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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia 

(APIKRI) 

1. Sejarah APIKRI 

APIKRI merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang 

mempelopori gerakan fair trade melalui penguatan perajin mikro kecil di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sejak awal didirikan pada 1987, kelembagaan APIKRI 

bersifat ko-operatif. Didirikan oleh 25 orang terdiri dari 6 aktifis LSM dan 19 

perajin mikro. Awalnya APIKRI merupakan singkatan dari asosiasi pemasaran 

industri kerajinan rakyat indonesia. Tahun 1989 nama APIKRI berubah menjadi 

asosiasi pengembangan industri kerajinan rakyat indonesia. Perubahan nama ini 

disebabkan karena masalah yang dihadapi usaha mikro kecil tidak hanya masalah 

pemasaran, tetapi juga masalah lainnya seperti masalah produk, mental 

kewirausahaan, permodalan dan lain-lain.  

Pada tahun 1990 APIKRI berubah lagi menjadi yayasan pengembangan industri 

kerajinan rakyat indonesia, yang kemudian dikenal dengan yayasan APIKRI. 

Kegiatan fasilitasi marketing untuk usaha mikro kecil dilakukan oleh APIKRI inc. 

Showroom yang diberi nama TPB (Tempat pemasaran bersama). Yang memiliki 

fungsi yang sama dan sudah didaftarkan ke kementrian koperasi dan UKM dengan 

nomor registrasi: 247/BH/MENEG.1/XI/2002. Tahun 2008, yayasan APIKRI 

menetapkan KSU APIKRI sebagai satu-satunya legal formal yang dipakai APIKRI 

melalui rapat pembina luar biasa dan rapat pembina khusus tanggal 30 agustus 
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2008. Sebagai penguatan usaha mikro kecil dilakukan APIKRI melalui 2 

pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan cultural terkait dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas 

penyelenggaraan usaha, penguatan daya dukung lingkungan hidup dan bahan 

baku bagi usha mikro kecil dan berbagai bentuk kegiatan pengembangan 

masyarakat dan pengembangan pasar.  

b. Pendekatan struktural yang bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan 

yang berfihak bagi penguatan usaha mikro-kecil. 

Visi, Misi dan Tujuan APIKRI 

Visi: 

Menjadi lembaga yang menyuarakan gerakan fair trade untuk penguatan 

masyarakat pengrajin mikro kecil di Indonesia. 

Misi: 

1. Meningkatkan kemampuan usaha (capacity building) pengrajin mikro 

2. Memfasilitasi penemuan pasar bagi pengrajin 

3. Menguatkan keberadaan pengrajin mikro dalam dinamika perekonomian 

nasional 

4. Menguatkan keterbukaan dalam perdagangan sebagai sebuah instrumen 

untuk mencapai demokrasi ekonomi 

Tujuan: 

1. Terwujudnya masyarakat pengrajin kecil yang dapat berfikir merdeka, 

mempunyai pendapatan perkapita di atas KFM/KHM yang berlaku dan 

mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya. 
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2. Dalam proses perdagangannya dapat bersama-sama secara adil dan mampu 

menjadi pendorong perekonomian setempat. 

3. Dapat berkoalisi dan membuat jaringan antara pengrajin, APIKRI dan 

masyarakat yang terlibat dalam perdagangan, untuk membangun 

perekonomian rakyat dalam tataran Regional, Nasional dan Internasional. 

4. Terwujudnya jaringan kerjasama antara APIKRI dengan instansi-instansi 

pemerintah maupun LSM lainnya. 

Pengrajin penerima manfaat APIKRI tersebar di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah (Klaten, Wonogiri, Pacitan, Secang, Pekalongan dan 

Banjarnegara). Beberapa pengrajin dan kelompok pengrajin tinggal di desa dan area 

perkampungan kumuh sebagai implementasi pemberdayaan ekonomi mereka. 

Selain fasilitas pemasaran, layanan APIKRI berupa capacity building bisnis, 

pengembangan desain, informasi desain, pembukuan, dukungan keuangan, re-

planting dan sebagainya
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Bagan 1. Struktur Organisasi APIKRI pada tahun 2014
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Kepengurusan dalam lembaga APIKRI ini terdiri dari pengurus, pengurus 

dari struktur organisasi APIKRI terdiri dari Direktur APIKRI, sekretaris, devisi 

pemasaran, devisi riset dan pengembangan, devisi personalia dan rumah tangga, 

dan devisi keuangan. pada suatu organisasi atau kelembagaan dibutuhkannya 

kepengurusan sebagai salah satu fungsi organisasi. Adapun fungsi organisasi dari 

masing-masing posisi jabatan dalam APIKRI diantaranya sebagai berikut. 

a. Pengurus 

 Melakukan semua fungsi untuk kepengawasan. 

b. Direktur  

 Mengorganisir, mengkoordinir dan menjamin kelancaran seluruh aktifitas 

dan jajaran personalia di lingkungan APIKRI untunk menghasilkan kualitas 

layanan yang memuaskan bagi konsumen dan produsen mitra kerja APIKRI. 

semua itu dilakukan untuk menciptakan unit operasional APIKRI sebagai satuan 

unit bisnis yang menghasilkan profit. 

c. Sekretaris  

  Melaksanakan tugas kesekretariatan dan membantu tugas manajerial 

Direktur demi kelancaran tugas Direktur untuk kebutuhan jaringan. 

d. Divisi pemasaran  

  Peran divisi pemasaran adalah mengorganisir, mengkoordinir dan menjamin 

kelancaran seluruh aktivitas di lingkungan pemasaran. Hal ini dimaksud untuk 

menghasilkan kualitas layanan yang memuaskan konsumen, baik pada pasar fair 

trade, pasar mainstream maupun untuk promotion, yang kesemuanya untuk 

menghasilkan profit bagi APIKRI. Selain itu didivisi pemasaran juga ada 
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pengadaan untuk barang yang akan dipesan oleh membeli mulai dari administrasi 

gudang dan packing barang sampai dengan quality control untuk barang yang akan 

dipesan oleh pembeli.  

e. Devisi Riset dan pengembangan 

 Devisi ini yang konsisten meneruskan pendekatan pemberdayaan masyarakat 

secara langsung. Devisi ini terbagi dalam beberapa bagian kecil dengan kapasitas 

yang berbeda akan tetapi mempunyai hubungan yang erat dalam hal pekerjaan dan 

tanggung jawab. Bagian-bagian ini antara lain sebagai berikut: 

i) Bidang perpustakaan 

Tugas utama bidang ini antara lain: Melayani keperluan intern APIKRI, 

dalam hal ini mendokumentasikan kegiatan (bulanan), mendokumentasikan data 

tentang pengrajin yang telah dikumpulkan oleh staf bagian pengembangan 

masayarakat. Menyediakan buku-buku yang dibutuhkan oleh staf-staf APIKRI 

membuat kliping, mengumpulkan laporan penelitian yang telah dilakukan, mencari 

dan menyediakan buku-buku yang diperlukan oleh pengrajin, menata buku-buku 

yang ada dan Melayani keperluan eksternal seperti menyediakan referensi bagi 

pengrajin, menyediakan katalog-katalog yang dibutuhkan pengrajin. 

ii) Bidang produk development dan sampel 

 Tugas-tugas pokok bidang development dan sampel adalah membuat desain 

kerajinan yang telah dipesan oleh para buyer untuk dijadikan desain sample bagi 

para pengrajin, terjun ke lapangan untuk memberikan penjelasan tentang desain 

sampel yang telah dibuat untuk mempermudah para pengrajin dalam mengerjakan 

kerajinan yang sesuai dengan pesanan buyer dan mengikuti pendampingan 
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dimasyarakat dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang sosial 

dan ekonomi. 

iii) Bidang pengembangan masyarakat 

 Bidang pengembangan masyarakat terdiri dari 2 yaitu tugas lapangan dan 

tugas kantor, untuk tugas lapangan dalam hal ini dilakukan staf bidang 

pengembangan yaitu melakukan penelitian untuk mengumpulkan data tentang 

pengrajin yang dibimbing yayasan APIKRI, mengadakan pendampingan 

dimasyarakat untuk melaksanakan tujuan pemberdayaan masyarakat dibidang 

sosial ekonomi yang dilaksanakan yayasan APIKRI, menginformasikan kepada 

pengrajin tentang barang-barang pesanan dari buyer dan mengantar tamu (buyer 

luar negeri) ke lapangan. Sedangkan tugas kantor membuat profile pengrajin yang 

disusun berdasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan tentang data 

pengrajin, dan membuat program-program pengembangan baik untuk karyawan 

APIKRI maupun pengrajin partisipan. 

f. Devisi personalia dan rumah tangga 

 Mengorganisir, mengkoordinir dan menjamin kelacaran seluruh aktifitas 

internal khususnya jajaran personalia dan kerumah tanggaan di lingkungan 

APIKRI untuk menghasilkan kwalitas layanan yang memuaskan bagi konsumen 

dan produsen mitra kerja APIKRI semua ini dilakukan untuk menunjang 

kelancaran operasionalisasi APIKRI dalam menjaga stabilitas personalia dan 

kerumahtanggaan. 
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g. Divisi keuangan 

 Tugas utama devisi ini adalah untuk membuat usulan anggara yayasan 

APIKRI perbulan kepada para kepala devisi, mengawasi keluar masuknya uang 

seperti gaji karyawan , jam lembur, biaya transportasi, tunjangan jabatan. Devisi 

ini membawahi dua bidang, antara lain: bidang pembukuan dan bidang 

administrasi/kasir. Kedua bidang ini mempunyai tugas dan wewenang yang 

berbeda.  

i)  Bidang pembukuan  

 Mempunyai tugas dan wewenang: membuat laporan-laporan keuangan 

perbulan. 

ii)  Bidang administrasi dan kasir 

 Mempunyai tugas dan wewenang: untuk menerima dan mengeluarkan uang 

dengan sepengetahuan kepada devisi keuangan seperti gaji karyawan dan 

membeli alat kantor atau rumah tangga. 

B. Profil Pengrajin Mitra APIKRI 

Pengrajin yang menjadi objek penelitian ini merupakan pengrajin mikro kecil 

yang sedang bermitra dengan APIKRI, yaitu sebanyak 26 orang. Profil yang akan 

dilihat dari pengrajin mikro kecil meliputi: usia, tingkat pendidikan, lama usaha 

kerajinan, dan lama bermitra. Untuk profil pengrajin APIKRI akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Profil Pengrajin Mitra Berdasarkan Usia 

Pengelompokkan pengrajin mitra berdasarkan usia dapat digunakan untuk 

mengetahui produktifitas pengrajin dalam menjalankan usaha kerajinan. Semakin 
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muda usia pengrajin, maka pengrajin tersebut cenderung lebih produktif. Jika suatu 

usaha yang memiliki tenaga kerja yang lebih produktif, maka diharapkan sebuah 

usaha akan lebih cepat mengalami kemajuan. Rentang usia pengrajin berkisar 33-

40 tahun, 41-48 tahu, 49-56 tahun, 57-65 tahun. Berikut adalah penjelasan untuk 

usia pengrajin yang bermitra dengan APIKRI. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengrajin Mitra Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) Jumlah Orang Persentase (%) 

33-40 12 46 

41-48 10 38 

49-56 3 12 

57-65 1 4 

Jumlah 26 100 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa usia pengrajin yang 

bekerjasama dengan APIKRI didominasi oleh usia antara 33-40 tahun, yaitu 

sebanyak 46% atau sekitar 12 orang. Pada usia tersebut pengrajin termasuk dalam 

kategori usia yang sangat produktif, sehingga pada usia tersebut para pengrajin bisa 

bekerja secara maksimal dan mengembangkan kemampuannya dengan baik. 

Setelah melakukan wawancara dilapangan, ternyata memang rentang usia 33-40 

lebih produktif dan teliti dalam melakukan produksi kerajinan. Selain itu keinginan 

untuk terus belajar dan berkembang masih sangat tinggi serta dapat menambah 

pengalaman. Namun ada satu orang yang sudah dapat dikatakan memasuki usia 

yang sudah tidak terlalu produktif yaitu usia 65 tahun. Dalam usia yang sudah tidak 

terlalu produktif lagi pengrajin masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan 

mengandalkan pengalaman yang sudah didapatkan selama ini. Hal tersebut juga 

dilakukan untuk menambahan pengetahuan dan pengalaman dalam usaha kerajinan, 

karena program yang dijalankan APIKRI tidak ada ketentuan atau syarat batasan 
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usia. Yang penting sehat dan mempunyai kemauan untuk menjadi mitra APIKRI, 

hanya saja tidak boleh anak dibawah umur 17 tahun. 

2. Profil Pengrajin Mitra Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan akan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk berpikir 

rasional dan objektif dalam menghadapi masalah. Pendidikan akan mempengaruhi 

tingkat kedewasaan seseorang. Lamanya pendidikan seseorang akan berhubungan 

dengan sikap, perilaku, dan tindakan seseorang. Lebih lama atau tinggi seseorang 

mendapatkan pendidikan, maka informasi yang diperoleh secara langsung maupun 

tidak langsung dapat diserap lebih baik. Pendidikan formal yang dimaksud adalah 

pendidikan yang diperoleh dari sekolah mulai dari Sekolah Dasar, SLTP, dan SMA. 

Berikut adalah penjelasan untuk tingkat pendidikan pengrajin yang bermitra dengan 

APIKRI. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pengrajin Mitra Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Usia (tahun) Jumlah Orang Persentase (%) 

SD 2 8 

SMP/MTS 9 35 

SMA/SMK 10 38 

S1 5 19 

Jumlah 26 100 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pengrajin 

yang bekerjasama dengan APIKRI tergolong baik. Hal tersebut dikarenakan 38% 

atau sekitar 10 orang pengrajin mampu menyelesaikan pendidikan sampai pada 

tingkat SMA/SMK. Hal ini berpengaruh pada tingkat penguasaan teknologi, 

termasuk komputer dan internet agar pengrajin juga akan mudah mengakses 

informasi dari luar. Selain itu, pengrajin juga dapat menguasai teknologi terkini 

mengenai keproduksian seperti penggunaan alat-alat canggih agar hasil produk 
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kerajinan yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk pengrajin lain. Namun 

pada saat dilapangan, tingkat pendidikan pendidikan yang ditempuh pengrajin tidak 

menentukan tingkatan kemampuan mereka. Pengrajin membuktikan bahwa yang 

terpenting adalah kemauan dan rasa ingin terus belajarlah yang membuat 

kemampuan pengrajin dapat meningkat dalam segala hal. Ada pengrajin yang 

mendapatkan komputer dari APIKRI, sehingga pengrajin memaksakan dirinya 

untuk belajar tentang menggunakan komputer serta pemasaran online, dan sekarang 

pengrajin tersebut memiliki pasar ekspor sendiri hasil dari pembelajarannya 

tersebut. Beberapa pengrajin juga mendapatkan beberapa peralatan yang 

penggunaannya dibantu oleh APIKRI sehingga pengrajin mampu menguasai 

penggunaan alat tersebut yang membuat produk yang dihasilkan pengrajin menjadi 

lebih baik dan berkualitas. 

3. Profil Pengrajin Mitra Berdasarkan Lama Usaha Kerajinan 

Baik buruknya produk kerajinan yang dihasilkan seseorang terkadang dapat 

dilihat dari seberapa orang tersebut telah menekuni usaha kerajinan. Begitu pula 

pengrajin yang bekerjasama dengan APIKRI, ada yang sudah sangat lama 

menekuni bidang kerajinan dan ada yang baru saja tertarik untuk membuka usaha 

kerajinan. Berikut adalah penjelasan untuk data lamanya pengrajin dalam 

menjalankan jusaha kerajinan. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengrajin Mitra Berdasarkan Lama Usaha Kerajinan 

Lama Usaha Kerajinan (tahun) Jumlah Orang Persentase (%) 

6 – 10,5 7 27 

11,5 – 16 9 35 

17 – 21,5 5 19 

22,5 – 27 5 19 

Jumlah 26 100 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pengrajin sudah lama 

menekuni usaha kerajinan. Hal tersebut dapat diketahui dari 35% atau sekitar 10 

sudah menjalankan usaha kerajinan sekitar 11,5-16 tahun. Dengan begitu, 

diharapkan pengalaman pengrajin dalam menghasilkan produk kerajinan sudah 

sangat baik karena sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama. Sehingga 

APIKRI tidak perlu khawatir dengan produk yang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, dan APIKRI tidak perlu banyak melatih pengrajin dalam menghasilkan 

produk kerajinan. Ini selaras dengan keadaan dilapangan, dimana banyak pengrajin 

baru yang tidak bertahan lama menjalani usaha kerajinan dengan alasan yang 

berbeda-beda. Pengrajin yang bertahan disini adalah pengrajin yang kebanyakan 

mempunyai kemampuan lebih dibidang kerajinan tangan dan memiliki keinginan 

yang kuat. 

4. Profil Pengrajin Mitra Berdasarkan Lama Bermitra 

Keseriusan pengrajin dalam bermita dengan APIKRI dapat dilihat dari 

seberapa lama mereka menjalin kemitraan. Rentang waktu pengrajin dalam 

bermitra dengan APIKRI berbeda-beda. Ada yang sudah lama sekali, bahkan 

semenjak awal berdirinya APIKRI dan ada yang baru bergabung beberapa tahun 

belakangan ini. Berikut adalah penjelasan untuk rentang waktu pengrajin yang 

bermitra dengan APIKRI. 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pengrajin Mitra Berdasarkan Lama Bermitra 

Lama Usaha Kerajinan (tahun) Jumlah Orang Persentase (%) 

4 – 7,5 7 27 

8,5 – 12 7 27 

13 – 16,5 6 23 

17,5 – 21 6 23 

Jumlah 26 100 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengrajin yang sudah 

lama dan yang baru beberapa tahun terakhir bergabung dengan APIKRI jumlahnya 

hampir sama. Pengrajin mendapatkan informasi tentang kemitraan ini dari internet 

dan beberapa dari sosialisasi yang dilakukan dibeberapa acara. Permasalahan 

pengrajin hampir sama, terutama mengalami masalah dalam pemasaran, karena 

sudah kalah saing dengan pengrajin yang memiliki usaha lebih besar. Ternyata pada 

saat dilapangan, pengrajin yang bergabung dalam kemitraan mengalami pasang 

surut dimana ada yang memutuskan untuk tidak bekerjasama lagi dan ada pula 

pengrajin yang baru bergabung melakukan kerjasama. Hal tersebut dikarenakan ada 

pengrajin yang merasa sudah dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dari APIKRI, ada 

juga pengrajin yang beralih profesi dengan menjadi pengusaha lain karena tidak 

sanggup menjalani usaha pada bidang kerajinan. Adapun pengrajin yang belum 

bergabung merupakan pengrajin baru yang pasarnya masih pasar lokal dan masih 

kesulitan melakukan pemasaran karena persaingan, sehingga memutuskan untuk 

bekerjasama dengan harapan dapat membantu pengrajin dalam pemasaran produk 

mereka. 

C. Kemitraan APIKRI Dengan Pengrajin Mitra di Kabupaten Bantul 

Apikri didedikasikan sebagai organisasi perniagaan berkeadilan (fair trade 

organization/FTO) yang merupakan kombinasi antara pengembangan masyarakat 

dan pengembangan pasar bagi usaha mikro kecil. Keberadaan APIKRI dilatari 

permasalahan kemiskinan kebanyakan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro 

kecil. Baik yang disebabkan dari dalam dirinya sendiri (kewirausahaan, pemasaran, 
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produksi, modal, manajemen dan lain-lain) maupun hambatan dari luar dirinya 

(kebijakan, iklim usaha dan sebagainya). 

Kemitraan yang terjalin antara Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan 

Rakyat Indonesia (APIKRI) dengan pengrajin mitra dalam memproduksi produk 

kerajinan merupakan perjanjian tidak terikat yang termasuk kedalam golongan pola 

kemitraan dagang umum. Kemitraan ini tidak mengandung kontrak didalamnya, 

sehingga tidak mengikat pihak pengrajin mitra yang mana pengrajin mitra tetap bisa 

memasarkan kerajinannya kepada pihak manapun. Pada pola kemitraan ini, 

APIKRI berlaku sebagai pihak pemasaran yang mencari dan menjamin pasar atas 

barang yang akan dihasilkan pengrajin, sedangkan pengrajin bertugas memenuhi 

pesanan produk yang dipesan oleh pihak APIKRI. Namun selain sebagai pihak 

pemasaran, APIKRI juga berperan sebagai pihak yang diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan para pengrajin. Sebenarnya APIKRI sendiri tidak 

mengerti teori yang mereka gunakan untuk kerjasama tersebut, namun APIKRI 

menyesuaikan dengan kebutuhan yang telah dikeluhkan oleh pengrajin. Seperti 

pada awal pendirian APIKRI, temuan masalah dan perhatian pemecahannya 

terfokus pada masalah pemasaran. Karena banyak pengrajin yang mengeluh dengan 

pasar yang sudah dikuasai oleh pengrajin-pengrajin yang lebih besar, sehingga 

pengrajin kecil bingung untuk memasarkan barang hasil produksinya. Sejalan 

dengan pemecahan masalah pemasaran, permasalahan lain pun muncul seperti 

masalah keuangan, minimnya kemampuan pengrajin, minimnya ketersediaan alat 

dan SDM, dan masalah lainnya. Sehingga APIKRI bukan hanya berperan sebagai 
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jembatan untuk menyalurkan kepada konsumen, tetapi juga sebagai jembatan untuk 

mengembangkan usaha mikro kecil kerajinan.  

Untuk itu, program APIKRI diharapkan dapat membantu pengrajin mikro 

kecil untuk menemukan dan menciptakan pasarnya sendiri. Karena dalam 

kegiatannya, APIKRI akan mempertemukan pengrajin mikro kecil dengan pasar 

potensial. Agar nantinya pengrajin dapat menjadi pengrajin yang mandiri dalam 

menjalankan usaha kerajinannya. Namun, APIKRI akan memfasilitasi pemasaran 

ekspor secara penuh, apabila pengrajin mikro kecil belum bisa menemukan 

pasarnya sendiri dan belum bisa menjalankan usahanya secara mandiri. 

APIKRI mengkhususkan kerjasamanya kepada pengrajin mikro kecil yang 

bergerak dibidang kerajinan tangan (handicraft). Dimana pengrajin yang saya 

dapatkan pada penelitian ini pengrajin yang menggunakan bahan dasar seperti kayu, 

tempurung, bambu cendani dan serat-seratan. Dari bahan tersebut diubah menjadi 

produk kerajinan seperti peralatan rumah tangga, hiasan lampu, mainan edukatif, 

wayang dan lain-lain. 

Didalam kemitraan tersebut, APIKRI juga menjunjung filosifi keterbukaan, 

transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan (fairness, transparency, accountability, 

sustainbility/FaTAS). Sehingga dengan filosofi tersebut diturunkan ke prinsip-

prinsip kerja sebagai berikut: 

1. Upah yang adil 

2. Berpihak pada pengrajin mikro/pekerja 

3. Perspektif gender 

4. Ramah lingkungan 

5. Tidak berdampak buruk bagi konsumen 
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6. Kesempatan pendidikan bagi anak-anak 

7. Peningkatan kapasitas 

8. Keterbukaan 

 APIKRI tidak membatasi pengrajin yang ingin menjalin kemitraan dengan 

APIKRI asalkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, kriteria tersebut adalah: 

a. Pengrajin yang mengalami lemah modal. 

b. Pengrajin yang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kerajinan. 

c. Pengrajin yang mutu hasil kerajinannya rendah. 

d. Pengrajin yang lemah aspek wirausahannya. 

e. Pengrajin yang lemah akses informasi pasar. 

Kemitraan yang dijalankan oleh APIKRI kepada pengrajin mitra juga tidak 

terlepas dari aturan-aturan yang diberlakukan untuk kedua belah pihak. Berikut 

adalah isi perjanjian kerjasama yang harus diperhatikan kedua belah pihak terutama 

pengrajin mitra sebelum melakukan kemitraan, dimana APIKRI berlaku sebagai 

pihak pertama dan pengrajin mitra berlaku sebagai pihak kedua. 

Pasal-Pasal Pokok Perjanjian Kerjasama Dalam Kemitraan 

Pasal 1 

PESANAN PEMBELIAN 

Ayat 1. Jenis Pekerjaan 

Pengerjaan pesanan dari Buyer PIHAK PERTAMA 

 Ketentuan terinci sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan (SP-O) 

Ayat 2. Nilai Order 

 Total nilai order tercantum pada Surat Pesanan (SP-O) yang dikeluarkan 

oleh PIHAK PERTAMA 
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Ayat 3. Waktu Pengerjaan Order 

Waktu pengerjaan, terhitung sejak dilakukannya penandatanganan Surat 

Pesanan–Order  (SP-O), 

Surat Pernyataan Kesanggupan Produksi (SPKP) dan Lembar Perencanaan 

Produksi (PP). 

Pasal 2 

CARA PEMBAYARAN 

Ayat 1.  Pesanan akan dibayarkan dalam 2 termin, yakni: 

Termin pertama uang muka pesanan sebesar 50% atau sebesar separuh dari 

total  Surat Pesanan . 

Ayat 2. Pelayanan pembayaran uang muka diberikan sejak ditandatanganinya 

Surat Pesanan (SP-O), Surat Pernyataan Kesanggupan Produksi (SPKP) 

dan Lembar Perencanaan Produksi (PP) dilayani pada hari Selasa – Jum’at 

,  Jam 09.00 – 15.00. 

Ayat 3.  Termin kedua berupa uang pelunasan pesanan, sebesar 50 % atau sebesar  

dari sisa uang muka yang diterima.   

Ayat 4. Pelayanan pembayaran uang pelunasan pesanan, diberikan maksimal 10 

hari setelah barang pesanan dikirim semua ke PIHAK PERTAMA dan 

PIHAK KEDUA mendapatkan Daftar Penerimaan Barang Order (DPB-

Order) 

Ayat 5. APIKRI tidak memberikan pelayanan penambahan uang muka. 
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Pasal 3 

KETENTUAN TEKNIS 

Ayat 1. Membuat mock-up (repro master) satu buah untuk produk-produk tertentu 

sebagai referensi/pedoman untuk memperbanyak produk selanjutnya. 

Ayat 2.  Pengerjaan order harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati baik  

dari sisi kualitas bahan baku, harga, bentuk/desain, mutu, ukuran, warna, 

jumlah order maupun waktu. 

Ayat 3. Membuat jadwal atau tahapan pengerjaan pesanan/Lembar Perencanaan 

Produksi (PP) 

Ayat 4.   Selama waktu pengerjaan akan dilakukan pengecekan/monitoring. 

Ayat 5. Pekerjaan sudah harus selesai secara sempurna pada saat dikirimkan ke 

PIHAK PERTAMA.  

Ayat 6. Pengerjaan pesanan dinyatakan selesai, jika barang sudah dikirimkan ke 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima daftar penerimaan 

barang pesanan (DPB –  Order). 

Ayat 7. Mengganti barang yang diretur, karena tidak sesuai dengan standar master 

(repro master yang dibuat) 

Ayat 8. Segera melaporkan ke PIHAK PERTAMA secepatnya diawal atau 

dipertengahan proses produksi jika menghadapi kesulitan dalam 

pengerjaan pesanan. 

Ayat 9. Menanggung biaya pengiriman barang dari perajin ke PIHAK 

PERTAMA. 
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Ayat 10.  Dikenai sanksi, jika melakukan ingkar janji dari kesepakatan yang telah 

ditandatangani. 

Pasal 4 

SANKSI 

Ayat 1.  PIHAK KEDUA mengembalikan Uang Muka sebesar yang sudah diterima, 

jika sampai sepertiga (1/3) waktu pesanan perajin belum melakukan proses 

produksi seperti tercantum dalam Lembar Perencanaan Produksi . Dalam 

hal ini PIHAK  PERTAMA  yang akan mengatur pesanan yang dibatalkan 

ini dan tidak akan memberikan kerugian apapun ke PIHAK KEDUA  yang 

bersangkutan. 

Ayat 2. PIHAK KEDUA mengembalikan Sisa Uang Muka sebesar yang sudah 

diterima, jika sampai pertengahan waktu pesanan perajin belum 

menampakkan hasil kerja paling tidak 50% dari jumlah total pengerjaan. 

Dalam hal ini PIHAK PERTAMA  hanya  akan membayar produk yang 

sesuai standar mutu, dan mengatur sisa pesanan yang belum selesai. 

Ayat 3. Jika PIHAK KEDUA mengirimkan barang terlambat dari tanggal SP 

(Sampai batas toleransi akhir  yang dimungkinkan oleh PIHAK 

PERTAMA) dan tidak ada yang memenuhi standar kualitas yang 

disepakati, PIHAK KEDUA  mengembalikan Uang Muka sebesar yang 

sudah diterima.     

Ayat 4. Jika terjadi kegagalan pengerjaan order sampai 3 (tiga) kali pesanan 

berturut-turut (Surat Pesanan), maka pesanan berikutnya akan ditentukan 
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APIKRI.  Sampai 5 kali  berurut–turut order tidak terjadi perbaikan maka 

PIHAK PERTAMA  berhak mengalihkan order ke perajin lain.  

Ayat 5. Sanksi bisa tidak berlaku, apabila pesanan tidak terselesaikan karena 

bencana alam, kebakaran dan huru-hara. 

LAIN-LAIN 

Ayat 1. Sebelum memberlakukan sanksi di atas, akan dilakukan teguran secara 

lisan dan diberikan peringatan secara tertulis.  

Ayat 2.  Batasan waktu pengembalian Uang Muka dan denda akan diatur 

tersendiri. 

Ayat 3. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal diatas, dapat didiskusikan lagi 

antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA 

D. Manfaat dan Kendala Kemitraan 

Kemitraan yang dijalankan oleh APIKRI dengan Asosiasi Pengembangan 

Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) memang diharapkan dapat 

membantu menuntaskan permasalahan dan meningkatkan kemampuan pengrajin 

mitra, sehingga dikedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup pengrajin 

mitra. Untuk itu perlu ditelusuri apa saja manfaat yang sudah dirasakan dan masalah 

apa yang menjadi hambatan bagi pengrajin mitra selama menjalani program 

kemitraan tersebut. Agar nantinya manfaat yang belum dirasakan dapat 

ditambahkan kedalam program kemitraan dan kendala yang dihadapi dapat dicari 

jalan keluarnya. Berikut adalah manfaat dan kendala yang dirasakan selama 

menjalankan kemitraan dengan APIKRI. 

Manfaat yang dirasakan pengrajin mitra: 
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1. 92,31% atau sebanyak 24 dari 26 orang pengrajin mengatakan bahwa setelah 

menjalin kemitraan dengan APIKRI, pengrajin mitra selalu mendapatkan 

pesanan atas produk kerajinan yang mereka buat. Hal tersebut dikarenakan 

APIKRI selalu melakukan pencarian informasi untuk pasar ekspor dalam 

memperluas koneksi dan APIKRI sudah memiliki koneksi tetap yang selalu 

melakukan order atas produk kerajinan. Sehingga pengrajin mitra tidak perlu 

khawatir akan persaingan yang selama ini dirasakan. Karena selama ini 

pengrajin mitra merasa sangat sulit untuk memasarkan produk hasil 

kerajinannnya, karena pengrajin mikro kecil kalah saing dengan pengrajin 

yang usahanya sudah lebih besar. Disini APIKRI memfokuskan pemasaran 

pada pasar ekspor agar tidak menutup pemasaran pengrajin lain yang sudah 

memiliki pasar pada pasar lokal. Selain itu agar pengrajin mikro kecil dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam memasarkan produk kerajinannya 

pada pasar lokal. Namun APIKRI juga memiliki koneksi pada pasar lokal, 

hanya saja dibatasi pada konsumen-konsumen tertentu. 

2. 92,31% atau sebanyak 24 dari 26 pengrajin mengatakan bahwa APIKRI 

memberikan uang muka pada saat pemesanan, sehingga itu sangat membantu 

pengrajin untuk memulai proses produksi. Dengan adanya uang muka pada 

saat pemesanan tersebut, pengrajin tidak takut akan kekurangan modal untuk 

memulai produksi. Karena biasanya pihak lain yang memesan kepada 

pengrajin hanya memberikan uang muka sebesar 30% dari pesanan, sehingga 

terkadang modal yang dimiliki pengrajin kurang mencukupi untuk produksi. 

APIKRI disini memang dengan sengaja melakukan teknis pembayaran yang 
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berbeda dengan maksud untuk mengurangi agar pengrajin tidak melakukan 

peminjaman atau hutang kepada APIKRI atau pun pihak lain. Karena 

biasanya pengrajin mikri masih minim dalam penyediaan modal dalam 

melakukan produksi. Sehingga dengan penerapan sistem pembayaran yang 

dilakukan APIKRI dapat sedikit membantu penyediaan modal dalam setiap 

adanya order. 

3. 57,69% atau sebanyak 15 dari 26 pengrajin mengatakan bahwa APIKRI 

memberikan hak cipta atas barang yang diproduksi oleh pengrajin mitra. Hal 

ini dimaksudkan agar pengrajin yang berbeda tidak memproduksi barang 

yang sama. Dengan cara tersebut produk yang dipesan akan diproduksi oleh 

pengrajin yang memproduksinya, sehingga pengrajin mitra tidak takut 

apabila pesanan produk jatuh ketangan pengrajin lain. Pada dasarnya banyak 

produk kerajinan yang sama diproduksi oleh pengrajin yang berbeda, karena 

pengrajin akan membuat atau memproduksi produk yang sedang tren 

dipasaran sehingga para pengrajin akan bersaing membuat atau memproduksi 

barang kerajinan yang sama untuk memperebutkan konsumen dan 

menghasilkan income (penghasilan) sebanyak mungkin. 

4. 61,54% atau sebanyak 16 dari 26 pengrajin mengatakan bahwa APIKRI 

selalu memberikan informasi pasar yang bertujuan agar pengrajin dapat selalu 

mengimbangi perubahan tren yang ada dipasaran. Dengan informasi tersebut 

juga diharapkan pengrajin mitra dapat mengimbangi dan tidak kalah saing 

dengan pengrajin lainnya. Selain itu, karena target pasar dalam pemasaran 

yang dilakukan oleh APIKRI merupakan pasar ekspor sehingga pihak 
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APIKRI memang harus berperan aktif dalam pencarian informasi pasar dan 

memberitahukannya kepada para pengrajin. Karena pengrajin memang 

sangat lemah dalam mencari dan mendapatkan informasi tentang pasar ekspor 

bahkan pasar pasar lokal itu sendiri. Sehingga dengan adanya adanya 

informasi pasar dari APIKRI beserta dengan arahannya, pengrajin dapat 

belajar untuk mencari dan mengetahui pasar untuk pemasaran kerajinan yang 

pada dasarnya akan selalu berubah. 

5. 53,85% atau sebanyak 14 dari 26 orang pengrajin mengatakan bahwa 

APIKRI selalu meminta pengrajin mitra untuk membuat produk baru. Cara 

ini merupakan salah satu cara yang dilakukan APIKRI untuk melakukan riset 

pasar agar nantinya bisa mendapatkan pasar yang potensial dan 

menguntungkan. Hal tersebut juga bertujuan agar pengrajin mitra dapat 

menghasilkan sesuatu yang lain dari produk sebelumnya yang diharapkan 

dapat menciptaka tren baru bagi pasar. Selain itu juga untuk mempertahankan 

konsumen yang sudah ada dan untuk mendapatkan konsumen potensial 

lainnya, agar tidak terjadi kebosanan. 

6. 50% atau sebanyak 13 dari 26 orang pengrajin mengatakan bahwa APIKRI 

selalu meberikan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan pengrajin mitra. Dengan memberikan pelatihan, pengajin 

mitra dapat mengimbangi standar yang ditetapkan oleh APIKRI karena disini 

APIKRI menetapkan standar tersendiri agar target pasar yang diinginkan 

dapat tercapai. Selain itu, dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh 

APIKRI diharapkan nantinya pengrajin mitra dapat menemukan pasarnya 
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sendiri dan dapat berdiri sendiri dengan usahanya kerajinannya tersebut 

ditengah persaingan usaha kerajinan yang semakin ketat. 

Kendala yang dirasakan pengrajin mitra: 

1. 57,69% atau sebanyak 15 dari 26 pengrajin mengatakan bahwa standar 

kualitas APIKRI terlalu tinggi, sehingga terkadang pengrajin sulit untuk 

mengimbanginya. Tidak jarang produk pengrajin tidak lolos dalam tahap 

quality control. Padahal produk yang tidak lolos quality control tersebut 

dijual kekonsumen lain tetap akan terjual. Standar yang ditetapkan APIRKI 

memang dibuat agar target pasar yang diinginkan dapat tercapai. Beberapa 

pengrajin pun merasakan manfaat dari kerja kerasnya mengikuti dan berusaha 

mengimbangi standar APIKRI yang membuat produk kerajinannya semakin 

berkualitas baik, namun beberapa pengrajin merasa merasa kesulitan untuk 

mengikuti standar tersebut terutama pengajin yang masih termasuk pemula. 

2. 46,15% atau sebanyak 12 dari 26 orang pengrajin mengatakan bahwa pesanan 

yang semakin menurun, sehingga pengrajin khawatir nantinya keberlanjutan 

usaha kerajinan pengrajin dipertaruhkan karena minimnya pemesanan. 

Karena disini produk kerajinan memang bukan produk kebutuhan utama 

masyarakat yang bisa dikonsumsi setiap hari, sehingga pembelian produk 

kerajinan juga dilakukan hanya sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pihak 

APIKRI juga tidak bisa memberikan jaminan yang mutlak untuk pasar 

penjualan, tapi APIKRI akan berusaha untuk selalu mencarikan order melalui 

koneksi yang sudah ada. Disamping itu APIKRI mengharapkan agar 

pengrajin dapat terus berusaha melakukan pemasaran secara maksimal bagi 
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target pasarnya sendiri untuk pasar lokal ataupun pasar yang sudah mereka 

punya, dengan begitu pengrajin tidak harus menggantungkan nasibnya 

kepada APIKRI.  

3. 57,69% atau sebanyak 15 dari 26 orang pengrajin mengatakan bahwa masalah 

yang tidak dapat diselesaikankan oleh pengrajin mitra, sehingga kualitas 

produk yang dihasilkan pengrajin mitra tidak begitu maksimal. Pengetahuan 

dan kemampuan pengrajin yang masih minim membuat produk yang 

dihasilkan pun masih minim, sehingga terkadang masih timbul beberapa 

masalah yang belum bisa di pecahkan. Disini APIKRI berusaha memecahkan 

setiap permasalahan pengrajin, namun memang belum semua masalah 

pengrajin yang bisa terselesaikan. Baru beberapa pengrajin saja yang 

permasalahannya bisa diselesaikan. Contoh permasalahannya adalah 

gangguan jamur pada produk kerajinan yang disebabkan oleh jamur karena 

alat pengeringan yang kurang memadai atau kurang canggih. 

E. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Pola Kemitraan 

 Persepsi pengrajin terhadap pola kemitraan adalah penilaian atau pandangan 

terhadap sistem kemitraan yang dijalankan APIKRI, dimana penilaian tersebut akan 

dilihat dari sudut pandang pengrajin. Persepsi dalam hal ini terkait dengan kontrak 

kerjasama, modal pinjaman, hak dan kerjasama, bimbingan teknis, penentuan harga 

beli, waktu pembayaran, dan jaminan pasar. 

 Responden yang diambil adalah seluruh pengrajin dibidang agribisnis yang 

ada di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 26 pengrajin. pengrajin yang menjadi 
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responden juga harus masih aktif mengikuti kegiatan APIKRI dan aktif bekerja 

sebagai pengrajin. 

1. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Kontrak Kerjasama 

Kontrak kerjasama merupakan perjanjian yang mengikat antara kedua belah 

pihak atas dasar suatu kesepakatan yang didalamnya mengandung aturan-aturan 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku kerjasama. Persepsi pengrajin 

terhadap kontrak kerjasama dilihat dari penilaian pengrajin terhadap aturan-aturan 

yang kerjasama yang ditawarkan oleh apikri, apakah aturan yang ditawarkan sudah 

bersifat adil bagi kedua belah pihak. Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan 

skor untuk persepsi pengrajin terhadap kontrak kerjasama. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Kontrak Kerjasama 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Adil 0 0 0 0 

2 Kurang Adil 9 34,6 18 0,69 

3 Adil 12 46,2 36 1,39 

4 Sangat Adil 5 19,2 20 0,77 

Total 26 100 74 2,85* 

Keterangan: *Adil 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontrak kerjasama dimana yang 

didalamnya terdapat aturan yang ditawarkan oleh pihak APIKRI sudah dirasa adil 

oleh pengrajin. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumlah responden bahwa dari 26 

orang pengrajin, sebanyak 46% atau 12 orang mengatakan bahwa kontrak 

kerjasama yang ditawarkan APIKRI sudah bersifat adil. Hal tersebut dikarenakan 

pengrajin merasa dengan perjanjian yang dijalani selama ini sudah merasakan apa 

yang ingin dicapai dalam mengatasi permasalahan utama para pengrajin yaitu 

masalah pemasaran produk, dan pengrajin juga tidak mengalami kendala apapun 
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selama menjalani kerjasama dengan pihak APIKRI. Selain masalah pemasaran 

yang telah terpecahkan, masalah teknis diluar pemasaran juga sudah dapat 

diselesaikan dengan baik atas bantuan dari pihak APIKRI. Namun ada beberapa 

pengrajin yang mengatakan bahwa kotrak kerjasama yang ditawarkan APIKRI 

kurang adil karena pengrajin masih mengalami beberapa permasalahan diluar 

masalah pemasaran dan APIKRI belum bisa memecahkan masalah pengrajin 

tersebut. Pengajin juga merasa bahwa APIKRI tidak seperti asosiasi atau 

perusahaan yang membantu pemasaran, namun hanya selayaknya pembeli atau 

konsumen biasa. 

2. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Modal Pinjaman 

Modal pinjaman merupakan modal berupa uang yang dipinjamkan oleh pihak 

APIKRI kepada pengrajin untuk melakukan produksi atas dasar memenuhi pesanan 

yang diminta oleh APIKRI. Persepsi pengrajin terhadap modal pinjaman dilihat dari 

seberapa sering pengrajin meminjam modal kepada APIKRI, sebagai bantuan untuk 

melakukan produksi atas pesanan dari APIKRI. Berikut adalah distribusi frekuensi 

perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap modal pinjaman. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Modal Pinjaman 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Bermanfaat 7 26,9 7 0,27 

2 Kurang Bermanfaat 15 57,7 30 1,15 

3 Bermanfaat 4 15,4 12 0,46 

4 Sangat Bermanfaat 0 0 0 0 

Total 26 100 56 1,88 

Keterangan: *Kurang Bermanfaat 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengrajin jarang melakukan 

peminjaman modal kepada pihak APIKRI. Hal tersebut dapat dilihat dari total 
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jumlah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, sebanyak 57,7% atau sekitar 15 

orang mengatakan bahwa modal pinjaman yang disediakan APIKRI kurang 

bermanfaat bagi pengrajin. Hal tersebut dikarenakan dengan dilakukannya 

pembayaran dimuka sebanyak 50% pada saat pemesanan sudah mencukupi untuk 

melakukan produksi. Oleh sebab itu, pengrajin tidak perlu lagi melakukan 

peminjaman modal kepada pihak APIKRI. Disamping itu, pengrajin beralasan 

bahwa yang pastinya sebagai pengrajin mereka memiliki modal simpanan sendiri 

untuk melakukan produksi. Adapun peminjaman yang dilakukan beberapa 

pengrajin dilakukan pada saat awal bergabung dengan APIKRI. Karena ada 

beberapa pengrajin melakukan usaha kerajinan karena adanya tawaran dari pihak 

APIKRI. Sehingga untuk memulai produksi, mereka membutuhnya modal 

pinjaman untuk memulai usaha kerajinan. 

3. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Hak dan Kewajiban 

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang harus menjadi milik kita dan 

suatu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan dan didasari oleh rasa 

tanggungjawab. Persepsi pengrajin terhadap hak dan kewajiban dilihat dari 

tanggapan pengrajin mengenai hak dan kewajiban yang diberikan oleh APIKRI 

kepada pengrajin, apakah menurut pengrajin hak dan kewajiban tersebut sudah 

seimbang atau belum. Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan skor untuk 

persepsi pengrajin terhadap hak dan kewajiban. 
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Tabel 7. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Hak dan Kewajiban 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Seimbang 0 0 0 0 

2 Kurang Seimbang 11 42,3 22 0,84 

3 Seimbang 13 50,0 39 1,50 

4 Sangat Seimbang 2 7,7 8 0,31 

Total 26 100 69 2,65 

Keterangan: *Seimbang 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban yang diberikan 

oleh pihak APIKRI kepada pengrajin dirasa sudah seimbang oleh pengrajin. Hal 

tersebut dapat dilihat dari total jumlah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, 

sebanyak 50% atau sekitar 13 orang mengatakan bahwa hak dan kewajiban yang 

diberikan oleh APIKRI sudah seimbang bagi pengrajin. Karena selama melakukan 

kerjasama, pengrajin tidak pernah merasa ada kerugian ataupun masalah. Pengrajin 

merasa bahwa dengan hak dan kewajiban yang diberikan APIKRI sudah sangat 

membantu bagi pengembangan usaha kerajinan milik pengrajin. Namun beberapa 

pengrajin mengatakan bahwa seharusnya ada kepastian pasar bagi pengrajin, 

sehingga terjadi keberlanjutan pembelian dan produksi kerajinan. Karena menurut 

pengrajin pesanan jumlah ekspor dari APIKRI semakin lama semakin berkurang. 

Pemasaran yang sekarang sangat berbeda dengan pemasaran yang dulu, yang 

biasanya 2-4 kali dalam setahun sekarang bisa hanya 1-2 kali dalam sehatun. 

4. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Bimbingan Teknis 

Bimbingan teknis merupakan suatu kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan para pengrajin dalam memenuhi 

keinginan konsumen. Persepsi pengrajin terhadap bimbingan teknis dilihat dari 

tanggapan pengrajin mengenai pelatiahan yang diberikan oleh APIKRI kepada 
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pengrajin, apakah menurut pengrajin pelatiahan tersebut sudah dirasa baik atau 

belum dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan pengrajin. Berikut 

adalah distribusi frekuensi perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap 

bimbingan teknis. 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Bimbingan Teknis 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Baik 0 0 0 0 

2 Kurang Baik 13 50 26 1,00 

3 Baik 9 35 27 1,04 

4 Sangat Baik 4 15 16 0,61 

Total 26 100 69 2,65 

Keterangan: *Baik 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bimbingan teknis yang diberikan oleh 

pihak APIKRI kepada pengrajin dirasa sudah baik oleh pengrajin. Meskipun jika 

dilihat dari total jumlah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, sebanyak 13 

orang mengatakan bahwa bimbingan teknis yang diberikan oleh APIKRI masih 

kurang baik bagi pengrajin. Sebenarnya jumlah tersebut dikarenakan sebagian besar 

pengrajin tidak dapat hadir dalam pelatihan tersebut dikarenakan masih memiliki 

pekerjaan. Namun beberapa pengrajin juga mengatakan bahwa isi dari pelatihan 

tersebut sama dengan pelatiahan lainnya yang kebanyakan membahas bahwa 

pengrajin harus memberikan sampel, sehingga pengrajin berminat untuk hadir 

dalam pelatihan. Pelatihan biasanya dilakukan 3 kali dalam setahun yang terbagi 

menjadi berbagai macam pelatihan. Pelatihan pengembangan desain yang biasanya 

berlangsung selama 6 hari, sedangkan pelatihan lainnya seperti konsultasi bisnis, 

pelatihan kewirausahaan, pelatihan bahasa dan teknologi, pelatihan manajemen 

keuangan dan lain-lain yang biasanya dilakukan 1 hari. 
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5. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Penentuan Harga Beli 

Penentuan harga beli merupakan penentuan harga produk yang dihasilkan 

pengrajin didalam kemitraan. Persepsi pengrajin terhadap penentuan harga beli 

dilihat dari tanggapan pengrajin mengenai harga beli pihak APIKRI atas barang 

yang dipesan selalu sesuai dengan keinginan para pengrajin. Berikut adalah 

distribusi frekuensi perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap penentuan 

harga beli. 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Penentuan Harga Beli 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Selalu Tidak Sesuai 0 0 0 0 

2 Kadang Tidak Sesuai 5 19,2 10 0,38 

3 Lebih Sering Sesuai 17 65,4 51 1,96 

4 Selalu Sesuai 4 15,4 16 0,62 

Total 26 100 77 2,96 

Keterangan: *Lebih Sering Sesuai 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penentuan harga beli yang diberikan 

oleh pihak APIKRI kepada pengrajin dirasa lebih sering sesuai bagi pengrajin. Hal 

tersebut dapat dilihat dari total jumlah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, 

sebanyak 65,4% atau sekitar 17 orang mengatakan bahwa penentuan harga beli tang 

diberikan APIKRI lebih sering sesuai dengan keinginan pengrajin. Hal tersebut 

dikarenakan APIKRI selalu mencoba untuk memberikan kebebasan kepada 

pengrajin dalam menentukan harga jual barang hasil produksi mereka sendiri. 

Terkecuali harga yang dinginkan pengrajin tidak sesuai yang biasanya terlalu mahal 

bagi barang yang dihasilkan. Untuk kasus tersebut, APIKRI akan membantu 

menentukan harga dengan cara memberikan perhitungan yang benar. Karena bagi 

pengrajin pemula, terkadang pengrajin memberi harga barang sesuai keinginannya 
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tanpa memperhatikan perhitungan yang benar. Harusnya APIKRI selalu menjadi 

penentu harga untuk setiap produk yang dihasilkan oleh para pengrajin, harga 

seperti apa yang sesuai dengan pasar ekspor dan bagaimana cara menentukan 

harganya. Sehingga pengrajin juga dapat belajar untuk membedakan pasar ekspor 

dan pasar lokal yang pastinya memiliki harga dan selera yang berbeda. 

6. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Waktu Pembayaran 

Waktu pembayaran merupakan waktu yang diatur oleh pihak APIKRI dalam 

melakukan proses pembayaran hasil dari karya pengrajin yang biasanya transaksi 

pembayaran dilakukan 50% dimuka dan akan langsung dilunasi paling lama 7 hari 

setelah APIKRI menerima barang pesanan dari pengrajin. Persepsi pengrajin 

terhadap waktu pembayaran dilihat dari tanggapan pengrajin mengenai kesesuaian 

waktu pelunasan atas barang pesanan APIKRI. Apakah masalah pembayaran selalu 

sesuai dengan janji yang diberikan oleh APIKRI. Berikut adalah distribusi frekuensi 

perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap waktu pembayaran. 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Peolehan Skor Persepsi Pengraji Mitra Terhadap 

Waktu Pembayaran 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Selalu Tidak Sesuai 0 0 0 0 

2 Kadang Tidak Sesuai 2 7,7 4 0,15 

3 Lebih Sering Sesuai 14 53,8 42 1,62 

4 Selalu Sesuai 10 38,5 40 1,54 

Total 26 100 86 3,31 

Keterangan: *Selalu Sesuai 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa waktu pembayaran yang diberikan 

oleh pihak APIKRI kepada pengrajin dirasa selalu sesuai bagi pengrajin. Walaupun 

jika dilihat dari total jumlah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, hanya 38,5% 

atau sekitar 10 orang yang mengatakan bahwa waktu pembayaran selalu sesuai 
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dengan yang dijanjikan APIKRI. Lebih banyak yang mengatakan lebih sering 

sesuai, yaitu sebanyak 53,8% atau sekitar 14 orang. Hal tersebut dikarenakan 

APIKRI sebisa mungkin melakukan pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan 

pada awal perjanjian agar menjaga kepercayaan para pengrajin. Namun terkadang 

APIKRI melakukan pembayaran sesuai dengan keuangan atau pembukuan 

APIKRI, sehingga beberapa pengrajin terkadang merasa waktu pembayaran kurang 

sesuai dengan apa yang dijanjikan APIKRI. 

7. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Jaminan Pasar 

Jaminan pasar merupakan janji yang ditawarkan oleh APIKRI kepada 

pengrajin mengenai pembelian barang pesanan yang telah dihasilkan para 

pengrajin. Persepsi pengrajin terhadap jaminan pasar dilihat dari tanggapan 

pengrajin mengenai pembelian barang yang dijanjikan oleh APIKRI. Apakah 

jaminan pasar sudah sesuai dengan janji yang diberikan oleh APIKRI. Berikut 

adalah distribusi frekuensi perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap 

jaminan pasar. 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Jaminan Pasar 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Selalu Tidak Sesuai 0 0 0 0 

2 Kadang Tidak Sesuai 3 11,5 6 0,23 

3 Lebih Sering Sesuai 19 73,1 57 2,19 

4 Selalu Sesuai 4 15,4 16 0,62 

Total 26 100 79 3,04 

Keterangan: *Lebih Sering Sesuai 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jaminan pasar yang dijanjikan oleh 

pihak APIKRI kepada pengrajin dirasa lebih sering sesuai bagi pengrajin. Hal 

tersebut dapat dilihat dari total jumlah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, 
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sebanyak 73,1% atau sekitar 19 orang mengatakan bahwa jaminan pasar yang 

dijanjikan oleh APIKRI lebih sering sesuai dengan keinginan pengrajin. Hal 

tersebut dikarenakan APIKRI memang selalu mencarikan pasar bagi penjualan 

produk para pengrajin agar usaha kerajinan dapat terus berlangsung dan 

berkembang, sehingga dapat membantu para pengrajin dalam meningkatkan 

perekonomian. Namun karena kerajinan bukan menjadi konsumsi pokok bagi 

masyarakat luas, sehingga tidak ada jaminan yang mutlak bagi konsumsi barang 

kerajinan. Jadi memang terkadang APIKRI juga mengalami penurunan permintaan 

dari pihak konsumen, sehingga orderan untuk pengrajin juga terkadang berkurang 

atau tidak stabil. Pesanan yang selalu ada setiap tahunnya merupakan hal yang 

terpenting bagi pengrajin daripada tidak ada pesanan sama sekali. 

Dari ke 7 persepsi diatas, perlu juga diketahui persepsi pengrajin mitra 

terhadap pola kemitraan secara keseluruhan agar dapat diketahui apakah pola 

kemitraan yang dijalankan sudah dirasa baik atau belum dimata para pengrajin. 

Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan skor untuk persepsi pengajin mitra 

terhadap pola kemitraan secara keseluruhan. 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Pola Kemitraan Secara Keseluruhan 

No Indikator Persepsi Skor Responden Total Skor 

Responden 

Rata-rata 

Skor 1 2 3 4 

1 Kontrak Kerjasama 0 9 12 5 74 2,85 

2 Modal Pinjaman 7 15 4 0 56 1,88 

3 Hak dan Kewajiban 0 11 13 2 69 2,65 

4 Bimbingan Teknis 0 13 9 4 69 2,65 

5 Penentuan Harga Beli 0 5 17 4 77 2,96 

6 Waktu Pembayaran 0 2 14 10 86 3,31 

7 Jaminan Pasar 0 3 19 4 79 3,04 

Total 510 19,34 
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Keterangan: 

Kisaran Skor Persepsi  7,00 - 12,25  = Tidak Baik 

Terhadap Pola Kemitraan 12,26 – 17,51  = Kurang Baik 

Secara Keseluruhan  17,52 -22,77  = Baik 

    22,78 – 28,00  = Sangat Baik 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persepsi pengrajin mitra APIKRI 

terhadap pola kemitraan apabila dilihat secara keseluruhan termasuk kategori baik. 

Hal tersebut dikarenakan memang kemitraan yang dilakukan APIRKI merupakan 

kemitraan tidak terikat, dimana para pengrajin mitra tidak terbebani dengan item-

item yang ada didalam pola kemitraan sehingga membuat pengrajin tidak 

mengalami kesulitan dalam menjalin kemitraan. Hanya saja dari 7 indikator yang 

ada, modal pinjaman merupakan indikator dengan total skor yang paling rendah. 

Hal tersebut dikarenakan menurut pengrajin, hal tersebut tidak terlalu 

menguntungkan pengrajin karena pengrajin hampir tidak pernah mengguinakan 

peminjaman modal. 

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh pihak APIKRI. Menurut 

APIKRI, pola kemitraan yang dijalankan dengan para pengrajin sudah berjalan 

sesuai dengan harapan. Karena masalah utama yang selama ini melanda pengrajin 

sudah terselesaikan dan juga tidak ada keluhan dari pengrajin atas pola kemitraan 

yang selama ini sudah dijalankan. Namun, disini APIKRI harusnya senantiasa 

memantau setiap pengrajin dan memotivasi pengrajin agar turut berperan aktif 

didalam kemitraan ini serta menggiring pengrajin untuk membuat produk yang 

disukai pasar ekpor agar pembelian dapat tetap berlangsung. 
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F. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Tercapainya Tujuan Kemitraan 

 Persepsi pengrajin terhadap tercapainya tujuan kemitraan merupakan cara 

pandang atau penilaian pengrajin terhadap seberapa besar keberhasilan atas tujuan 

kemitraan yang telah direncanakan oleh APIKRI yang meliputi capacity building 

untuk produsen, fasilitas pasar, dukungan finansial, konservasi lingkungan, dan 

advokasi SME. 

 Responden yang diambil adalah seluruh pengrajin dibidang agribisnis yang 

ada di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 26 pengrajin. pengrajin yang menjadi 

responden juga harus masih aktif mengikuti kegiatan APIKRI dan aktif bekerja 

sebagai pengrajin. 

1. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Capacity Building Untuk Produsen 

Capacity building bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan pengrajin dalam menghadapi keinginan konsumen. Pengrajin dapat 

meningkatkan kualitas produk sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga tidak 

kalah dan dapat bersaing dengan hasil produk kerajinan lainnya. Capacity building 

untuk produsen meliputi pengembangan produk (desain) berdasarkan kuantitas, 

pengembangan produk (desain) berdasarkan kualitas, pengembangan keterampilan 

pemasaran dan fasilitas teknologi tepat guna. 

a. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Pengembangan Produk (Desain) 

Berdasarkan Kuantitas 

Pengembangan produk (desain) berdasarkan kuantitas merupakan tingkat 

manfaat pelatihan yang diselenggarakan oleh APIKRI dalam meningkatkan 

kemampuan pengrajin dalam pemenuhan jumlah pesanan. Persepsi pengrajin 
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terhadap pengembangan produk (desain) berdasarkan kuantitas dilihat dari 

seberapa besar kemampuan pengrajin dalam memenuhi jumlah pesanan setelah 

mengikuti pelatihan dari APIKRI. Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan 

skor untuk persepsi pengrajin terhadap pengembangan produk (desain) berdasarkan 

kuantitas. 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Pembangunan Produk (Desain) Berdasarkan Kuantitas 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Membantu 4 15,4 4 0,15 

2 Kurang Membantu 7 26,9 14 0,54 

3 Membantu 9 34,6 27 1,04 

4 Sangat Membantu 6 23,1 24 0,92 

Total 26 100 69 2,65 

Keterangan: *Membantu 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelatihan yang dilakukan APIKRI 

dalam pembangunan produk (desain) dalam pemenuhan jumlah pesanan dapat 

membantu para pengrajin. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumah responden 

bahwa dari 26 orang pengrajin, sebanyak 34,6% atau sekitar 9 orang mengatakan 

pelatihan pembangunan produk (desain) membantu pengrajin dalam pemenuhan 

pesanan. Hal tersebut dikarenakan dalam pelatihan tersebut, pengrajin dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghasil produk kerajinan. 

Agar dapat bersaing dengan produk kerajinan yang lainnya, dan agar tidak 

kehilangan konsumen yang sudah ada. Selain itu dapat mengimbangi tren pasar, 

karena tren pasar akan selalu berubah sesuai dengan berubahnya selera masyarakat. 

Namun beberapa pengrajin mengatakan bahwa terkadang pelatihan yang dilakukan 

APIKRI terlalu monoton yang selalu membahas tentang pengrajin yang harusnya 

memberikan sampel, dimana pengrajin terkadang tidak dapat menyanggupi karena 
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kesibukan pengrajin. karena selain melayani APIKRI, pengrajin juga melayani 

pesanan dari pihak lain. Selain itu, jadwal pelatihan yang dilakukan APIKRI sering 

tidak sesuai dengan kesibukan yang dijalani oleh pengrajin. Harusnya disini 

APIKRI melatih pengrajin dalam mengembangkan kemampuannya untuk masalah 

penguasaan produksi agar kuantitas dalam pemesanan dapat terpenuhi, seperti 

penggunaan peralatan canggih yang dapat mempermudah pengerjaan kerajinan. 

b. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Pengembangan Produk (Desain) 

Berdasarkan Kualitas 

Pengembangan produk (desain) berdasarkan kualitas merupakan standar 

tentang kualitas produk yang ditentukan oleh APIKRI. Persepsi pengrajin terhadap 

pengembangan produk (desain) berdasarkan kualitas dilihat dari tanggapan 

pengrajin mengenai standar yang ditetapkan oleh APIKRI, apakah sudah memenuhi 

keinginan pengrajin atau belum. Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan skor 

untuk persepsi pengrajin terhadap pengembangan produk (desain) berdasarkan 

kualitas. 

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Pengembangan Produk (Desain) Berdasarkan Kualitas  

Sko

r 

Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Memenuhi Standar 3 11,6 3 0,12 

2 Kurang Memenuhi Standar 9 34,6 18 0,69 

3 Memenuhi Standar 9 34,6 27 1,04 

4 Melebihi Standar 5 19,2 20 0,77 

Total 26 100 68 2,62 

Keterangan: *Memenuhi Standar 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin standar produk 

yang ditetapkan APIKRI sudah memenuhi standar. Hal tersebut dapat dilihat dari 

total jumah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, ada 2 kategori yang memiliki 
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persentase yang sama yang menyatakan kategori yang berbeda yaitu memenuhi 

standar dan kurang memenuhi standar. Dimana masing-masing kategori jumlahnya 

sebanyak 34,6% atau sekitar 9 orang. Hal tersebut dikarenakan dengan 

ditetapkannya standar produk oleh APIKRI, membuat kemampuan dan ketelitian 

pengrajin dalam menghasilkan produk menjadi lebih baik. Produk yang dihasilkan 

pun akan berkualitas baik, sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen. 

Sehingga dapat bersaing dengan produk kerajinan dari pengrajin lainnya yang 

sudah lebih berpengalaman. Dengan standar yang ditetapkan APIKRI juga dapat 

membantu pengrajin dalam memenuhi keinginan konsumen, karena kebanyakan 

pengrajin tidak mengetahui standar produk yang ada dipasaran terutama pasar 

ekspor. Namun beberapa pengrajin mengatakan bahwa standar yang ditetapkan 

pengrajin terlalu tinggi bagi pengrajin, karena pengrajin merasa telah mengikuti 

standar APIKRI. Namun terkadang dalam proses sortir masih banyak produk yang 

dikembalikan untuk lebih disempurnakan. Padahal jika produk yang ditolak oleh 

APIKRI dijual kepada pihak lain, produk tersebut akan tetap diterima tanpa adanya 

keluhan. Harusnya disini APIKRI menjelaskan kembali tentang standar yang 

harusnya dipenuhi untuk pasar ekspor agar pengrajin dapat mengerti dalam 

memahami perbedaan standar antara pasar ekspor dan pasar lokal, serta melakukan 

pelatihan kembali agar dapat membuat pengrajin memahami dalam pemenuhan 

standar tersebut. 

c. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Pengembangan Keterampilan Pemasaran 

Pengembangan keterampilan pemasaran merupakan tingkat kemampuan 

APIKRI dalam membina pengrajin agar lebih mandiri dalam memasarkan 
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produknya. Persepsi pengrajin terhadap pengembangan keterampilan dilihat dari 

seberapa besar pengaruh APIKRI dalam mengembangkan kemampuan pengrajin 

dalam memasarkan produknya diluar APIKRI. Berikut adalah distribusi frekuensi 

perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap pengembangan keterampilan 

pemasaran. 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Pengembangan Keterampilan Pemasaran 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Membantu 5 19,2 5 0,19 

2 Kurang Membantu 10 38,5 20 0,77 

3 Membantu 7 26,9 21 0,81 

4 Sangat Membantu 4 15,4 16 0,61 

Total 26 100 62 2,38 

Keterangan: *Kurang Membantu 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin pembinaan untuk 

mengembangkan keterampilan pemasaran pengrajin dirasa kurang membantu. Hal 

tersebut dapat dilihat dari total jumah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, 

sebanyak 38,5% atau sekitar 10 orang mengatakan pembinaan untuk 

mengembangkan keterampilan pemasaran kurang berhasil. Hal tersebut 

dikarenakan bahwa pengrajin yang sudah mulai tidak konsisten dalam mengikuti 

pelatihan, sehingga APIKRI tidak bisa mengontrol perkembangan para pengrajin. 

Selain itu, karena pasar utama APIKRI adalah pasar ekspor, pengrajin sedikit 

kesulitan dalam memahami proses pemasarannya. Sehingga, disini perlu adanya 

komunikasi kembali antara kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan dalam 

pengembangan keterampilan pemasaran tersebut. 
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d. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Fasilitas Teknologi Tepat Guna 

Fasilitas teknologi tepat guna merupakan tingkat ketersediaan dan 

kemampuan APIKRI dalam memberikan dan melatih penggunaan teknologi terkini 

kepada pengrajin untuk mengimbangi permintaan pasar dan meningkatkan kualitas 

produk. Persepsi pengrajin terhadap fasilitas teknologi tepat guna dilihat seberapa 

besar pengaruh bantuan APIKRI kepada pengrajin apabila dilihat dari sudut 

penggunaan teknologi tepat guna, apakah penggunaan teknologi tersebut sudah 

membantu atau belum. Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan skor untuk 

persepsi pengrajin terhadap fasilitas teknologi tepat guna. 

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Fasilitas Teknologi Tepat Guna 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Membantu 5 19,2 5 0,19 

2 Kurang Membantu 10 38,5 20 0,77 

3 Membantu 9 34,6 27 1,04 

4 Sangat Membantu 2 7,7 8 0,31 

Total 26 100 60 2,31 

Keteangan: *Kurang Membantu 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin fasilitas teknologi 

tepat guna yang diberikan oleh APIKRI kurang membantu. Hal tersebut dapat 

dilihat dari total jumah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, sebanyak 38,5% 

atau sekitar 10 orang mengatakan fasilitas tepat guna kurang membantu. Hal 

tersebut dikarenakan hanya beberapa pengrajin saja yang merasakan bantuan atas 

fasilitas teknologi tepat guna tersebut. Seperti ada pengrajin yang mendapatkan alat 

penyaringan limbah dan alat untuk pressing. Sedangkan beberapa pengrajin belum 

dapat manfaat dari fasilitas tepat guna karena beberapa masalah pengrajin sulit 

untuk dipecahkan. Namun APIKRI tetap membantu apabila pengrajin mengalami 
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kesulitan, meskipun meninta bantuan dari pihak luar. Karena disini kemampuan 

yang juga terbatas, namun tetap melakukan kajian ulang untuk dapat memenuhi 

segala keinginan pengrajin. Dalam hal ini pengrajin diharap dapat bersabar, karena 

APIKRI akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dan dapat bersikap 

adil kepada semua pengrajin. 

2. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Fasilitas Pasar 

Fasilitas pasar bertujuan untuk memberikan informasi terkini tentang tren 

yang sedang terjadi dikalangan masyarakat agar para pengrajin tidak kalah saing 

dengan pengrajin lain. Fasilitas pasar meliputi informasi pasar dan percobaan pasar. 

a. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Informasi Pasar 

Informasi pasar merupakan kegiatan APIKRI dalam memberikan informasi 

kepada pengrajin terkait tren pasar. Persepsi pengrajin terhadap fasilitas pasar 

dilihat dari seberapa manfaat mengenai informasi tren pasar yang berubah 

dipasaran yang diberikan oleh APIKRI kepada para pengrajin. Berikut adalah 

distribusi frekuensi perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap informasi 

pasar. 

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Informasi Pasar 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Bermanfaat 0 0 0 0 

2 Kurang Bermanfaat 10 38,5 20 0,77 

3 Bermanfaat 11   42,3 33 1,27 

4 Sangat Bermanfaat 5 19,2 20 0,77 

Total 26 100 73 2,81 

Keterangan: *Melakukan 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin, APIKRI telah 

melakukan pemberian informasi tentang perubahan tren yang ada dipasaran dengan 
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baik. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumah responden bahwa dari 26 orang 

pengrajin, sebanyak 42,3% atau sekitar 11 orang mengatakan bahwa informasi 

tentang perubahan tren yang ada dipasaran dirasa bermanfaat bagi para pengrajin. 

Hal tersebut dikarenakan pasar APIKRI yang merupakan pasar ekspor, sehingga 

APIKRI memang harus terus tahu tentang informasi terkini untuk pasar ekspor. 

APIKRI juga harus selalu memberitahukan setiap informasi pasar kepada para 

pengrajin. Pemberian informasi tersebut dilakukan dengan cara mengundang semua 

pengrajin ke pertemuan yang diadakan APIKRI. Namun apabila ada perubahan 

produk secara personal, APIKRI akan datang ke pengrajin secara pribadi atau 

pengrajin yang diundang secara personal. Disini, pengrajin yang merasa kurang 

mendapat manfaat dari informasi pasar tersebut harusnya terus mengembangkan 

produknya atau meminta bantuan APIKRI bagaimana kriteria produk yang menjadi 

minat dipasar ekspor dan bagaimana cara pemenuhannya. 

b. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Percobaan Pasar 

Percobaan pasar merupakan kesediaan APIKRI memberikan kesempatan 

pengrajin dalam memproduksi produk baru secara mandiri. Persepsi pengrajin 

terhadap percobaan pasar dilihat dari apakah APIKRI bersedia memberikan 

kesempatan para pengrajin yang ingin membuat produk baru, agar produknya dapat 

diperkenalkan dan dipromosikan oleh pihak APIKRI. Berikut adalah distribusi 

frekuensi perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap percobaan pasar. 
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Tabel 18. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Percobaan Pasar 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Bersedia 6 23,1 6 0,23 

2 Kurang Bersedia 6 23,1 12 0,46 

3 Bersedia 12 46,2 36 1,38 

4 Sangat Bersedia 2 7,6 8 0,31 

Total 26 100 62 2,38 

Keterangan: *Kurang Bersedia 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin, kesediaan 

APIKRI dalam memberikan kesempatan para pengrajin dalam memperkenalkan 

produk baru termasuk dalam kategori bersedia. Hal tersebut dapat dilihat dari total 

jumah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, sebanyak 46,2% atau sekitar 12 

orang mengatakan bahwa APIKRI telah bersedia memberikan kesempatan kepada 

pengrajin untuk memperkenalkan produk barunya. Hal tersebut dikarenakan selain 

selalu mengikuti tren pasar, dengan adanya sampel produk baru dari pengrajin 

APIKRI dapat membuat kesempatan untuk menciptakan tren baru yang mungkin 

akan disukai. Namun beberapa pengrajin hanya selalu mengikuti tren yang ada saja. 

Karena selain melayani pasar dari pihak APIKRI, pengrajin juga harus melayani 

pesanan dari pihak lainnya. Sehingga pengrajin tidak memiliki waktu lebih untuk 

membuat sampel baru, karena sudah banyak pesanan dari pihak lain. Disini, dengan 

adanya sampel yang diminta APIKRI diharapkan dapat membantu pengrajin dalam 

menemukan keinginan pasar dan menciptakan tren baru yang mungkin akan 

diminati. Sehingga harusnya pengrajin dapat berperan aktif dalam memberijan 

sampel baru, agar tidak terjadi kebosanan yang dapat membuat konsumen deralih 

ke produk lain yang mungkin lebih terbaru dan menarik. 
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c. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Temu Usaha 

Temu usaha merupakan kesediaan APIKRI melakukan pertemuan antara 

sesama pengrajin untuk dapat saling berbagi kemampuan dan pengalaman dalam 

bidang kerajinan. Persepsi pengrajin terhadap temu usaha dilihat dari apakah 

APIKRI bersedia melakukan pertemuan untuk sesama pengrajin agar pengrajin 

dapat saling bertukar pengalaman. Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan 

skor untuk persepsi pengrajin terhadap temu usaha. 

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Temu Usaha 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Bersedia 2 7,7 2 0,08 

2 Kurang Bersedia 14 53,8 28 1,08 

3 Bersedia 9 34,6 27 1,04 

4 Sangat Bersedia 1 3,9 4 0,15 

Total 26 100 61 2,35 

Keterangan: *Kurang Bersedia 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin, kesediaan 

APIKRI dalam melakukan pertemuan antara sesama pengrajin termasuk didalam 

kategori kurang bersedia. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumah responden 

bahwa dari 26 orang pengrajin, sebanyak 53,8% atau sekitar 14 orang mengatakan 

bahwa APIKRI kurang bersedia melakukan pertemuan anata sesama pengrajin. Hal 

tersebut dikarenakan semakin sedikitnya pengrajin yang berpastisipasi didalam 

pertemuan tersebut. Beberapa pengrajin yang usahanya mulai stabil tidak begitu 

tertarik untuk mengikuti pertemua dikarenakan sibuk dengan usahanya dan 

terkadang jadwal pertemuan yang tidak sesuai. Selain itu, beberapa pengrajin 

mengatakan bahwa pertemuan antara sesama pengrajin sama saja dengan 

pertemuan APIKRI lainnya yang membahas masalah tren pasar ekspor. Sehingga 
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beberapa tahun belakangan ini, pertemuan antara pengrajin diadakan apabila ada 

permintaan dari pengrajin itu sendiri. 

3. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Dukungan Finansial 

Dukungan finansial bertujuan agar para pengrajin tetap dapat memenuhi 

pesanan yang diinginkan konsumen walaupun produk pesanan memiliki modal 

yang sangat besar. Untuk itu, disini APIKRI memberikan pinjaman modal kepada 

para pengrajin agar dapat memenuhi pesanan dari konsumen. Dukungan finansial 

meliputi bantuan modal kerja dan jaminan pada lembaga keuangan. 

a. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Bantuan Modal Kerja 

Bantuan modal kerja merupakan modal yang diberikan APIKRI kepada 

pengrajin untuk melakukan produksi apabila pengrajin masih kekurangan modal. 

Persepsi pengrajin terhadap modal pinjaman dilihat dari apakah bantuan modal 

kerja yang disediakan APIKRI dapat membantu pengrajin apabila ada pengrajin 

yang kekuangan modal didalam produksi. Berikut adalah distribusi frekuensi 

perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap bantuan modal kerja. 

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Bantuan Modal Kerja 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Membantu 4 15,4 4 0,15 

2 Kurang Membantu 11 42,3 22 0,85 

3 Membantu 8 30,8 24 0,92 

4 Sangat Membantu 3 11,5 12 0,46 

Total 26 100 62 2,38 

Keterangan: *Kurang Membantu 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin, bantuan modal 

kerja yang disediakan APIKRI untuk membantu pengrajin apabila kekurangan 

modal dalam memproduksi produk kerajinan dirasa kurang membantu bagi 
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pengrajin. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumah responden bahwa dari 26 orang 

pengrajin, sebanyak 42,3% atau sekitar 11 orang mengatakan bahwa bantuan modal 

kerja yang disediakan APIKRI kurang membantu. Hal tersebut dikarenakan 

pembayaran diawal yang dilakukan APIKRI saat pemesanan yaitu sebesar 50%, 

sudah sangat cukup untuk melakukan produksi. Selain itu, pihak APIKRI juga 

langsung melakukan pelunasan apabila barang yang dipesan sudah selesai. Selain 

itu tidak semua pengrajin merasakan bantuan modal tersebut. Sebagai pengusaha 

pengrajin, mereka juga pastinya memiliki simpanan modal tersendiri untuk 

cadangan apabila ada pesanan. Disini pihak APIKRI juga pasti memiliki 

keterbatasan untuk memenuhi semua keinginan pengrajin, sehingga mungkin hanya 

sebagian pengrajin yang merasakan bantuan tersebut. 

b. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Jaminan Pada Lembaga Keuangan 

Jaminan pada lembaga keuangan merupakan kesediaan APIKRI dalam 

menjamin peminjaman modal kepada pihak lain apabila APIKRI tidak mampu 

membatu pengrajin dalam menyediakan modal. Persepsi pengrajin terhadap 

jaminan pada lembaga keuangan dilihat dari apakah APIKRI bersedia dalam 

menjamin peminjaman modal kepada pihak lain. Berikut adalah distribusi frekuensi 

perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap jaminan pada lembaga keuangan. 

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Jaminan Pada Lembaga Keuangan 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Bersedia 0 0 0 0 

2 Kurang Bersedia 10 38,5 20 0,77 

3 Bersedia 13 50,0 39 1,50 

4 Sangat Bersedia 3 11,5 12 0,46 

Total 26 100 71 2,73 

Keterangan: *Bersedia 



90 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin, kesediaan 

APIKRI dalam menjamin peminjaman modal kepada pihak lain termasuk dalam 

kategori bersedia. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumah responden bahwa dari 

26 orang pengrajin, sebanyak 50% atau sekitar 13 orang mengatakan bahwa 

APIKRI bersedia menjamin peminjaman modal kepada pihak lain. Hal tersebut 

dikarenakan pihak APIKRI takut apabila pengrajin kekurangan modal untuk 

produksi, namun APIKRI tidak sanggup untuk menyediakan. Sehingga APIKRI 

menjalin hubungan kepada beberapa pihak yang dapat dapat membantu 

menyediakan modal. Namun fasilitas tersebut jarang dimanfaatkan oleh pengrajin, 

karena dengan sistem yang diterapkan APIKRI dalam transaksi pemesanan sudah 

sangat membantu pengrajin untuk melakukan proses produksi. disini sebagian 

pengrajin sudah tidak memerlukan bantuan lagi untuk penyediaan modal, sehingga 

pengrajin hanya berharap program difokuskan untuk masalah pemasaran saja. 

Karena pemasanan yang semakin menurun membuat pengrajin khawatir untuk 

keberlangsungan penjualan kedepannya.  

4. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Konservasi Lingkungan 

Konservasi lingkungan bertujuan agar bahan baku yang digunakan dan 

berasal dari alam tidak merusak alam itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan 

perbaikan seperti jika bahan baku berupa kayu perlu dilakukan re-planting atau 

penanaman pohon kembali. Konservasi lingkungan meliputi re-planting 

(penanaman pohon kembali) dan pengolahan sampah. 
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a. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Re-planting (Penanaman Pohon 

Kembali) 

Re-planting (penanaman pohon kembali) merupakan sosialisasi APIKRI 

terhadap pengrajin guna menjaga kelestarian alam. Persepsi pengrajin terhadap re-

planting dilihat dari apakah menurut pengrajin program tersebut berguna bagi 

pengrajin. Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan skor untuk persepsi 

pengrajin terhadap re-planting (penanaman pohon kembali). 

Tabel 22. Distribusi Frekuensi Peolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Re-planting (Penanaman Pohon Kembali) 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Berguna 7 26,9 7 0,27 

2 Kurang Berguna 14 53,8 28 1,08 

3 Berguna 4 15,4 12 0,46 

4 Sangat Berguna 1 3,9 4 0,15 

Total 26 100 51 1,96 

Keterangan: *Kurang Berguna 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin, program APIKRI 

mengenai re-planting termasuk dalam kategori kurang berguna. Hal tersebut dapat 

dilihat dari total jumah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, sebanyak 53,8% 

atau sekitar 14 orang mengatakan bahwa program APIKRI mengenai re-planting 

kurang bermanfaat bagi pengrajin. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pengrajin 

menggunakan bahan dasar yang berasal langsung dari alam. Bahkan sebagian besar 

pengrajin menggunakan bahan limbah sebagai bahan baku untuk membuat produk 

kerajinan, seperti tempurung, biji karet, limbah kayu dan lain-lain. Bahkan karena 

tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut, pengrajin tidak tahu lagi apakah program 

tersebut masih dilakukan atau tidak. Sehingga beberapa pengrajin tidak begitu 
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tertarik dalam program re-planting tersebut. Karena hal tersebut, program re-

planting tidak begitu aktif dilakukan. 

b. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Pengelolaan Sampah 

Pengolahan sampah merupakan pemanfaatan barang bekas yang masih bisa 

digunakan untuk menghasilkan produk baru dan cara menanggulangi limbah yang 

dihasilkan oleh pengrajin agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Persepsi 

pengrajin terhadap pengolahan sampah dilihat dari pelatihan yang dilakukan 

APIKRI dalam mengembangkan kemampuan pengrajin untuk memanfaatkan 

barang bekas atau limbah dan cara menanggulangi limbah dirasa berguna bagi 

pengrajin atau tidak. Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan skor untuk 

persepsi pengrajin terhadap pengolahan sampah. 

Tabel 23. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Pengelolaan Sampah 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Berguna 3 11,5 3 0,12 

2 Kurang Berguna 12 46,2 24 0,92 

3 Berguna 8 30,8 24 0,92 

4 Sangat Berguna 3 11,5 12 0,46 

Total 26 100 63 2,42 

Keterangan: *Kurang Berguna 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin, program APIKRI 

mengenai pengolahan sampah termasuk dalam kategori kurang berguna. Hal 

tersebut dapat dilihat dari total jumah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, 

sebanyak 46,2% atau sekitar 12 orang mengatakan bahwa program APIKRI 

mengenai pengolahan kurang berguna bagi pengrajin. Hal tersebut dikarenakan 

beberapa pengrajin sudah bisa memaksimalkan bahan baku yang mereka punya 

sampai membuat produk-produk terkecil, sehingga limbah yang dihasilkan 
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memang limbah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Program tersebut hanya 

bermanfaat bagi pengrajin yang baru menjalani usaha kerajinan. Karena 

kemampuan pengrajin yang masih minim, sehingga masih sangat perlu bantuan dari 

APIKRI untuk memanfaatkan bahan baku secara optimal. Untuk pengolahan 

limbah itu sendiri, beberapa pengrajin sangat merasakan manfaat dari bantuan yang 

diberikan oleh APIKRI. Karena pengrajin dapat mengolah limbah secara benar agar 

tidak merusak lingkungan. Namun beberapa pengrajin belum bisa mengolah limbah 

dengan benar, karena APIKRI juga tidak bisa langsung mengatasi semua masalah 

pengrajin. APIKRI mencoba mengatasi permasalahan limbah pengrajin satu 

persatu dan perlahan, agar hasilnya lebih optimal. 

5. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Advokasi SME 

Advokasi SME (Small Medium Enterprises) bertujuan untuk memecahkan 

atau mencari solusi atas masalah yang dialami kedua belah pihak didalam kemitraan 

ataupun proses produksi. Advokasi SME meliputi perbaikan iklim usaha yang 

berpihak pada usaha kecil dan promosi fair trade. 

a. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Perbaikan Iklim Usaha Yang Berpihak 

Pada Usaha Kecil 

Perbaikan iklim usaha yang berpihak pada usaha kecil merupakan sikap 

APIKRI yang selalu berpihak kepada pengrajin. persepsi pengrajin terhadap 

perbaikan iklim usaha yang berpihak pada usaha kecil dilihat dari apakah APIKRI 

selalu mendukung pengrajin kecil dengan segala macam permasalahannya seperti 

yang dijanjikan pada awal menjalankan kemitraan. Berikut adalah distribusi 
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frekuensi perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap perbaikan iklim usaha 

yang berpihak pada usaha kecil. 

Tabel 24. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Perbaikan Iklim Usaha Yang Berpihak Pada Usaha Kecil 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Mendukung 0 0 0 0 

2 Kurang Mendukung 10 38,5 20 0,77 

3 Mendukung 10 38,5 30 1,16 

4 Selalu Mendukung 6 23,0 24 0,92 

Total 26 100 74 2,85 

Keterangan: *Mendukung 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin, program APIKRI 

mengenai perbaikan iklim usaha yang berpihak pada usaha kecil termasuk dalam 

kategori mendukung. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumah responden bahwa 

dari 26 orang pengrajin, ada 2 kategori yang memiliki persentase yang sama yaitu 

mendukung dan kurang mendukung pengrajin mikro kecil didalam usaha kerajinan 

yang terus berubah. Masing-masing memiliki persentase sebanyak 38,5% atau 

sekitar 10 orang. Hal tersebut dikarenakan prinsip APIKRI dari awal terbentuk 

memang untuk selalu mendukung pengrajin kecil agar mampu bertahan dan 

bersaing dengan pengrajin lainnya. Pengrajin kecil juga nantinya diharapkan dapat 

berdiri sendiri didalam menghadapi usaha kerajinan yang terus berubah. Karena 

pada dasarnya bahwa selama ini kalah saing dengan pengrajin yang usaha 

kerajinannya sudah lebih besar. Pengrajin kecil kalah saing oleh kurangnya 

penguasaan teknologi, kecepatan produksi, penguasaan pasar dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, APIKRI selalu mendengarkan keluh kesah pengrajin dan mencoba 

memberikan yang terbaik bagi pengrajin, serta selalu melakukan riset agar sesuatu 

yang kurang dan dianggap menjadi permasalahan dapat segera diatasi.. Agar usaha 
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kerajinan pengrajin kecil dapat bertahan dan terus berkembang, serta nantinya para 

pengrajin kecil dapat berdiri secara mmandiri dalam menjalankan usahanya dan 

dapat bersaing dengan pengrajin yang lebih besar. 

b. Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap Promosi Fair Trade 

Promosi fair trade merupakan keterbukaan APIKRI dalam menjalankan 

kemitraan. Persepsi pengrajin terhadap promosi fair trade dilihat dari keterbukaan 

APIKRI dalam mendukung pengrajin kecil, apakah APIKRI terus mendukung dan 

memperkenalkan pengrajin kecil agar dapat terus berkembang dan mandiri. Berikut 

adalah distribusi frekuensi perolehan skor untuk persepsi pengrajin terhadap 

promosi fair trade. 

Tabel 25. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Promosi Fair Trade 

Skor Kategori Skor Jumlah 

Pengrajin 

Persentase 

(%) 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Tidak Terbuka 0 0 0 0 

2 Kurang Terbuka 13 50,0 26 1,00 

3 Terbuka 11 42,3 33 1,27 

4 Sangat Terbuka 2 7,7 8 0,31 

Total 26 100 67 2,58 

Keterangan: *Terbuka 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut pengrajin, keterbukaan 

APIKRI mengenai promosi fair trade termasuk dalam kategori terbuka. Hal tersebut 

dapat dilihat dari total jumah responden bahwa dari 26 orang pengrajin, sebanyak 

50% atau sekitar 13 orang mengatakan bahwa APIKRI terbuka dalam mendukung 

dan memperkenalkan pengrajin agar terus berkembang. Hal tersebut dikarenakan 

APIKRI selalu mencoba mendapatkan pasar bagi penjualan produk para pengrajin, 

agar usaha kerajinan dapat terus berlanjut dan berkembang serta dapat bersaing 

dengan pengrajin lainnya. APIKRI juga selalu mendengarkan keluh kesah 
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pengrajin didalam usaha kerajinan dan akan selalu berusaha untuk mencari jalan 

untuk mengatasinya. Selain itu, APIKRI juga selalu mengadakan pertemuan rutin 

untuk memberitahukan kepada pengrajin tengtang apa saja yang terjadi didalam 

perkembangan usaha kerajinan. Agar pengrajin dapat belajar untuk mengimbangi 

segala perubahan yang terjadi dengan bantuan dari APIKRI. 

Dari ke 5 persepsi diatas, perlu juga diketahui persepsi pengrajin mitra 

terhadap tercapainya tujuan kemitraan secara keseluruhan agar dapat diketahui 

apakah tujuan dari kemitraan yang dijalankan sudah dirasa baik atau belum dimata 

para pengrajin. Berikut adalah distribusi frekuensi perolehan skor persepsi 

pengrajin mitra APIKRI terhadap tercapainya tujuan kemitraan secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

Tabel 26. Distribusi Frekuensi Peolehan Skor Persepsi Pengrajin Mitra Terhadap 

Tercapainya Tujuan Kemitraan 

No Indikator Persepsi Skor Responden Total Skor 

Responden 

Rata-rata 

Skor 1 2 3 4 

1 Capacity Building Untuk 

Produsen 

      

  Pengembangan Produk 

(Desain) Berdasarkan 

Kuantitas 

4 7 9 6 69 2,65 

  Pengembangan 
Produk(Desain) 

Berdasarkan Kualitas 

3 9 9 5 68 2,62 

  Pengembangan 
Keterampilan Pemasaran 

5 10 7 4 62 2,38 

  Fasilitas Teknologi 

Tepat Guna 

5 10 9 2 60 2,31 

2 Fasilitas Pasar       

  Informasi Pasar 0 10 11 5 73 2,81 

  Percobaan Pasar 6 6 12 2 62 2,38 

  Temu Usaha 2 14 9 1 61 2,35 

3 Dukungan Finansial       

  Bantuan Modal Kerja 4 11 8 3 62 2,38 

  Jaminan Pada Lembaga 
Keuangan 

0 10 13 3 71 2,73 

4 Konservasi Lingkungan       

  Re-planting (Penanaman 
Pohon Kembali) 

7 14 4 1 51 1,96 

  Pengelolaan Sampah 3 12 8 3 63 2,42 

5 Advokasi SME       

 Perbaikan Iklim Usaha 
Yang Berpihak Pada 

Usaha Kecil 

0 10 10 6 74 2,85 

 Promosi Fair Trade 0 13 11 2 67 2,58 

Total 843 32,42 

Keterangan: 

Kisaran Skor Persepsi  13,00 – 22,75  = Tidak Baik 

Terhadap Tercapainya  22,76 – 32,51  = Kurang Baik 

Tujuan Kemitraan   32,52 – 42,27  = Baik 

Secara Keseluruhan   42,28 – 52,00  = Sangat Baik 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persepsi pengrajin mitra APIKRI 

terhadap tercapainya tujuan kemitraan apabila dilihat secara keseluruhan termasuk 

kategori kurang baik. Hal tersebut dikarenakan beberapa program yang dijalankan 
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didalam kemitraan tidak semuanya berjalan dengan baik dan dirasa pengrajin 

kurang memberi pengaruh bagi pengrajin. Pengrajin berharap bahwa APIKRI agar 

lebih fokus pada pemasaran kerajinan yang belakangan ini semakin berkurang serta 

dapat memecahkan permasalahan pengrajin agar produknya lebih berkualitas. 

Indikator yang memiliki skor paling rendah dari persepsi ini adalah indikator re-

planting (penanaman pohon kembali). Hal tersebut dikarenakan tidak semua 

pengrajin merasakan manfaat dari program tersebut, sehingga pengrajin jarang 

mengikuti kegiatan tersebut. Terlebih lagi untuk sekarang ini pengrajin mengatakan 

sudah tidak pernah mendengar tentang program tersebut, sehingga pengrajin tidak 

tahu lagi apakah program tersebut masih ada atau tidak. 

 


