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PENGEMBANGAN USAHA BATIK DI KAMPUNG BATIK LAWEYAN 

DALAM MASA PANDEMI COVID-19 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan usaha batik dalam  

masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

desain penelitian etnografi. Objek penelitian ini adalah  usaha batik dikampung 

batik Laweyan. Sedangkan subyeknya merupakan pemilik usaha, karyawan dan 

pembeli. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Keabsahan penelitian ini menggunakan trianggulasi teknik dan sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengembangan usaha batik Laweyan di 

masa pandemi covid-19 dilakukan dengan pemilihan ide usaha yang berasal dari 

berbagai sumber, penyeleksian ide usaha dengan melihat kondisi lapangan, 

perencanaan usaha memanfaatkan media sosial dan pelaksanaan usaha dengan 

pengoptimalan media sosial serta e-commerce. (2) Hambatan dalam 

pengembangan usaha batik dalam masa pandemi covid-19 seperti kurangnya 

modal, pengurangan produksi, naiknya harga bahan baku dan keterbatasan ruang 

gerak seperti adanya lockdown, PSBB dan PPKM. (3) Solusi menghadapi 

hambatan dalam pengembangan usaha batik dalam  masa pandemi covid-19 

dilakukan dengan pembaharuan produk, mengoptimalkan pengunaan sosial media 

dan e-commerce serta menjaga cashflow. Strategi yang dilaksanakan yaitu: 

pembaharuan produk, diskon dan iklan berbayar. 

Kata kunci: Pengembangan usaha, tahapan usaha, covid-19. 

Abstract 

This study aims to describe the development of the batik business during the 

COVID-19 pandemic. This type of research is a qualitative research with an 

ethnographic research design. The object of this research is the batik business in 

the Laweyan batik village. While the subjects are business owners, employees and 

buyers. Data collection techniques using interviews, documentation and 

observation. The validity of this research uses triangulation techniques and 

sources. The results showed that: (1) The development of the Laweyan batik 

business during the covid-19 pandemic was carried out by selecting business ideas 

from various sources, selecting business ideas by looking at field conditions, 

business planning utilizing social media and implementing business by optimizing 

social media and e-commerce. (2) Obstacles in developing the batik business 

during the COVID-19 pandemic, such as lack of capital, reduced production, 

rising prices of raw materials and limited space for movement, such as the 

lockdown, PSBB and PPKM. (3) Solutions to face obstacles in the development 

of the batik business during the COVID-19 pandemic are carried out by updating 

products, optimizing the use of social media and e-commerce and maintaining 

cash flow. The strategies implemented are: product updates, discounts and paid 

advertising. 

Keywords: Business development, business stages, covid-19. 
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1. PENDAHULUAN 

Sebelum adanya pandemi covid-19 peranan UMKM di Indonesia terhadap 

PDB sebesar 61,41 persen terhadap Ekspor Non Migas sebesar 15,73 persen 

dan tenaga kerja sebesar 96,71 persen.Sumbangan besar UMKM terhadap 

perekonomian di Indonesia adanya faktor dukungan demografi. Kenaikan 

demografi yang berada di Indonesia ini akan mengembangan perekonomian 

seperti pendidikan, hiburan, perdagangan, keuangan dan konsumsi masyarakat 

(Maulida:2017). 

Adanya pandemi COVID-19 yang berlangsung dari awal tahun 2020 

sampai saat ini, karena adanya kenaikan negara-negara yang terdampak 

pandemic virus Covid-19 di seluruh belahan dunia seperti Italia, Spanyol, 

Amerika dan berbagai belahan negara lainnya, menjadikan keadan ekonomi 

dunia memburuk (Sutrisno, 2020). Pademi COVID-19 memberikan imbas 

terhadap berbagai sektor seperti sektor pariwisata, sektor manufaktur, sektor 

transportasi dan berbagai sektor lainnya, sektor ekonomi merupakan salah satu 

sektor yang sangat terdampak.  

 Dampak pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian 

dunia termasuk Indonesia (Susilawati et al., 2020). Bersumber data dari 

(OECD, 2020) menunjukkan UMKM menjadi sector yang paling terdampak 

kegiatan lockdown. Wabah pademi COVID-19 ini telah menunjukkan 

kerentanan usaha yang tinggi, kondisi ini semakin lama berlangsung.  Kondisi 

perekonomian yang terjadi saat ini di Jawa Tengah khususnya Kota Surakarta 

mengalami kelambatan karena adanya pandemi COVID-19. Menurut (Arie 

Sunaryo, 2020) Kepala Dinas Koperasi dan UMK Solo menyatakan dampak 

pandemi covid 19 juga dirasakan oleh para pelaku UMKM di kota Surakarta, 

hampir 60-70% atau 2-3 ribu UMKM tersebut terdampak, terutama di 

Kampung Batik Laweyan mengalami penurunan penjualan sebesar 90%  

selama masa pademi.  

Akibat covid 19 ini banyak orang kehilangan mata pencaharian bahkan 

kehilangan sumber pendapatan, akibatnya berpengaruh terhadap daya beli 

masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat pada saat ini. Keadaan ini 
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memicu turunnya daya beli masyarakat pada barang konsumsi dan memberikan 

desakan pada pihak penjual dan produsen. Selain daya beli konsumen yang 

rendah, dalam situasi pandemi saat ini pertimbangan keamanan dan kesehatan 

maka banyak konsumen tidak mengadakan transaksi secara langsung 

kebanyakan konsumen memilih menggunakan e-commerce/ penjualan online. 

Keadaan ini membuat para pengusaha perlu memikirkan bagaimana 

pengembangan usaha mereka serta strategi pemasaran yang terencana dengan 

baik dan belum sempat terfikirkan sebelumnya. Tentunya setiap pengusaha 

menginginkan omzet penjualan yang tinggi dalam situasi pandemi covid 19 

maka untuk itu diperlukan strategi yang sesuai untuk menunjang penjualan 

yang lebih baik, strategi penjualan secara online atau melalui e-commerce bisa 

menjadi pilihan terbaik untuk masa pandemi. 

UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009  menetapkan batik sebagai 

warisan budaya dari Indonesia. Kota Surakarta terkenal sebagai salah satu kota 

budaya, banyak para wisatawan yang datang ke kota Surakarta tertarik dengan 

produk batik yang diproduksi oleh kampung industri yang berada di kota Solo. 

Di Kota Surakarta sendiri terdapat beberapa tempat penghasil batik terbesar 

salah satunya adalah Kampung batik yang berada di Laweyan atau di 

kecamatan Laweyan, dalam penelitian ini penulis tertarik mangambil penelitian 

dengan judul”PENGEMBANGAN USAHA BATIK DI KAMPUNG BATIK 

LAWEYAN DALAM MASA PANDEMI COVID 19” 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Desain 

penelitian ini menggunakan etnografi menurut Harsono (2016 : 32) pendekatan 

etnografi adalah tindakan penghimbunan data yang dilangsungkan secara 

sistematik tentang kaidah kehidupan juga keaneka ragam kehidupan sosial 

serta beragam pola kebudayaan masyarakat. Obyek dalam penelitian ini adalah 

usaha batik di Kampung Batik Laweyan. Subyek dalam penelitian ini adalah 

pemilik usaha, karyawan dan pembeli. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber  Teknik 

analisis data penelitian ini mrnggunakan bentuk alir dari  Miles & Huberman 

(dalam Harsono 2019). (1)Mencangkup pengumpulan data dengan melakuan 

wawancara, observasi serta dokumentasi. (2) Reduksi data bermaksud 

memberikan pemaparan data yang mudah  dipahami. (3) Penyajian data 

berbentuk uraian singkat tentang pengembangan usaha batik di masa pandemi. 

(4) Penarikan kesimpulan dengan bukti yang valid. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan usaha batik tentunya ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha, tahapan merupakan proses atau rencana penanganan usaha yang 

dilakukan pelaku usaha dari awal hingga akhir untuk melihat celah usaha yang 

orang lain tidak melihat. pengembangan usaha dengan melalui tahapan-tahapan 

pengembangan usaha antara lain: Ide usaha merupakan hal tahapan awal untuk 

mengembangkan, kebanyakan orang itu memiliki ide brilian tetapi ide tersebut 

hanya semata-mata tetap sebagai impian karena ide yang brilian tadi tidak 

diimplementasikan ataupun dikomunikasikan pada pihak lain. Ide merupakan 

suatu konsep, pandangan, pengetahuan ataupun rencana aktivitas dari sebuah 

usaha. Ide sebuah bisnis haruslah rasional dalam artian menurut pikiran yang 

logis serta memiliki pertimbangan dan masuk akal. Seorang wirausahawan 

harus mampu menciptakan ide lewat berbagai proses yang ada. Penciptaan ide 

bisnis dapat diperoleh dari eksplorasi ide bisnis lewat proses berfikir atas suatu 

hal. Seorang pelaku usaha sanggup mengambil sebuah keputusan dengan 

menentukan ide bisnis manakah yang terbaik serta memastikan sistem terbaik 

untuk menangani pilihan ide bisnis yang ada. Ide bisnis yang baik merupakan 

bagian terpenting ataupun kualifikasi untuk menyelenggarakan sebuah bisnis. 

Ide bisnis yang cemerlang biasanya tidak dapat langsung datang pada 

pengusaha, tapi merupakan sebuah hasil dari susah payah serta usaha untuk 

menghidupakan kembali usahanya, mengidentifikasi usahanya serta 

mengevaluasi peluang yang dimiliki dari bisnisnya. Dalam situasi pandemi 

covid-19 seperti ruang lingkup dalam dunia usaha terbatas, karena keterbatasn 
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ini pengusaha dituntut untuk melihat celah ide bisnis mana yang cocok untuk 

diterapkan dalam bisnisnya agar usaha yang ada tetap berjalan dan agar tidak 

mengalami penurunan dalam penjualan. Melihat situasi ataupun kondisi yang 

terjadi saat ini para pengusaha batik yang berada di Kampung Batik Laweyan 

sukar mendapatkan jenis ide mana yang pas untuk bisnisnya. Kebanyakan dari 

para pelaku usaha ini mendapat ide usahanya karena sharing-sharing antar 

relasi pengusaha yang berada di Kampung Batik Laweyan, saran dan masukan 

dari dinas terkait serta kreativitas ide dari pemilik usaha setelah melihat kondisi 

di lapangan saat ini. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Nia Kurniati Bachtiar (2021) yang menunjukan hasil proses 

awal pada usaha adalah mencari dan menciptakan sebuah ide. Dari ide tersebut 

kemudian direalisasikan dengan melihat kemampuan finansial, sumber daya 

serta perkembangan usaha kedepannya. 

Seleksi pemilihan ide usaha bisa dilaksanakan melalui aktivitas 

pengujian kelayakan ide usaha baik secara formal maupun secara informal. 

Namun kebanyakan pelaku usaha yang berada di Kampung Batik Laweyan 

dalam penyeleksian konsep usaha mereka jarang menggunakan analisis 

SWOT, mereka lebih sering menggunakan penyeleksian konsep usaha dengan 

pengujian kelayakan ide secara informal, seperti melihat kondisi lapangan, 

sharing-sharing antar pengusaha serta penyeleksian konsep usaha berdasarkan 

kemampuan diri. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Laili Savitri Noor, Derriawan dan Soebagyo (2018) yang menunjukan 

hasil perusahaan menyeleksian ide produk terbaru dengan cara melihat 

keinginan konsumen di lapangan sehingga pengusaha dapat gambaran 

bagaimana penilaian produk tersebut dan bagaimana pengembanganya. 

Perencanaan usaha yang baik mampu mengembangkan bisnis yang 

berhasil. Seluruh pengusaha, haruslah memciptakan perencanaan bisnis guna 

menyangga perkembangan bisnis usaha mereka. Rencana usaha merupakan 

bagian penting dalam pengembangan usaha, dengan adanya perencanaan yang 

tepat akan membantu pelaku usaha sanggup menentukan tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang dari bisnis. Perencanaan usaha sering kali dipakai sebagai 
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alat pengamat serta pengendalian aktivitas usaha sehar-hari. Perencanaan usaha 

yang telah dibuat dengan apik akan mempermudah para pelaksana dalam 

pelaksanaannya, perencanaan tersebut berguna untuk apakah kegiatan meraka 

sesuai dengan perencanaan atau melenceng. Sebuah perencanaan usaha dapat 

membantu membeda-bedakan proses dalam artian menjadikan bagian-bagian 

kecil menjadi makin jelas. Suatu permasalahan besar dalam bisnis dapat 

diamati seperti rangkaian permasalahan-permasalahan kecil, dengan mengatasi 

permasalahan kecil tersebut otomatis dapat terselesaikan permasalahan besar 

yang ada. Perencanaan bisnis dapat menolong agar tetap fokus dalam tujuan 

yang dihendaki guna mendapatkan sasaran yang telah direncanakan, 

perencanaan usaha juga dapat menolong pihak lain guna mengetahui visi misi 

usaha yang dilaksanakan termasuk pekerja, supplier, mitra bisnis dan 

sebagainya. Perencanaan usaha adalah alat bantu dalam penjualan, perencanaan 

usaha adalah alat yang dapat dimanfaatkan untuk meyakinkan konsumen agar 

para konsumen tersebut dapat membeli di usahanya. Perencanaan usaha yang 

telah direncanakan dengan apik akan mengakrabkan pengelola usaha pada 

pihak yang dapat memandang bahwa ide bisnis yang diajukan dapat 

bermanfaat bagi mereka. Manfaat dari perencanaan usaha merupakan bahan 

penilaian dalam pengambilan dalam suatu ketetapan, baik adanya penolakan 

ataupun persetujuan atas kepantasan suatu perencanaan usaha yang diwujudkan 

sesuai dengan harapan pihak-pihak yang terkait. Para pelaku usaha yang berada 

di Kampung Batik Laweyan kebanyakan membuat perencanaan bagian 

penjualan mereka memaksimalkan penggunaan media sosial dan e-commerce 

serta penguatan pada penggunaan digitalisasi marketing agar para pelaku usaha 

batik ini dapat mengalami peningkatan dalam penjualan dan dapat 

mengembangkan usaha batik dalam situasi pandemi covid-19. Mereka juga 

menggandeng beberapa relasi pemerintahan daerah dan pusat untuk 

memasarkan produk batik kita. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  Alwendi (2021) yang menunjukan hasil perencanaan 

usaha yang baik yaitu dengan cara menfaatkan sebaik mungkin bagian bahan, 

kapasitas produksi, sumber daya manusia guna melayani konsumen. 
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Pelaksanaan usaha pasti akan muncul berbagai hambatan dan risiko 

usaha, sehingga diperlukan dilakukan perbaikan terhadap perencanaan awal. 

Selain hambatan, sering kali terjadi perubahan kondisi lingkungan yang 

diperkirakan di awal, sehingga diperlukan adanya penyesuaian. Terlebih dalam 

masa pandemi covid-19 saat ini terjadi perubahan kondisi lingkungan, para 

pelaku usaha menganggap pandemi ini sebagai penghambat dalam proses 

bisnis mereka, yang biasanya pekerjaan dilakukan dengan tatap muka kini sulit 

untuk dilakukan karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta 

penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini membuat kesulitan 

untuk mengadakan tatap muka terutama sektor jual beli membuat para pelaku 

usaha UMKM tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hambatan 

dalam pelaksanaan usaha yang dirasakan para pelaku usaha yang berada di 

Kampung Batik Laweyan seperti modal, bagian produksi, bahan baku serta 

kesusahan dalam mencari pasar yang biasanya mengandalkan adanya rental-

rental atau trave. Para pelaku usaha batik ini juga banyak melakukan redesain 

bahan baku misalnya motif dan bentuk batik yang dapat menarik minat 

masyarakat seperti apa, jika masih stagnan dalam penjualan produknya dalam 

masa pandemi sering kali tidak menarik minat, jadi terkesan percuma untuk 

memproduksi banyak-banyak tapi pasar tidak minat sehingga omset penjualan 

menurun. Pelaksanaan usaha pasti adanya evaluasi usaha, evaluasi usaha 

merupakan aktivitas melakukan kegiatan analisis suatu bisnis. Prinsip evaluasi 

usaha yakni membandingkan perencanaan awal yang dibuat dengan apa yang 

dicapai akhir usaha. Bagi pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) menghadapi keberhentian dalam usaha tentu saja bukan sesuatu yang 

diinginkan, tentu saja setiap pelaku usaha mengharapakan kemajuan dalam 

bisnisnya dari waktu ke waktu. Mengenai stagnansi dalam usaha merupakan 

suatu hal yang tidak dapat dilepaskan, justru sering kali harus mengalami 

kemunduran beberapa tahap. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi usaha 

misalnya persaingan yang semakin ketat, biaya produksi semakin meningkat, 

pasar yang mulai lesu, produktifitas menurun dan sebagainya. Setelah adanya 

pelaksanaan usaha setiap usaha pasti memerlukan evaluasi usaha. 
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Melaksanakan evaluasi merupakan suatu proses yang selalu berjalan terus 

menerus serta berkelanjutan. Evaluasi usaha berawal dari suatu kegiatan 

pemantauan yang dapat dibuat sebuah analisis untuk kemajuan usaha, 

kemunduran serta pencapaian apa saja yang telah dilakukan. Evaluasi menjadi 

alat belajar para pelaku usaha untuk proses mengembangkan diri, dalam proses 

ini lah terdapat strategi baru dan hal-hal baru guna menyukseskan usaha 

mereka. Setiap pelaku usaha yang berada di Kampung Batik Laweyan 

melakukan evaluasi usaha berbeda-beda ada yang evaluasinya hanya man to 

man atau orang ke orang, ketika ada pengusaha batik lain datang ke Batik 

Mahkota Laweyan saling bertukar pemikiran, ada yang evaluasi usahanya 

secara insindental terkadang kondisional, terkadang pemilik usaha tidak secara 

formal untuk mengevaluasi, mereka menfaatkan grup whatsapp sebagai 

medianya hanya menggunakan lisan saja menggunakan chat whatsapp jadi 

tidak secara formal serta evaluasi yang mengacu pada keadaan lapangan. Hasil 

penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Eka Waliyati, 

Dwi Suci Lestariana dan Nanik Sutarni (2021) yang menunjukan hasil 

pelaksanaan UMKM di Kampung Surodadi pada masa pandemi saat ini lebih 

memanfaatkan platfrom e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya. 

Hambatan yang dialami usaha tersebut baik hambatan kecil maupun 

hambatan besar. Hambatan ini dapat diselesaikan dengan manajemen 

perusahaan yang ada. Jika hambatan yang terjadi tidak mampu diselesaikan 

dengan benar, maka akan berpengaruh pada sistem perkembangan serta 

kelanjutan hidup perusahaan tersebut tidak terkecuali di Kampung Batik 

Laweyan. Para pelaku usaha batik yang berada di Kampung Batik Laweyan 

mengalami hambatan-hambatan dalam pengembangan usaha batik seperti 

modal, produksi, bahan baku serta ruang gerak yang disebabkan adanya 

pandemi covid-19 ini. Modal dalam bisnis merupakan syarat wajib untuk 

memulai suatu usaha. Dengan demikian tidak ada yang mampu menyangkal 

pentingnya modal dalam bisnis, terlebih saat bisnis itu sudah berjalan 

terkadang modal tambahan dibutuhkan guna mengembangkan bisnis. Modal 

juga memiliki dampak yang besar terhadap usaha, jika tanpa adanya modal 
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dalam suatu bisnis maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. 

Modal bisa bersumber dari modal pribadi atau internal, selain modal internal 

ada juga modal dari pihak internal seperti lembaga keuangan yaitu bank dan 

sebagainya. Bagian produksi beberapa pelaku UMKM batik yang berada di 

Kampung Batik Laweyan mengadakan pengembangan seperti meredesain 

bahan baku misalnya motif dan bentuk batik yang dapat menarik minat 

masyarakat seperti apa, jika usaha masih stagnan dalam penjualan produknya 

dalam masa pandemi sering kali tidak menarik minat, terkesan percuma untuk 

memproduksi banyak-banyak tapi pasar tidak minat sehingga omset penjualan 

menurun. Banyak para pengusaha batik yang berada di Kampung Batik 

Laweyan mengeluhan tentang bahan baku yang mengalami kenaikan dalam 

masa pandemi covid-19 ini, karena adanya kenaikan harga bahan baku 

membuat biaya dalam produksi ikut bertambah, sehingga para pengusaha ini 

terpaksa menaikan harga jual batik mereka ada pula para pengusaha ini tidak 

berani untuk memproduksi, mereka lebih memilih untuk menghabiskan stok-

stok yang masih tersedia. Adanya keterbatasan ruang gerak seperti adanya 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau penerapan pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKM), sebelum terjadi pandemi covid-19 para wisatawan yang 

mau akses ke Kampung Batik Laweyan langsung datang, karena adanya 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau penerapan pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKM) akan berfikir dua kali untuk datang langsung kesini. Hasil 

penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mia Mulyani Petri 

(2020) yang menunjukan hasil hambatan atau kendala yang dialami di Gallery 

Daisuki adalah keuang toko dan bahan baku. 

Solusi untuk menghadapi hambatan dalam pengembangan usaha batik di 

Kampung Batik Laweyan dalam masa pandemi covid-19 yaitu: pertama, 

inovasi atau pembaharuan produk. Dalam masa pandemi covid-19 ini 

permintaan akan masker mengalami peningkatan bahkan pada awal pandemi 

covid-19 masker medis mengalami kelangkaan, hal tersebut bisa dimanfaatkan 

sebagai celah usaha untuk memproduksi masker dari kain batik yang dibutukan 

oleh masyarakat. Membuat pembaharuan suatu produk yang berdasarkan 
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keinginan masyarakat merupakan salah satu solusi bertahan untuk usaha 

selama masa pandemi covid-19. Kedua, mengoptimalkan pengunaan sosial 

media dan e-commerce. Adanya situasi pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB) serta penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sering 

dilaksanakan masyarakat belakangan ini sebagai upaya mengurangan 

penyebaran virus corona, akibat adanya pembatasan ini media sosial menjadi 

ramai digunakan masyarakat, dari hal tersebut maka para pelaku UMKM perlu 

mengoptimalkan penggunaan sosial media sebagai langkah pengenalan produk, 

seperti membuat video produk yang dipertunjukan di sosial media seperti live 

promosi ataupun membuat konten di tiktok. Pengenalan produk juga bisa 

diawali dari nama akun sosial media, pemberian caption yang menarik serta 

penyertaan tanda (#) hastag guna menarik engagement dan awerenes. Ketiga, 

menjaga cashflow. Arus kas merupakan hal yang terpenting dalam sebuah 

usaha. Suatu usaha haruslah sanggup mengatur keuanga secara baik dan 

optimal, jika dalam pengelolan keuangan tidak baik maka akan beresiko 

mengalami kebangkrutan. Untuk itu menjaga arus kas agar tetap sei mbang dan 

stabil merupakan yang penting. Akibat munculnya virus corona membuat 

sejumlah pelaku usaha mengalami penurunan pada pendapatannya, para pelaku 

usaha UMKM ini harus mampu bertahan serta membuat sebuah keputusan 

bisnis agar usaha yang ada agar tetap berjalan. Strategi pemasaran perlu 

diambil sebuah perusahaan, hal yang diambil tersebut merupakan sebuah 

keputusan tentang bauran pemasaran. Keputusan yang diambil dan dibuat oleh 

perusahaan haruslah keputusan yang dapat menguntungkan lantaran keputusan 

tersebut akan mengantarkan hasil langsung bagi kenaikan volume penjualan, 

dimana kenaikan tersebut diinginkan perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsuangan hidup perusahaan terlebih dalam masa pandemi covid-19 

seperti ini, perusahaan diwajibkan untuk lebih kreatif dalam menjual 

produknya. Strategi pemasaran yang dilaksanakan pelaku usaha yang berada di 

Kampung Batik Laweyan yaitu: pertama, strategi produk. Komitmen dan 

kegigihan yang dipunyai oleh para pelaku usaha batik yang berada di Kampung 

Batik Laweyan yang dicurahkan setiap pegawai diharapkan bisa 
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mempersembahkan kepuasan maksimal bagi konsumen. Beberapa produk batik 

yang berada di Kampung Batik Laweyan seperti pakaian wanita/pria¸ kain, 

lukisan perlengkapan interior, mukena, kerajinan dan sebagainya. Kampung 

Batik Laweyan merupakan solusi bagi pelanggan untuk mencari kain batik 

yang bermotif unik. Dalam masa pandemi saat ini beberapa usaha batik batik 

yang berada di Kampung Batik Laweyan merilis inovasi produk terbaru yaitu 

masker batik dan batik bermotifkan corona, dengan keunikan yang ada akan 

mengundang daya tarik masyrakat. Kedua, strategi harga. Harga memiliki 

peran yang penting dalam marketing mix dan bagi perusahaan, dalam 

marketing mix harga memiliki posisi yang khusus dan memiliki hubungan yang 

erat dengan elemen lain. Ada beberapa faktor yang perlu ditinjau dalam 

pelaksanaan kebijakan harga yaitu menentukan potongan harga, pembiayaan 

tarif pengiriman, menentukan harga produk dan sebagainya. Kondisi pandemi 

saat ini banyak pelaku usaha batik yang berada di Kampung Batik Laweyan 

membuat strategi harga yang berwujud potongan harga atau diskon agar para 

konsumen tertarik. Ketiga, strategi promosi. Selain produk dan harga, promosi 

juga memiliki peran yang penting dalam marketing mix. Para pengusaha 

berupaya untuk mempromosikan produk yang dimilikinya, baik secara tidak 

langsung ataupun secara langsung. Tanpa adanya promosi para konsumen tidak 

akan mengetahui produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu, promosi merupakan 

cara yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Salah 

satu strategi promosi yang di pakai pelaku UMKM yang berada di Kampung 

Batik Laweyan adalah advertising (periklanan) memanfaatkan iklan berbayar 

di instagram ads, facebook ads, google disply network dan sebagainya, yang 

dapat diakses secara mudah di media sosial serta dapat menjangkau para 

customer dengan menetapkan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini relevan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh  Wan Laura Hardilawati (2020) yang 

menunjukan hasil strategi yang digunakan untuk mempertahan usaha dalam 

masa pandemi covid-19 adalah melakukan penjualan menggunakan media 

sosial atau e-commerce, memanfaatkan kemajuan teknologi digital (digital 

marketing). 
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4. PENUTUP 

Pengembangan usaha batik Laweyan di masa pandemi covid-19 dilakukan 

dengan pemilihan ide usaha yang berasal dari berbagai sumber, penyeleksian 

ide usaha dengan melihat kondisi lapangan, perencanaan usaha memanfaatkan 

media sosial dan pelaksanaan usaha dengan pengoptimalan media sosial serta 

e-commerce. Hambatan dalam pengembangan usaha batik di Kampung Batik 

Laweyan dalam masa pandemi covid-19 seperti kurangnya modal, 

pengurangan produksi, naiknya harga bahan baku dan keterbatasan ruang gerak 

seperti adanya lockdown, PSBB dan PPKM. Solusi untuk menghadapi 

hambatan dalam pengembangan usaha batik di Kampung Batik Laweyan 

dalam  masa pandemi covid-19 dilakukan dengan pembaharuan produk, 

mengoptimalkan pengunaan sosial media dan e-commerce serta menjaga 

cashflow. Strategi yang dilaksanakan yaitu: pembaharuan produk, diskon dan 

iklan berbayar. 
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