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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

Program kerja pengembangan klaster yang dilaksanakan KBI Semarang 

bekerjasama dengan stakeholders di tingkat regional dan nasional dalam kerangka 

pengembangan Desa Produktif Klaster Bordir dan Konfeksi Padurenan di Kudus melalui 

Pendekatan Diamond Cluster, sejak tahun 2009 telah melalui fase peningkatan 

kompetensi UMKM Bordir dan Konfeksi anggota klaster. Pada saat ini peran KSU 

Padurenan Jaya yang diproyeksikan menjadi Manajemen Klaster dalam pelayanan kepada 

UMKM bordir dan konfeksi juga semakin bertambah dan berkembang.   

Salah satu jasa layanan yang telah dirintis oleh KSU Padurenan Jaya yang 

difasilitasi oleh para stakeholder pendukung adalah Pengadaan Kain sebagai Bahan Baku 

bagi UMKM Konfeksi Pakaian Seragam Sekolah anggota koperasi. Kain tersebut akan 

dipasok oleh PT Apac Inti Corpora salah satu produsen kain Denim dunia yang berada di 

Kabupaten Semarang. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kontinuitas pasokan baik 

dalam segi jumlah maupun kualitas kain seragam sekolah bagi UMKM di Padurenan akan 

terjamin.       

Melalui berbagai pertemuan yang difasilitasi oleh KBI Semarang, berbagai 

kesepakatan dapat  dicapai yaitu: (a) Pengadaan kain dari PT Apac Inti harus dikelola KSU 

Padurenan Jaya; (b) Harga beli dari PT Apac Inti dan Harga Jual kepada UMKM 

didiskusikan bersama secara transparan sesuai dengan contoh kain yang telah disetujui 

bersama; (c) Pembayaran kepada PT Apac Inti dengan cara pembayaran Uang Muka 

sebesar 50% dan kekurangannya dibayar oleh KSU setelah barang  (kain) diterima; (d) 

Harga Kain dari PT Apac Inti termasuk PPn dan transpor ke Padurenan; (e) Bank Jateng 

berkomitmen untuk membiayai kekurangan dana dalam bentuk kredit komersial  untuk 

pembelian kain dari PT Apac Inti.  

 

1.2. Permasalahan 

   Di samping kesepakatan tersebut masih terdapat beberapa kendala atau 

permasalahan sebagai berikut:  
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(a) Meskipun kualitas dari contoh kain bisa diterima oleh UMKM tetapi harganya 

belum disepakati oleh kedua belah pihak karena harga yang ditawarkan oleh PT 

Apac Inti masih di atas Pemasok di Kudus;  

(b) KSU Padurenan Jaya tidak mempunyai modal untuk pembelian kain dari PT 

Apac  Inti;  

(c) Pola pembelian ”Nota Berjalan” seperti yang dikehendaki UMKM memerlukan 

dana untuk modal kerja yang besar. Sementara itu UMKM hanya bisa 

memberikan pinjaman kepada KSU sebesar 25% dari nilai bahan baku yang 

akan dibeli;  

(d) Sebagai calon kreditur, Bank Jateng memerlukan informasi yang akurat 

mengenai jumlah bahan baku yang dibutuhkan UMKM anggota KSU termasuk 

kekurangan dananya. 

 

Dengan memperhatikan berbagai kesepakatan dan permasalahan  tersebut, maka 

diperlukan informasi yang lebih akurat dari UMKM konfeksi yang akan mengikuti program 

Joint Supply kain seragam sekolah yang dikelola oleh KSU Padurenan Jaya. Selanjutnya 

informasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan Proposal Permohonan Kredit yang 

komprehensif dan akan diajukan kepada Bank Jateng.      

 

1.3.   Tujuan  

Dengan memperhatikan berbagai kesepakatan dan permasalahan  tersebut, maka 

diperlukan informasi yang akurat dari UMKM konfeksi yang akan mengikuti program Joint 

Supply kain seragam sekolah yang dikelola oleh KSU Padurenan Jaya. Selanjutnya 

informasi tersebut menjadi dasar untuk penyusunan Proposal Permohonan Kredit yang 

komprehensif dan akan diajukan kepada Bank Jateng.      

Tujuan yang ingin dicapai adalah: Teridentifikasinya kebutuhan kain bahan baku 

seragam sekolah dari setiap UMKM konfeksi anggota KSU. 

 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
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 Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi pengusaha konveksi anggota KSU Padurenan Jaya, khususnya berkaitan dengan 

identifikasi kebutuhan dan kemampuan pengusaha dalam menyerap persediaan bahan 

baku seragam (kain) yang akan disediakan oleh KSU Padurenan jaya. Serta kemampuan 

pengembalian dana dalam pengelolaan ”joint supply” melalui KSU Padurenan Jaya. Pada 

akhirnya informasi akan menjadi dasar penyusunan proposal pengajuan pendanaan 

pengadaan bahan baku kepada Bank Jateng. 

 


