool yang terkait multimedia digunakan dalam 
pembuatan aplikasi. Proses pembuatan aplikasi adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data: Data yang dibutuhkan antara lain foto-foto 

kujang yang sudah dikumpulkan pada tahap material collecting.
2. Modelling: Proses ini adalah pembuatan model objek dalam 

bentuk 3D di komputer menggunakan tool Unity 3D, SketchUp 
dan Blender. Model bisa berupa benda apa saja, seperti manusia, 
hewan, tumbuhan, rumah, mobil, dan lain-lain. Tetapi model yang 
dibuat pada aplikasi ini adalah bentuk 3D dari kujang.

3. Implementasi Augmented Reality: Tahap ini adalah pembuatan 
aplikasi augmented reality menggunakan tool pembuat aplikasi 
(SDK = software development kit) yaitu Vuforia. Pada proses 
pembuatan aplikasi ini menggunakan data dan modelling yang 
telah dilaksanakan sebelumnya. 

Setelah aplikasi selesai dibuat, para pengguna dapat 
menginstalnya di smartphone mereka. Dengan aplikasi tersebut 
dapat pengguna men-scan sebuah marker menggunakan kamera 
smartphone. Lalu pada layar akan muncul gambar 3D, dalam hal ini 
adalah gambar kujang.
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BAB 7

MEDIA PROMOSI DIGITAL
BATIK DAN KUJANG

Media promosi ditigal yang dibuat terdiri atas tiga jenis, yaitu katalog 
digital dua dimensi, katalog berbasis augmented reality, dan website. 
Selain itu juga dibuat media promosi dalam bentuk cetakan buku 
katalog.

A. Media Promosi Batik

1. Katalog Dua Dimensi

Proses pembuatan katalog diawali dengan pengumpulan data melalui 
wawancara. Suasana kegiatan wawancara dan koleksi data untuk 
pembuatan katalog cetak dan web di usaha mikro Batik Dayatri 
Kabupaten Bogor ditunjukkan pada Gambar 7.1. 

Gambar 7.1 Wawancara dan koleksi data untuk media promosi batik
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Katalog dibuat dalam format cetakan dan digital. Katalog digital 
ditampilkan pada website. Rancangan katalog cetakan batik ditunjukkan 
pada Gambar 7.2. 

2. Katalog Berbasis AR

Katalog berbasis augmented reality (AR) untuk Batik Dayatri telah 
dibuat. Berikut beberapa tampilannya. 

1) Tampilan Halaman Splash Screen dan Loading
Tampilan halaman splash screen merupakan tampilan awal saat 
aplikasi dibuka. Sedangkan tampilan halaman loading muncul 
setelah halaman splash screen. Tampilan halaman splash screen 
dapat dilihat pada Gambar 7.4.

 

2) Tampilan Halaman Menu Utama
Pada tampilan halaman menu utama terdapat 6 tombol pilihan, 

Gambar 7.2  Desain Katalog Batik Dayatri Kabupaten Bogor

Gambar 7.4 Tampilan halaman Splash Screen dan halaman Loading
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yaitu: 

• Tombol profile, berisi identitas pembuat dan maksud serta 
tujuan pembuatan aplikasi.

• Tombol tata cara, merupakan halaman yang menampilkan 
tata cara penggunaan aplikasinya.

• Tombol video, terdapat sebuah video cara pembuatan batik 
Bogor.

• Tombol mulai AR, merupakan halaman yang akan 
menampilkan objek 3D dan informasi objek.

• Tombol bahan batik yang berisikan bahan dan alat yang 
dibutuhkan dalam pembuatan batik.

• Tombol keluar, merupakan tombol untuk keluar dari aplikasi. 

Tampilan menu utama dapat dilihat pada Gambar 7.5.   

3) Tampilan Halaman Mulai AR (Scan AR)

Tampilan scan AR merupakan halaman untuk menampilkan 
objek 3D. Pengguna harus mengarahkan kamera pada marker 
yang telah disediakan sampai muncul objek 3D dan informasi 
objek pada layar smartphone Android. Pada tampilan ini 
terdapat pula tombol informasi, tombol resat, tombol rotasi kiri 

Gambar 7.5 Tampilan halaman Menu Utama
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dan rotasi kanan, serta tombol home untuk kembali ke halaman 
menu. Tampilan halaman informasi merupakan halaman tentang 
informasi mengenai batik, yang terdapat tombol sound yang 
memunculkan suara narasi informasi dari batik. Gambar tampilan 
scan AR dapat dilihat pada Gambar 7.6 dan Gambar 7.7.

4) Tampilan Halaman Tutorial 
Tampilan tutorial atau tata cara merupakan halaman tentang 
tata cara penggunaan aplikasi. Pada halaman ini antara lain 
dijelaskan bagaimana memunculkan gambar 3D dan kemudian 
menampilkan informasinya. Di dalamnya juga terdapat tombol  
home yang berfungsi untuk kempali ke halaman menu utama. 
Halaman tata cara dapat dilihat pada Gambar 7.8.

Gambar 7.6 Tampilan halaman Scan AR

Gambar 7.7 Tampilan halaman informasi
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5) Tampilan Halaman Bahan Batik 
Tampilan halaman bahan batik berisi penjelasan tentang bahan 
yang digunakan untuk membatik. Jika diinginkan, untuk melihat 
bahan yang lain maka cukup dengan menggeser layar. Pada 
halaman batik terdapat tombol home yang berfungsi untuk 
kembali ke halaman menu utama. Tampilan halaman bahan batik 
dapat dilihat pada Gambar 7.9.

6) Tampilan Halaman Video

Pada tampilan halaman video terdapat video yang menunjukkan 
proses pembuatan batik. Di halaman ini terdapat tombol home 
untuk kembali ke halaman menu utama. Gambar tampilan 
halaman video dapat dilihat pada Gambar 7.10.

Gambar 7.8 Tampilan halaman tutorial

Gambar 7.9 Tampilan halaman bahan batik
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3. Website
Selain media promosi dalam bentuk katalog cetak, dibuat juga telah 
dibuat katalog digital yang dimuat di website Kujang & Batik Bogor 
(http://putik.unpak.ac.id/kujang/). Sebagai media promosi, website ini 
berisi produk-produk yang dijual oleh Batik Dayatri, dan juga terdapat 
informasi cara pemesanan. 

Gambar 7.10 Tampilan halaman video

Gambar 7.11 Websitem katalog batik (dan kujang)

Gambar 7.12 Tampilan produk batik pada website
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Gambar 7.13 Tampilan pemesanan produk batik

B. Media Promosi Kujang
Seperti media promosi Batik Dayatri, Kujang Pajajaran Bogor juga 
menggunakan tiga jenis media promosi, yaitu katalog cetak, katalog 
digital yang dimuat pada website, dan aplikasi AR pada smartphone. 
Data-data yang diperlukan diperoleh dari wawancara dengan pemilik 
usaha dan karyawannya. Suasana wawancara dan konsolidasi dapat 

dilihat pada Gambar 7.14.

1. Katalog Cetak
Katalog produk Kujang Pajajaran yang dalam bentuk cetakan bisa dilihat 

Gambar 7.14. Kegiatan wawancara, konsolidasi dan pengambilan data
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pada Gambar 7.15. Selain memuat foto-foto produk dan informasinya, 
katalog cetak tersebut juga dilengkapi dengan barcode. Dengan men-
scan barcode menggunakan smartphone, akan ditampilkan kkatalog 
digital di layar. Jadi terdapat kaitan antara katalog cetak dan katalog 
digital.  

Gambar 7.15 Foto sampul katalog produk Kujang Pajajaran (foto atas), dan 
beberapa halaman isi (foto bawah)
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2. Katalog Berbasis AR
Selain media promosi berbasis digital dengan dua dimensi dibuat 
juga media promosi digital berbasis AR (Augmented Reality). Media 
promosi berbasis AR tersebut sudah dalam bentuk aplikasi, yaitu 
Aplikasi Katalog Senjata Tradisional Kujang Berbasis Augmented 
Reality. Halaman utama aplikasi AR tersebut berupa menu utama 
untuk menuju ke halaman lain.

1. Halaman AR Camera
Halaman ini membawa pengguna ke dalam mode kamera. Di sini 
pengguna dapat men-scan target marker yang akan menampilkan 
objek 3D kujang. Di dalam halaman ini juga terdapat beberapa 
tombol yang fungsinya untuk melihat info, menyimpan gambar, 
bantuan untuk mengunduh marker, memperbesar/memperkecil/
memutar objek 3D. 

Gambar 7.16 Tampilan Menu Utama media promosi berbasis AR

Gambar 7.17  Tampilan AR Camera
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2. Halaman Video Intro
Halaman ini sama seperti AR Camera, dimana pengguna akan dibawa 
ke dalam mode kamera. Di sini pengguna dapat men-scan sebuah 
marker dan selanjutnya akan muncul video yang menampilkan hasil 
wawancara dengan pengerajin kujang, dalam hal ini pemilik Kujang 
Pajajaran Bogor. 

3. Halaman Info Kujang
Halaman ini menampilkan informasi kujang, dan layar dapat 
digulung (scroll view).

4. Halaman Tentang
Halaman ini menampilkan informasi tentang tujuan dibuatnya 
aplikasi dan juga informasi mengenai pembuat aplikasi.

Gambar 7.18  Tampilan Video Intro

Gambar 7.19 Tampilan Info Kujang
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5. Halaman Bantuan
Halaman ini menampilkan cara penggunaan aplikasi dan informasi 
jenis-jenis tombol. 

6. Hasil Animasi 3D 
Hasil animasi 3D kujang dibuat menggunakan aplikasi Blender dan 
ZBrush. Hasil animasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.22.

Gambar 7.20  Tampilan “Tentang Aplikasi”

Gambar 7.21  Tampilan Bantuan

Ciung Badak Naga Bangkong
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Gambar 7.22 Tampilan kujang 3D

7. Marker QR-Code
Marker QR-Code digunakan untuk menampilkan gambar kujang 3D 
melalui menu AR Camera. Alasan mengapa QR-Code dipilih sebagai 
media marker untuk menampilkan objek 3D kujang, dikarenakan 
hasil rating dari marker foto kujang lebih kecil atau hanya meng-
hasilkan nilai 2 sampai 3 bintang saja. Minimal dibutuhkan 4 bin-
tang agar marker lebih mudah untuk diindentifikasi oleh kamera. 
Gambar marker QR-Code dibuat menggunakan aplikasi Android 
yang bernama “Barcode Generator” yang dapat diunduh gratis 
di Playstore. Pembuatannya dilakukan dengan cara memilih jenis 
Code yaitu QR-Code, lalu pilih Text, ketik nama kujang, dan klik OK, 
maka aplikasi akan membuatkan gambar QR-Code secara random.

Pakarangan Jago Kuntul

Gambar 7.23 Marker QR-Code
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8. Marker Foto

Marker foto ini merupakan foto seorang pemimpin pengerajin 
kujang di Kota Bogor. Marker foto ini adalah sebagai target ARVideo 
(Video Playback), yang dapat digunakan untuk scene Video Intro.

Gambar 7.24  Marker foto

9. Katalog AR

Katalog ini dibuat seperti buku menggunakan kertas A4 yang dilipat 
sehingga menjadi berukuran kecil. Di dalamnya berisi marker 
QR-Code dan foto-foto kujang. BIla QR-Code tersebut di-scan 
menggunakan smartphone akan ditampilkan informasi lebih lanjut 
mengenai kujang tertentu. 

Gambar 7.25 Katalog AR
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3. Website Kujang
Katalog produk digital Kujang Pajajaran Bogor juga tersedia dalam 
format website yaitu di http://putik.unpak.ac.id/kujang/. Selain 
memuat informasi produk, di dalamnya juga terdapat informasi 
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kujang, seperti sejarah, 
cara pembuatan, dan lain-lain. Pada website ini juga pengunjung dapat 
melakukan pemasanan karena terdapat informasi kontak.

Gambar 7.26  Desain web Kujang Bogor

Gambar 7.27 Informasi pemesanan produk
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BAB 8

PENUTUP

Oleh-oleh Khas Bogor (OKB) berupa kerajinan kujang dan batik Bogor 
sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan 
daerah. Hal itu seiring dengan pengembangan Kota dan Kabupaten 
Bogor menjadi destinasi wisata. 

Kerajinan kujang dibuat oleh usaha kecil Kujang Pajajaran Bogor 
yang telah memproduksi berbagai jenis kujang. Namun kerajinan 
kujang belum popular di kalangan masyarakat. Meski persaingan tidak 
terlalu ketat, kondisi usaha Kujang Pajajaran Bogor tidak bagus. 

Sedikit berbeda kondisinya dengan usaha batik oleh Batik Dayatri.  
Usaha batik yang berlokasi di Kabupaten Bogor ini juga kembang-
kempis tetapi penyebabnya karena kegagalan dalam pemasaran. Yang 
jelas kedua usaha tersebut memerlukan bantuan agar kinerja usahanya 
membaik.

Tantangan kami untuk revitalisasi kedua usaha kecil ini adalah 
pertama, bagaimana meningkatkan kinerja usaha mereka. Yang kedua, 
yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana meningkatkan batik dan 
kujang menjadi produk unggulan karena keduanya mengandung nilai-
nilai budaya Bogor pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya.

 Sebenarnya dengan meningkatkan penjualan produk mereka, 
secara tak langsung juga akan mendukung pelestarian nilai-nilai budaya 
produk tersebut. Oleh sebab itu kegiatan utama yang kami laksanakan 
adalah dalam rangka meningkatkan penjualan. 
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Sejalan dengan peningkatan penjualan tersebut, tentu pengelolaan 
usaha juga harus diperbaiki. Sebab, akan timbul masalah bila penjualan 
meningkat sementara pengelolaan keuangan dan manajemen inventori 
tidak diperbaiki. Oleh sebab itu kami juga menyelenggarakan pelatihan 
pembukuan baik secara manual maupun yang telah menggunakan 
software aplikasi komputer. Sementara itu di sisi inventori, galeri dan 
penyimpanan produk juga kami desain-ulang dan ditata dengan rapi.

Pada sisi pemasaran kami tekankan dengan pembuatan promosi, 
baik yang sifatnya tradisional maupun promosi dalam format digital. 
Promosi tradisional tak kurang pentingnya seperti dalam bentuk 
katalog produk, banner, dan baliho, serta back drop yang dipasang di 
depan galeri. 

Back drop ternyata menjadi media promosi yang efektif karena 
telah menjadi photo booth. Sering kali pengunjung memanfaatkan 
back drop sebagai latar belakang untuk berfoto atau selfie. Bila para 
pembeli ini mengunggah foto mereka ke media sosial, maka media 
promosi ini akan sangat efektif.

Kedua pelaku usaha juga telah diberi pelatihan pembuatan 
media promosi berformat cetakan tersebut. Dengan harapan 
mereka dapat memperbarui konten promosi sendiri di masa datang. 
Kegiatan pelatihan memang mengalami kendala, namun tim masih 
dapat mendampingi kegiatan ini secara berkelanjutan dengan 
memberdayakan mahasiswa yang melaksanakan Praktek Lapang di 
Kujang Pajajaran dan Batik Dayatri. 

Media promosi digital dibuat berupa website dan program aplikasi 
Android yang memanfaatkan feature Augmented Reality. Website 
ditempatkan di komputer server milik Pusat Teknologi Informasi 
Komunikasi (PUTIK) Universitas Pakuan. Hosting di sini dimaksudkan 
juga untuk mempromosikan Universitas Pakuan sebagai salah satu 
universitas swasta yang turut berkontribusi pada pengembangan 
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daerah.

Media promosi digital lainnya, yang berbasis Augmented Reality, 
sebenarnya adalah media belajar. Media ini dimaksudkan untuk 
mempromosikan kerajinan kujang dan batik Bogor kepada generasi 
milenial. Sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial perlu 
mengetahui bahwa kujang dan batik Bogor merupakan kerajinan yang 
sangat kental dengan kearifan lokal. Kedua produk merupakan hasil 
budaya luhur Bogor.

Pendekatan teknologi digital yang sedang tren di kalangan generasi 
milenial khususnya siswa SD hingga SMA, sangat tepat. Nyatanya 
Teknologi Media Belajar Kujang dan Batik Bogor menggunakan 
teknologi Augmented Reality terbukti lebih efektif untuk media 
promosi yang berkelanjutan. Namun pengenalan media promosi ini 
perlu disinergikan dengan kegiatan edu-wisata. Media promosi ini 
selain mengenalkan produk, juga dilengkapi dengan materi-materi 
edukasi yang selaras dengan kurikulum nasional. 

Sinergi edu-wisata sangat membutuhkan dukungan pemerintah 
khususnya Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Bogor. Sehingga 
mereka dapat memberikan arahan kepada sekolah-sekolah untuk 
menyelenggarakan edu-wisata melalui berbelanja kerajinan kujang 
dan batik Bogor, dan sekaligus mendapatkan edukasi mengenai materi-
materi sejarah dan budaya terkait kujang dan batik Bogor. 

Dari usaha promosi yang kami lakukan, terdapat peningkatan 
penjualan pada tahap awal. Tetapi yang perlu diingat, revitalisasi ini 
bersifat jangka panjang sehingga hasilnya tidak dapat diharapkan 
dalam jangka pendek. Agar proses terus berkelanjutan perlu didukung 
oleh semua pihak, selain Dinas Pendidikan, juga Dinas Pariwisata 
dan Budaya, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Komunikasi dan 
Informasi. Semua stakeholder perlu bersinergi untuk membangun 
karakter bangsa melalui teknologi milenial.
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Bidang pariwisata menjadi kontributor tertinggi pada Pendapatan Asli 
Daerah Bogor 2016. Oleh-oleh Khas Bogor (OKB) merupakan salah satu 
produk wisata yang semakin gencar dipromosikan oleh pemerintah 
daerah. Produk wisata kriya Batik Bogor dan Kujang adalah salah satu 
OKB unggulan daerah Bogor. 

Saat ini usaha kecil Batik Bogor Dayatri dan Kujang Pajajaran Bogor 
mengalami kesulitan pemasaran produk karena banyak faktor. Di 
antaranya motif dan desain yang monoton, pemasaran yang terbatas, 
pesanan partai kecil dan jarang, lokasi dan tata letak galeri yang tidak 
strategis dan terkesan kumuh, manajemen usaha yang tercampur 
dengan rumah tangga pemilik serta tidak adanya pembukuan kegiatan 
usaha. Persaingan usaha Batik Bogor sangat ketat. Bila Batik Dayatri 
tidak didorong untuk berinovasi dalam manajemen usaha maka bisa 
gulung tikar. Demikian juga dengan usaha Kujang Pajajaran Bogor, 
walau persaingan tidak ketat, tetapi produk kerajinan kujang ini belum 
memasyarakat dan pembuatannya membutuhkan pengetahuan 
khusus. 

Solusi yang diusulkan pada tahun pertama fokus pada pembuatan 
media promosi baik dalam bentuk fisik (seperti katalog, banner, 
backdrop, photobooth) maupun format digital (web, media sosial, link 
ke online shop, serta aplikasi berbasis Augmented Reality). Kegiatan 
PPPUD pada tahun awal ini juga dilengkapi dengan desain ulang galeri 
yang artistik. 

Hasil utama dari kegiatan tahun pertama adalah media promosi fisik 
dan digital yang saat ini terus disosialisasikan kepada masyarakat. 
Media promosi ini akan dioptimalkan pada tahun kedua dengan 
membangun sinergi bersama pemerintah dan stakeholders untuk 
kegiatan paket edu-wisata belanja kerajinan kujang dan batik Bogor.

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 
Universitas Pakuan


