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Abstract 

At this time the entrepreneurial function is very influential on the general economic development though the effect is not 

immediately able to mendongrak economy in the short term. Innovation and entrepreneurship are the pillars of knowledge-

intensive economy that is able to encourage the achievement of economic goals.Accordingly, most countries are trying to 

develop a program of support to the public or the SME (Small and Medium Enterprises) one through banks in channeling 

funds to encourage development and growth.Public programs consider the notion that means not only providing financial 

resources, but also technical or administrative advice to entrepreneurs or SMEs.In this study, the authors were interested in 

seeing the role of the triple helix if the result of an alliance triple helix (bank credit funds, businessmen and university 

incubator) is able to bring a better effect on the success of SMEs in doing business for entrepreneurs.In this study looks 

SMEs have with government partners such as banks and universities will be able to compete and be able to increase its 

business development compared to SMEs that have not been touched by the program and help governments and 

universities.This research was conducted using qualitative sampling method through interviews and observations with the 

case of SMEs crafts and embroidery in West Sumatra in 2014 and 2015.Results describe a group effort with measures that 

better sales performance, employment, patents, and fundraising for companies that partnered incubator universities and 

government than those who are not partnered. 
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1. PENDAHULUAN 

Krisis keuangan global berdampak terhadap ekonomi negara dengan demikian pemerintah berusaha 

untuk menyeimbangkan ekonomi dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan 

ekonomi. Memanfaatkan aspirasi kewirausahaan masyarakat merupakansalah satu kebijakan yang populer saat 

ini. Memang pada tahun 2009 Indonesia pernah dilanda oleh krisis global tetapi tidak separah krisis moneter 

yang melanda tahun 1997-1998. Untuk mampu mendukung perekonomian bangsa salah satu yang diutarakan 

dalam kebijakan pemerintah adalah dengan kewirausahaan  yang dinamis dan mampu mendukung program yang 

pada initinya mendukung pengusaha Indonesia sebagai salah satu mitra dalam peningkatan perekonomian secara 

umum. 

Melihat dari peran wirausaha maka kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial 

ekonomi sangat dipengaruhi oleh inovasi dan kewirausahaan (Bercovitz dan Feldman, 2006; Cooke, 2006; 

Etzkowitz dan Kolfsten, 2005). Untuk mampu mengungkapkan peran dari wirausaha maka perlu dilihat dari 

beberapa aktor dalam meningkatkan fungsinya. Beberapa negara telah mengadopsi model triple helix untuk 

mendorong inovasi melalui konsep pelembagaan dan penciptaan kebijakan dan  sebagai entitas yang 

mempertemukan universitas, industri dan pemerintah (Etzkowitz dan Leydesdorf, 2000, O'Shea et al, 2005;. 

Schutte 1999), sedangkan negara-negara lain berinovasi di bawah dasar inovasi linear tradisional untuk 

penciptaan bisnis baru dan nilai ekonomi (Godin, 2006). Apakah dasar untuk inovasi adalah triple helix yang 

dibangun dalam membantu wirausaha khususnya UKM yang bersinerginya antara pemerintah, akademisi dan 

wirausaha. Pola interaksi Triple Helix munculnya ruang interaksi yang dapat dianalisa sebagai berikut (1) ruang 

ilmu pengetahuan, individu dari  berbagai disiplin ilmu terkonsentrasi dan berpartisipasi dalam pertukaran 

informasi, ide-ide dan gagasan-gagasan, (2) ruang Konsensus, disini terjadi bentukan-bentukan komitmen yang 
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mengarah pada inisiatif tertentu. Diperkuat pula oleh sirkulasi informasi yang kredibel dan netral sehingga 

menumbuhkan rasa  kepercayaan dari individu-individu  yang bersangkutan dan akhirnya terjadi dukungan 

terhadap consensus, (3) ruang inovasi, disini inovasi telah terformulasi dan bertranformasi menjadi knowledge 

capital, berupa munculnya realisasi bisnis, realisasi produk baru, dukungan pemerintah seperti insentif dan 

sebagainya. 

Lembaga keuangan selama ini juga berperan dalam meningkatkan inovasi dan kontribusi ekonomi 

dalam memajukan UKM dengan berbagai programnya seperti bidang penanganan pendanaan bagi UKM dengan 

sejumlah program khusus yang berorientasi untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan. Berbeda dengan 

universitas sebagai pencetak akademisi yang selama ini merupakan tempat transfer teknologi, dan perusahaan 

modal ventura yang dijelaskan oleh Etzkowitz (2006) sebagai mekanisme inovasi dan transfer pengetahuan, 

yang bertujuan untuk menumbuhkan kewirausahaan tidak peduli apakah itu dimulai sebagai awal penelitian, 

atau sebagai sebuah ide kewirausahaan bisnis individu dari setiap warga negara yang mampu diberikan, tidak 

selalu berhubungan dengan akademisi atau penelitian namun transfer keilmuan yang diyakini mampu atau perlu 

bagi wirausaha.  

Kedua cabang inovasi dan kewirausahaan biasanya dilengkapi dalam program yang mendukung 

kewirausahaan yang inovatif dan memberikan platform keuangan dan teknis agar berdampak signifikan bagi 

usaha pemula yang menawarkan produk dan layanan baru. Terutama dalam kasus terakhir, menarik untuk 

menilai apakah model triple helix dikombinasikan dengan mekanisme yang disediakan oleh perbankan 

merupakan hasil yang lebih baik daripada dana publik tradisional untuk usaha pemula.Makalah ini membahas 

fenomena hubungan universitas-industri (HUI) dan hubungannya dengan kewirausahaan. Tiga bagian pertama 

menarik konsep teori dari berbagai daerah untuk kontekstualisasi fenomena. Dua bagian berikut menjelaskan 

beberapa proses relasional mengenai interaksi antara peneliti di universitas dan di perusahaan. Bagian yang 

tersisa adalah untuk membangun yang sebelumnya, mengeksplorasi gagasan kewirausahaan dalam konteks 

hubungan universitas-industri dan menyoroti perdebatan utama tentang tema ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran dari universitas (akademisi, program 

pemerintah dan wirausaha) dalam memajukan UKM pada UKM kerajinan Sulaman di Kota Pariaman Sumatera 

Barat. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

Meningkatkan hubungan universitas  atau akademisi dengan industri mampu dilihat dari beberapa 

indikator. Banyak program pemerintah untuk wirausaha yang sangat berhubungan erat dengan peran dari 

akademisi sebagai lahan ilmu pengetahuan. Untuk mampu menciptakan sinergi yang saling mendukung antara 

aktor tersebut maka pemerintah juga berusaha mengeluarkan dana untuk mendukung kegiatan yang ada di 

akademisi sehingga dalam jangka panjang transfer ilmu yang diberikan oleh akademisi akan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan.Ada keragaman antar negara dalam pembiayaan untuk akademisi dalam menciptakan 

sesuatu yang baru, dan persentase bervariasi dari 1% menjadi 13% pada setiap negara. Amerika Serikat adalah 

di tengah-tengah  range yang ada. Selama dekade 1980, ada tingkat yang sangat cepat dari kenaikan (rata-rata 

15% per tahun) dalam bantuan pada perguruan tinggi dan selama tahun 1990-an dan 2001, tren kenaikan terus 

berlanjut tetapi pada tingkat yang lebih lambat dan menurun (sekitar 4,5% per tahun) pada beberapa negara.  

Bagi Indonesia tidak jauh berbeda, beberapa program juga diberikan oleh pemerintah untuk menaikan 

peran akademisi untuk membantu wirausaha mencapai titik tertinggi dalam usahanya. Pola pertumbuhan selama 

periode pertama mungkin terkait dengan penyebaran inisiatif kebijakan yang mendukung peningkatan hubungan 

universitas-industri, sedangkan pola pertumbuhan selama periode terakhir adalah tentatif terkait dengan kendala 

alam atau peluang yang membatasi kegunaan dan pertumbuhan dalam menjalin hubungan antara kedua aktor 

tersebut. Beberapa laporan yang mampu menjabarkan dampak dari jumlah penelitian yang dilakukan oleh 

akademisi dan akhirnya meningkatkan jumlah hubungan antara akdemisi dengan industri. Jumlah makalah 

ilmiah yang dikutip dan menuju paten juga meningkat, yang menunjukkan dampak penelitian akademik adalah 

memiliki aktivitas inventif industri. 

 Inovasi teknologi membuat meningkatnya penggunaan output penelitian akademik tetapi intensitas dan 

tingkat koneksi tampaknya tunduk variabilitas yang cukup di seluruh bidang. Jumlah perusahaan yang berbasis 

penelitian yang dilakukan oleh universitas  juga mengalami perkembangan dan peningkatan. 

 

2.1 Hubungan Universitas dan Industri dalam Meningkatkan Perannya pada Wirausaha 

Keuntungan memiliki hubungan dengan berbagai aktor dalam pengaturan kelembagaan yang beragam 

telah lama menarik perhatian para peneliti (Freeman 2004). Ada beberapa konsep sosiologis yang dapat 

membantu menjelaskan mekanisme difusi informasi dan pertukaran pengetahuan di dalam atau di jaringan. Ada 

unsur-unsur yang lebih baik diposisikan daripada yang lain untuk menjembatani kesenjangan dan kelemahan 

yang ditemui dalam struktur jaringan, baik untuk keuntungan mereka sendiri atau berdasarkan mediasi dan 

arbitrase (Obstfeld 2005) antara aktor-aktor yang berperan. Implementasi top-down dari model triple helix 
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sering dinyatakan dalam kebijakan untuk melindungi kekayaan intelektual, subsidi untuk pengembangan 

perusahaan teknologi tinggi atau penciptaan entitas khusus untuk mendukung transfer teknologi dan interaksi 

antara aktor yang relevan (Chukumba dan Jensen, 2005, Leydesdorff, 2006). Inovasi disini adalah yang punya  

potensi ekonomi. Tripel Helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak melakukan sirkulasi untuk membentuk 

knowledge spaces, ruang pengetahuan dimana ketiga actor sudah memiliki pemahaman dan pemgetahuan yang 

setara, yangakan mengarahkan ketiga actor ini untuk membentuk concensus space, ruang kesepakatan dimana 

ketiga actor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan 

terbentuknya innovation space, inovasi yang dapat dikemas menjadi produk inovatif bernilai ekonomis.  

Banyak sumber informasi baru bahwa seseorang menerima sesuatu masukan yang  berasal dari ikatan 

yang lemah, sementara ikatan yang kuat penting dalam hal untuk interaksi sosial sehari-hari dan dukungan. 

Ikatan lemah merupakan sumber ide-ide baru atau perspektif baru untuk mampu melihat masalah lama. Ikatan 

yang kuat relevan dalam pertukaran informasi yang kompleks dan kondusif untuk pertukaran informasi rinci dan 

tebal (Ahuja 2000) dalam bidang ilmu yang baru. Perspektif konseptual lain adalah perbedaan antara jaringan 

jembatan dan jaringan sebagai lubang struktural (Burt 1992). Dalam implementasi kebijakan yang berasal dari 

atas ke bawah kebijakan biasanya memiliki program khusus untuk mendorong ide-ide bisnis yang inovatif 

berdasarkan produk teknologi tinggi atau jasa yang mempunyai intensif pengetahuan.Elemen jaringan dapat 

terhubung secara berbeda dengan orang yang berbeda. Jika seseorang dalam suatu jaringan melakukan 

hubungan interaksi  tetapi orang ketiga hanya tahu keberadaan orang kedua, ada potensi yang belum menyadari 

hubungan antara orang terakhir ini dan yang pertama. Konfigurasi ini didefinisikan oleh (Bur,1992) sebagai 

lubang struktural, yang berarti potensi hubungan antara unsur-unsur atau kelompok unsur yang tidak terhubung. 

Diskusi ini menyoroti keuntungan dari hubungan universitas-industri (HUI), dalam hal peningkatan peluang 

untuk pendekatan baru untuk kemacetan teknologi atau peluang yang dihadapi oleh industri, dan dengan 

membuka jalan baru penelitian bagi anggota akademisi. Para peneliti di industri dan peneliti di akademisi 

memiliki perspektif yang sangat berbeda, pengalaman, dan kepekaan dan, dalam pengertian ini, dua masyarakat 

memiliki keuntungan yang melekat pada produksi pengetahuan dengan menciptakan saluran dan pola kerja 

sama komunikasi. 

Serangkaian studi akademis telah meneliti dampak dan efektivitas pendekatan kebijakan dari bawah 

keatas. Bill, Johannisson dan Olaison (2009) berpendapat bahwa penelitian di Eropa yang berbeda untuk negara-

negara seperti Belgia, Belanda, Irlandia dan Swedia  yang mana telah gagal untuk mengidentifikasi korelasi 

positif antara program dukungan publik dan pertumbuhan kewirausahaan dan pengembangan (Norrman dan 

Bager-Sjogren, 2006 ; Lambrecht dan Pirnay, 2005; Faoite, Henry, Johnston dan Sijde, 2004). Penjelasan utama 

untuk hasil ini adalah bahwa program ini menghasilkan pilihan diri dari proyek yang sudah biasa dilakukan 

(Greene dan Storey, 2004) sebagai pengusaha paling mungkin untuk berpartisipasi dalam program dukungan ini, 

tentuwirausaha ingin mengembangkan usaha dengan harapan yang lebih besar dari pertumbuhan tetapi dalam 

kenyataan banyak industri hanya ingin menangkap pendanaan untuk mengatasi masalah arus kas dalam jangka 

pendek.  

Di sisi lain, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara program 

dukungan dan beberapa ukuran pertumbuhan kewirausahaan. Breschia, Cassi, Malerbaa dan Vonortas (2009) 

dengan membuktikan dalam mempelajari Masyarakat Informasi Penelitian, Pengembangan Teknologi dan 

Program Demonstrasi (IST-RTD), yang merupakan bagian dari Proyek terbesar Keenam Penelitian Kerangka 

Program (FP6) Uni Eropa. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan melalui 

jaringan dan difusi pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IST-RTD memainkan peran penting 

dalam menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan karena membantu untuk administrasi sebagai pemain kunci 

dalam industri dan membuat jaringan yang menarik sehingga terjadi konektivitas. Dalam evaluasi Spanyol, 

Diaz-Puente, Cazorla dan De los Rios (2009) mempelajari program untuk penciptaan Teknologi Pusat Difusi 

(TDCS). Pusat-pusat ini bertujuan untuk menjadi perantara dalam pengembangan budaya inovasi di kalangan 

UKM di Madrid. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif sektoral terutama di 

daerah perkotaan dan industri. Program ini juga mujarab di daerah pinggiran atau pedesaan asalkan mereka juga 

mendukung wirausaha lokal lainnya. 

Kita ketahui pertama kali Teori triplehelix  di populerkan oleh Etzkowitz dan Leydersdorff sebagai 

metode pembangunan kebijakan berbasis inovasi. Teori ini yang mengungkapkan pentingnya penciptaan sinergi 

tiga kutub yaitu akademisi, bisnis dan pemerintah atau konsep ABG.Dari teorinya, tujuan dari ABG adalah 

pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan.Dari sinergi ini diharapkan terjadi sirkulasi 

ilmu pengetahuan yang berujung pada inovasi (Etzkowitz dan Leydersdorff, 2000).Sirkulasi ini selalu berusaha 

menciptakan kebaruan (inovasi) dan inovasi sering mengubah struktur yang sudah ada. Menurut Joseph 

Schumpeter (1934),  menyebutkan factor pengubah ini sebagai Creative Destruction, munculnya inovasi baru di 

dalam industry akan menggusur industry-industri lama yang tidak kreatif dan menggantinya dengan keatif 

(SIKI, 2008). Teori diatas diadaptasiuntuk mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia dengan konsep actor 

triple helix. 
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2.2 Hubungan Industri Kreatif dengan Kebijakan Triple Helix 

Penelitian mengenai peran triple helix untuk memajukan ekonomi kreatif sudah banyak dilakukan. 

Penelitian di Inggris dan Amerika Serikat telah mengidentifikasi pentingnya perusahaan baru untuk penciptaan 

lapangan kerja baru. Telah ditemukan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi terdapat pada perusahaan 

yang sudah matang dan melebihi perusahaan-perusahaan yang didirikan pada penciptaan lapangan kerja dengan 

waktu yang lama. Di Amerika Serikat antara tahun 1997 dan 2005 perusahaan baru berdiri adalah satu-satunya 

sumber bersih kreasi dalam pekerjaan. Di Inggris diperkirakan bahwa ada 6% hal yang terpenting dari 

perusahaan yang menimbulkan pertumbuhan tinggi yang dinamis yang memberikan kontribusi yang tidak 

proporsional terhadap pembangkit perekonomian nasional karena separoh dari pekerjaan baru yang diciptakan 

oleh usaha yang ada antara tahun 2002 dan 2008. Oleh karena itu kebijakan Inggris berusaha untuk 

memfokuskan sumber daya pada identifikasi dan memelihara perusahaan pada industri-industri di mana Inggris 

menikmati keunggulan kompetitif  dengan mengidentifikasi dan mempercepat sektor industri muncul dan 

daerah yang menawarkan janji peluang komersial baru.  

Pemeliharaan termasuk mendukung UKM untuk mengembangkan kemampuan internal mereka untuk 

menggunakan pengetahuan dan sumber daya secara efektif untuk tumbuh. Universitas merupakan bagian dari 

agenda kewirausahaan nasional untuk berkontribusi. Penekanannya adalah pada aliran ketiga atau kegiatan misi 

ketiga yaitu meningkatkan kecepatan dan dampak kegiatan bertualang berbasis pengetahuan dari entrepreneurial 

university (Etkzowitz1983). Memang, komersialisasi penelitian melalui kegiatan transfer teknologi lainnya telah 

didukung oleh sumber daya keuangan publik yang signifikan (Sainsbury 2007, DIUS 2008). Proposisi dalam 

makalah ini adalah bahwa ekonomi kreatif adalah salah satu kasus  yang berfokus triple helix wilayah Sumatera 

Barat dan penelitian terdahulu pernah dilakukan di Inggris yaitu London sebagai daerah metropolitan (Etkowitz 

2008), tidak hanya dalam sistem keuangan dan perdagangan (Sassen 1991) (industri) tetapi juga dalam 

konsentrasi penelitian di 42 universitas dan lainnya lembaga pendidikan tinggi (HEIs) (universitas) dan akan 

menjadi sumber pertumbuhan perusahaan yang tinggi. Namun, Dalam makalah ini melihat peran triple hekix 

pada UMKM kerajinan sulaman yang ada di Kota Pariaman karena daerah ini mempunyai banyak jumlah UKM 

kerajinan sulaman. 

Melihat Faktor dominan dalam triple helix (SIKI, 2008), yang dapat menumbuhkembangkan kreativitas 

dalam masyarakat Indonesia adalah kemampuan menciptakan interaksi dan komunikasi yang dinamis antara 

antara ketiga aktor. Cendekiawan (intellectuals),terkait dengan aktivitas-aktivitas poenciptaan baru yang 

memiliki daya tawar kepada pasar serta pembentukan insane kreatif. Bisnis (Bussiness), keterhubungan dalam 

rangka pertukaran ekonomi serta transformasi kreativitas menjadi nilai ekonomi. Pemerintah (Government), 

mekanisme pemberian program insentif, kendali iklim usaha yang kondusif, arahan edukatif serta terhadap 

masyarakat dan dunia swasta untuk mendukung pengembangan industry kreatif.Sebelum menjalankan rencana 

dalam roadmap menurut kebijakan industri kreatif indonesia makaterlebih dahulu masing-masing aktor haruslah 

tahu dulu mengenai perannya masing-masing (SIKI, 2008) yaitu Peran cendikiawan, cendikiawan disini 

berperan sebagai agen yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi serta 

sebagai agen yang membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengembangan industry kreatif dalam 

masyarakat.  

Akademisi yang  merupakan bagian dari cendikiawan dijabarkan dalam 3 bentuk peranan yaitu: Peran 

pendidikan ditujukan untuk mendorong lahirnya generasi kreatif Indonesia dalam pola piker yang mendukung 

tumbuhnya karsa dan karya dalam industry kreatif. Peran penelitian dilakukan untuk memberikan masukan 

tentang model kebijakan pengembangan industry kreatif dan instrument yang dibutuhkan, serta menghasilkan 

teknologi yang mendukung cara kerja dan penggunaan sumber daya yang efisien dan menjadikan industry 

kreatif nasionalyang kompetitif.Peran pengabdian masyarakat dilakukan utnuk membentuk masyarakat dnegan 

institusi/tatanan social yang mendukung tumbuh suburnya industry kreatif nasional. 

Peran Bisnis, aktor bisnis merupakan pelaku usaha, investor dan pencipta teknologi baru, serta juga 

merupakan konsumen industry kreatif. a) Pencipta, sebagai centre of excellence dari creator produk dan jasa 

kreatif, pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan, serta pencipta lapangan pekerjaan 

bagi individu-individu kreatif ataupun individu pendukung lainnya. b) Pembentuk komunitas dan entrepreneur 

kreatif, yaitu sebagai motor yang membentuk ruang public tempat terjadinya sharing pemikiran, mentoring yang 

dapat mengasah kreatifitas dalam melakukan bisnis dlam industry kreatif, business coaching atau pelatihan 

manajemen pengelolaan usaha di industry kreatif. 

Peran Pemerintah, peran utama pemerintah dalam pengembangan industry kreatif adalah a) Katalisator 

dan fasilitator dan advokasi yang memberikan rangsangan, tantangan dan dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak 

ketingkat kompetensi yang lebih tinggi. Dukungan itu dapat berupa komitmenpemerintah untuk menggunakan 

kekuatan politiknya dengan proporsional dan dnegan memberikan pelayanan adminsitrasi public dengan baik 

disamping dukungan bantuan financial, insentif ataupun proteksi, b) Regulator, yang menghasilkan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan people,industry, institusi, intermediasi dan sumber daya dan teknologi. 

Pemerintah dapat mempercepat perkembangan industry kreatif jika pemerintah mampu membuat kebijaka-

kebijaka yang menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industry kreatif, c) Konsumen,investor bahkan 
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entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat  memberdayakan asset Negara untuk jadi produktif dalam 

lingkup industry kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industry, d) Urban planner. 

Kreativitas akan tumbuh dengan subur dengan kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Agar pengembangan 

ekonomi kreatif berjalan dengan baik maka perlu diciptakan kota-kota kreatif yang mampu menjadikan  magnet 

yang menarik bagi individu untuk membuka usaha di Indonesia. 

Berdasarkan teori diatas diharapkan akan dapat mempercepat pengembangan ekonomi kreatif pada 

masing-masing bidang yang ada dan selaras dengan tujuan pengembangan kreatifitas yang dicanangkan oleh 

pemerintah dalam meningkatkan peran UKM kerajinan sulaman di Sumatera Barat. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman dengan metode analisis data kualitatif. Lokasi penelitian ini 

dipilih berdasarkan tiga pertimbangan berikut, yakni: (1) Tempat lokasi tersebut merupakan pusat industry 

kerajinan; (2) Peningkatan industry kerajinan selaman ini terlihat dari jumlah tenaga kerja; dan (3) Tempat 

lokasi tersebut  merupakan tempat objek wisata.. Responden atau industri yang akan diperimbangkan dijadikan 

sampel disini adalah industri yang mempunyai tenaga kerja minimal 5 orang, berdiri minimal 5 tahun terakhir 

dan masih terus memproduksi sampai sekarang.Jumlah responden yang diwawancarai adalah 25 pemilik UKM 

kerajinan sulaman. 

Penelitian yang dilakukan ini tahun 2015 dengan jenis penelitian ini adalah kualitatif. Baik lokasi 

maupun responden penelitian akan dipilih dengan teknik purposif (purposive sampling) atau teknik sampling 

yang dipilih berdasarkan sejumlah alasan akademis (academic explanation) yang memadai (Moleong, 1991 dan 

Brannen, 1996).  

 Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan responden atau pemilik UKM. 

Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan dengan observasi untuk dapat mengungkap hal-hal yang tidak 

terlihat dalam wawancara serta juga menggunakan studi dokumentasi sebagai pelengkap penelitian ini yang 

diperoleh dari buku-buku, artikel atau jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Universitas selama ini lebih dikenal dengan tempat bermunculannya ilmu dan inovasi baru karena 

universitas adalah tempat akademisi dalam menciptakan ide-ide dan tempat berlangsungnya prosedur penelitian 

di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh universitas dalam mencetak manusia-manusia dengan seribu ciptaan 

harus mampu mentransfer keilmuan itu untuk meningkatkan ekonomi bangsa secara umum.Pemerintah selama 

ini dengan program-programnya sudah banyak melakukan untuk meningkatkan peran universitas dalam 

memajukan perekonomian bangsa. Penelitian-penelitian yang diciptakan oleh akademisi diharapkan mampu 

membawa manfaat bagi keberlangsungan usaha-usaha atau UKM di Indonesia. Namun dalam penyerapan ilmu 

yang sudah dilakukan oleh akademisi belum secara maksimal dapat ditransfer pada industri, hal ini terjadi 

karena industri dengan akdemisi belum mempunyai hubungan yang baik. 

Belum terserapnya dengan baik ciptaan-ciptaan yang dilakukan oleh akademisi juga karena belum 

bagusnya peran yang dilakukan oleh pemerintah didalam penyerapan ilmu pada universitas. Banyak temuan-

temuan yang dilakukan oleh akademisi kadang kala tidak bermanfaat secara baik karena penyerapan yang 

dilakukan oleh industri tidak berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena tidak terjalinnya hubungan yang 

berkesinambungan antara industri dan akademisi karena semuanya itu tentu harus ada peranan dari pemerintah 

khususnya antara Kemetrian Riset dan Teknologidengan Kementrian UMKM. Dengan adanya kerjasama antara 

kedua lembaga akan membuka peluang terciptanya pemanfaatan yang optimal dari hasil ide-ide dan penelitian 

yang dilakukan oleh akdemisi. 

 

4.1 Persoalan UKM Kerajinan Sulaman di Kota Pariaman 

Ketika krisis moneter atau keuangan yang disusul oleh berbagai krisis lainnya di Tanah Air pada tahun 

1997-1998, disadari atau tidak, usaha di bidang ritel justru mampu menggerakkan roda perekonomian. Industri 

ritel bagi kalangan kecil dan menengah yang dikenal sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu 

mendongkrak perekonomian masyarakat. Salah satu industri ritel itu adalah kerajinan sulaman atau bordir. 

Berbagai daerah di Tanah Air, dari Sabang hingga Merauke, sangat mengenal kerajinan  sulaman atau bordir. 

Bukan hanya mengenal, kerajinan ini pun, bahkan, menjadi andalan perekonomian bagi daerah-daerah tersebut. 

Sebut saja, Tasikmalaya, Indramayu, Bangil, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Kudus, Bukittinggi, Kota 

Pariaman, Riau, Papua, dan lain sebagainya. Tidak hanya pada busana, seperti kebaya, kerajinan sulaman atau 

bordir juga diaplikasikan ke dalam berbagai kerajinan lain, seperti sandal, cendera mata, topi, perlengkapan 

ibadah, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Tampilan pun akan semakin indah dan menarik dari hasil kreasi yang 

dilakukan oleh pengrajin pada daerah-daerah tersebut. 
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Kota Pariaman adalah salah satu daerah yang menghasilkan kerajinan sulaman di Sumatera Barat. 

Kerajinan sulaman Kota Pariaman selama ini sangat terkenal dan bahkan sudah sampai pasanya ke luar negeri. 

Produk yang dihasilkannya bermacam-macam, diantaranya baju sulaman, mukena dengan berbagai mode dan 

bentuk serta baju pengantin dan hiasan pelaminan yang daerah lain belum melakukannya. 

Kemajuan usaha ini sangat tergantung pada kerjasama industri dengan pemerintah dan akademisi. 

Persoalan yang terlihat dalam mengembangkan usaha ini ada beberapa: 

a. Masyarakat daerah ini sangat kental dalam budaya menyulam baik dirumah maupun di tempat usaha. Namun 

di dalam memajukan sulaman yang dihasilkannnya terkendala dengan sulitnya untuk berubah ke model-

model yang lain. Model sulaman yang dilakukannya lebih terikat dengan model yang sudah turun temurun 

dan tidak mau melakukan pengembangan. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap pengrajin 

bayak yang sia-sia karena sulitnya mereka menerima masukan yang tujuannya untuk menyempurnakan hasil 

karyanya. 

b. Akibat sulitnya mereka menerima masukan baik dari pemerintah maupun akademisi menjadi dilema bagi 

mereka dalam memasarkan produk. Dibandingkan dengan pengrajin yang berasal dari Kota Bukittinggi dan 

Kota Payakumbuh lebih maju karena mereka membuka kerjasama dengan pihak luar dalam mencapat 

kemajuan usahanya.Sehingga jumlah pengrajin jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah Kota 

Pariaman. Menurut hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman, 

sebenarnya program-program sudah cukup banyak dilakukan namun dari 50 orang yang diberi pelatihan 

yang akan bertahan dan mampu bekerjasama hanya 1 sampai dnegan 5 orang saja dan itu belum juga 100% 

mau terjun menjalani bidang ini. 

c. Masalah yang sangat besar akibat dari pola masyarakat yang seperti ini adalah sulit mencari penerus 

kerajinan ini. Pemasaran usaha yang kurang dapat diterima oleh pasar khususnya di Sumatera Barat 

dibandingkan dengan daerah lainnya membuat pendapatan menjadi pengrajin tidak seberapa sehingga 

masyarakatnya mencari pekerjaan lain dengan penghasilan yang lebih layak dan penerus dari usaha ini sulit 

karena pengrajin jadi sedikit jumlahnya dan pada umumnya tidak mau lagi menjadi pengrajin. 

d. Pemerintah di dalam memajukan usaha ini terhalang oleh kurangnya partisipasi pengusaha  dalam 

memajukan pengrajin dan produknya. Pengusaha cenderung berdiri sendiri jika pengrajin pada daerah ini 

sulit dan mereka akan mencari pada daerah lain sehingga membuat tanggung jawab pengusaha dalam 

memajukan kerajinan sulaman ini dapat dikatakan kurang berpartisipasi. Menurut wawncara dengan 

beberapa pengusaha, alasan mereka adalah karena karakter masyarakat daerah ini yang sangat sulit untuk 

diberi masukan sehingga menyebabkan pengusaha sudah bosan berurusan dengan pengrajin. 

Beberapa persolan diatas merupakan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan tahun 2015 

dengan sampel pengusaha dan pengrajin pada daerah ini. 

 

4.2 Upaya Mengatasi  

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama kini dalam mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan melakukan pendekatan secara personal pada pengrajin pada daera-daerah sentra kerajinan sulaman ini. 

Bantuan juga diberikan oleh pemerintah secara berkala dengan harapan dapat meningkatkan kualitas usaha dan 

kualitas pengrajin, diantaranya: 

a. Memberikan pelatihan secara terus menerus pada pengrajin dan juga pengusaha baik dalam tingkat lokal 

maupun dalam wilayah Sumatera Barat. Biasanya yang mau ikut dalam pelatihan ini hanya beberapa saja 

dengan alasan yang cukup banyak. Pengrajin merasa dengan ikut pelatihan mereka merasa rugi karena 

pendapatan sehari-hari hanya cukup untuik makan sehari-hari maka jika mereka mengikuti pelatihan biaya 

untuk makan sehari hari kjadi hilang. Pola pikir yang seperti ini pada umumnya terdpat pada pengrajin dan 

akibatnya pemerintah menjadi sulit dalam melakukan program-programnya. Melirik pada apa yang terjadi 

pada daerah lain, misalnya daerah Tasik pengrajinnya snagat berorientasi maju sehingga sangat mudah 

mengarahkan dan membina mereka karena mereka bekerja sungguh-sungguh. 

b. Memberikan peralatan sebagai bantuan untuk melakukan kegiatannya, diantaranya mesin untuk membordir 

dan peralatan menyulam. Masalahnya saat ini adalah mesin yang diberikan oleh pemeirntah tidak terderap 

karena jumlah pengrajin yang semakin hari semakin sedikit menyebabkan mesin ini banyak yang 

menganggur. 

Masih banyak persoalan lainnya yang penulis temui dan masih jauh dari harapan dalam 

mengembangkan usaha ini karena memang sumber daya manusianya yang sulit untuk berobah. Melihat peranan 

dari akademisi selama ini pada UKM kerajinan sulaman di Kota Pariaman sudah banyak dilakukan dalam 

berbagai macam kegiatan, diantaranya: 

1. Membina administrasi dan keuangan usaha yang setiap tahunnya dilakukan oleh perguruan tinggi atau 

akademisi. Namun persoalannya adalah banyak kegiatan yang dilakuakan oleh akademisi tidak berkelanjutan 

sehingga tujuannya tidak maksimal tercapai. 

2. Mentransfer teknologi tepat guna pada UKM, misalnya membuatkan peralatan yang sesuai dengan 

kebutuhan UKM. Persoalannya adalah pemakaian peralatan tidak maksimal dan tidak berkelanjutan. Jika 
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kegiatan yang dilakukan oleh akademisi selesai maka kegiatan yang sudah diberikan kepada UKM juga akan 

terhenti jika timbul masalah bagi UKM. 

3. Memberikan motivasi dan semangat pada wirausaha agar mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat 

menciptakan wirausaha-wirausaha baru yang mampu memberikan damapak yang baik terhadap 

keberlangsungan usaha ini. 

Masih banyak lagi kegiatan yang sudah dilakukan oleh akademisi namun masalah keberlanjutan dan 

bersinerginya program yang diberikan oleh pemerintah dan perguruan tinggi memang sulit untuk 

mengidentifikasinya karena antara akademisi dan industri serta pemerintah selama ini cenderung melakukan 

kegiatan dengan tujuan masing-masing sehingga banyak juga yang tumpang tindih. Untuk itu bersinerginya 

antara pemerintah dengan industri dan akademisi sangat ditunggu untuk mampu mengembangkan usaha ini 

kedepannya dengan harapan kita semua yang satu tujuan. 

 

 

5. SIMPULAN 

 Usaha kerajinan sulaman di Kota Pariaman adalah usaha yang sudah turun temurun dengan mempunyai 

pola dan desain yang khas. Namun persoalannya adalah jumlah usaha ini daeri tahun ketahun mengalami 

penurunan dengan banyak alasan dan permasalahan yang timbul. Peran pemerintah selama ini banyak dilakukan 

untuk pengrajin dan penguasha tetapi keinginan pengrajin dan penguaha yang sangat sulit ingin merubah diri 

menjadi kendala pemerintah di dalam meningkatkan kualitas usaha ini. 
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