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Langkah Presiden RI Megawati Soekarnoputri, menandatangani publikasi edisi
perdana majalah “Karya Indonesia” pada 29 Mei 2003 dijiwai oleh semangat
membangun eksistensi produk Indonesia, agar mampu memperoleh ekuitas di pasar
Indonesia dan ekuitas pasar global. Adalah premis pemasaran modern bahwa ekuitas
produk merupakan fungsi agregat nilai tambah produk: kualitas, brand (merek)
dan kemampuan penetrasi/ekspansi pasar.
Di edisi kedua ini, Karya Indonesia yang diperkenalkan dengan sebutan pendek
“Kina”, diharapkan dapat menjadi jembatan Informasi bagi stakeholders industri
Indonesia dalam meningkatkan ekuitas produk-produk putra bangsa, secara
maksimal. Hal ini terwujudkan jika stakeholders produk, berdasarkan
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Made in Indonesia
Sistem transmisi PT LEN mampu bersaing
Mampu SMS CDMA Desk Telephone
PT INTI tembus ekspor
Bakrie Tosanjaya genuine part
Lukisan keramik dari Bali
Tenun ikat & batik Bali
Daya tarik anyaman rotan etnik Dayak
International brand buatan lokal

Teknologi
Terobosan teknologi bagi peternak ulat sutera
Mini processing unit: solusi bagi petani sawit

kepentingannya, mengetahui jaringan pengadaan sumber daya, produksi dan
distribusinya produk tersebut. “Maturity begins through our own market” ingin
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dioptimalkan melalui keberadaan Kina.
Majalah “Karya Indonesia” menetapkan visinya untuk membangun ekuitas
produk Indonesia. Tiga Misi Kina adalah: menjembatani informasi bagi dan diantara
stakeholders produk Indonesia, menfasilitasi peningkatan mobilitas produk
Indonesia dan menfasilitasi peningkatan nilai tambah produk Indonesia.

Lintas Berita
Menembus pasar Timur Tengah lewat
pameran tunggal
Apresiasi terhadap desain perlu dibangun

Kina direncanakan terbit setiap bulan dan melalui informasi yang dikemasnya,
para produsen, industriawan dan konsumen di seluruh nusantara dapat memperoleh
informasi tentang keberadaan produk-produk buatan Indonesia. Melalui Kina
diharapkan mobilitas pasar produk Indonesia di pasar nasional dapat terakselerasi.
Dalam menuju kesempurnaannya Kina diharapkan mampu menjadikan diri
sebagai jembatan informasi produk-produk Indonesia ke pasar internasional.
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Bagi stakeholders kebijakan ekonomi Indonesia, Kina diharapkan mampu
menjadi wahana sosialisasi kebijakan, menfasilitasi pelaku industri dan pelaku
pasar nasional. Sebaliknya Kina juga dapat berperan sebagai wahana pembawa
aspirasi dan inovasi bagi perumus kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan

;

daya saing produk Indonesia. Kina membuka pintu bagi stakeholders Indonesia
untuk memanfaatkan Kina sebagai wahana membangun eksistensi produk Indonesia.
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Pemberdayaan Produk Nasional:

Sekarangatau
Terlambat

Pemerintah memilih skenario kebijakan terbaik

Dalam jangka pendek, arah pembangunan
industri dan perdagangan adalah mempercepat
pemulihan ekonomi, sedangkan dalam jangka
menengah dan panjang membangun industri
dan perdagangan sebagai motor penggerak
sekaligus ujung tombak pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan, terutama melalui
peningkatan nilai tambah, penciptaan
lapangan kerja serta perolehan dan
penghematan devisa.
Arah pembangunan tersebut ditempuh
melalui kebijakan revitalisasi dan
pengembangan industri dan perdagangan,
dimana strategi dasarnya adalah pemanfaatan
secara optimal berbagai potensi yang dimiliki
di dalam negeri. Oleh karena itu, dengan lebih
bersifat inward looking strategi pembangunan
industri
dan
perdagangan
adalah
mengupayakan penguasaan pasar dalam negeri
seoptimal mungkin sebagai landasan untuk
meningkatkan daya saing global dan untuk
memperbesar pangsa di pasar dunia.
Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke
dalam program-program P2DN atau
Pemberdayaan Produksi Dalam Negeri sebagai
berikut:
Tidak hanya berhenti sampai seremonial

P

residen Megawati Soekarnoputri pada
bulan Mei 2003 yang lalu telah
mencanangkan program pemberdayaan
produk dalam negeri di sela-sela pelaksanaan
Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003 di Arena
Pekan Raya Jakarta, Kemayoran 20-29 Mei
2003. Program pemberdayaan produk dalam
negeri tersebut dicanangkan pemerintah dalam
rangka mempercepat proses pemulihan
ekonomi nasional.
Tentu saja upaya pemerintah untuk
memberdayakan produk dalam negeri tersebut
tidak hanya berhenti sampai acara seremonial
pencanangan program, melainkan harus
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ditindaklanjuti dengan langkah-langkah
kongkrit yang efektif dan efisien, baik di
tataran kebijakan maupun di tataran
pelaksanaan, mulai dari tingkat pusat hingga
ke tingkat daerah. Lantas bagaimana skenario
pemberdayaan produk dalam negeri yang
dijalankan pemerintah selama ini dan yang
akan datang.
Menanggapi masalah tersebut Menperindag
Rini M.S. Soewandi mengatakan pemerintah
memiliki sejumlah skenario kebijakan dalam
mendorong upaya pemberdayaan produk dalam
negeri, baik untuk jangka pendek, maupun
untuk jangka menengah dan panjang.

Pertama, dalam rangka pemberdayaan
produksi dalam negeri perlu diupayakan
terwujudnya pengamanan pasar dalam negeri
secara efektif. Dengan makin longgarnya pagarpagar yang membatasi impor maka masuknya
barang dan jasa ke dalam pasar dalam negeri
secara tidak legal atau kurang adil cenderung
makin meningkat. Oleh karena itu perlu
dilakukan pengamanan pasar dalam negeri
yang bertujuan untuk melindungi produksi
dalam negeri dari persaingan yang kurang sehat
sekaligus mendorong produksi dalam negeri
untuk meningkatkan daya saingnya.
Hal ini dilaksanakan antara lain melalui
program pemberantasan penyelundupan dalam
rangka menurunkan seminimal mungkin impor

secara tidak legal, baik dalam bentuk
penyelundupan fisik maupun administratif,
seperti underinvoicing dan manipulasi kode
barang/tarif, penyamarataan tarif bea masuk
dan pemanfaatan celah-celah UU Kepabeanan.
Program ini juga dimaksudkan untuk
menanggulangi maraknya penyelundupan
terutama pakaian bekas, elektronika, gula dan
tepung terigu, baik melalui pelabuhan resmi
maupun melalui pelabuhan tidak resmi. Untuk
itu perlu diterapkan sistem verifikasi barang
pra pengapalan di negara asal barang impor,
direvisi beberapa pasal UU Kepabeanan,

Khususnya untuk menghadapi praktek
perdagangan yang kurang adil atas barang
impor diperlukan program optimalisasi
pemanfaatan ketentuan WTO seperti
ketentuan mengenai dumping, countervailing
measures, dan safeguard sebagai mekanisme
dalam mengamankan perdagangan untuk
melindungi kepentingan nasional.
Melalui program-program tersebut,
produksi dalam negeri diharapkan akan lebih
terlindungi di samping akan membawa dampak
makin terdorongnya daya saing. Sebagai
contoh, penghapusan atau pengurangan PPnBM

Perlu langkah konkrit yang efektif dan efisien

meningkat secara signifikan melalui
penangguhan atau pembebasan PPN atas
pengolahannya di dalam negeri. Demikian juga
penurunan atau penghapusan PPnBM untuk
markisa diharapkan akan mampu meningkatkan
utilisasi kapasitas produksinya.
Kegiatan substitusi impor guna mendorong
utilisasi kapasitas produksi dalam rangka
pengamanan pasar dalam negeri juga perlu
terus dirangsang. Misalnya, program
penggalakan penanaman jagung untuk
memenuhi kebutuhan industri nasional
diharapkan dapat menghemat devisa sekitar
US$ 125-135 juta per tahun dari kegiatan impor
jagung. Hal serupa juga dapat diterapkan untuk
komoditas lainnya yang masih banyak diimpor
seperti kedelai.
Perlindungan produksi dalam negeri melalui pemberantasan penyelundupan

diterapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran
hukum dan aturan, dilakukan harmonisasi data
base importir, diberlakukan tarif pajak yang
kurang merangsang penyelundupan dan
diterapkan standardisasi secara konsisten.

atas produk tertentu (seperti televisi) di
samping mampu menurunkan angka
penyelundupan juga mampu meningkatkan
daya saing buatan dalam negeri di pasar
domestik.

Di samping itu, untuk menghadapi
penyelundupan ekspor seperti yang sering
terjadi untuk kayu, rotan, ikan, pasir laut, dan
BBM, baik dalam bentuk illegal logging, illegal
fishing, pencurian maupun manipulasi
dokumen ekspor, diperlukan pemberlakuan
sanksi yang tegas terhadap pelanggaran UU
Kepabeanan, peningkatan pengawasan
terhadap ketentuan ekspor produk industri
kehutanan, perdagangan kayu antar pulau dan
peningkatan kinerja Badan Revitalisasi Industri
Kehutanan serta peningkatan patroli TNI-AL
dan Bea dan Cukai di perairan Indonesia yang
rawan penyelundupan.

Kedua, dalam rangka pemberdayaan
produksi dalam negeri juga perlu diupayakan
terwujudnya peningkatan utilisasi kapasitas
produksi secara optimal. Utilisasi kapasitas
produksi di sektor industri saat ini masih belum
berjalan optimal karena sebagian besar baru
mencapai 60%-70%. Melalui program tersebut
diharapkan utilisasinya akan meningkat sebagai
dampak positif dari pengamanan pasar dalam
negeri.
Untuk sektor produksi tertentu bahkan
diperlukan upaya yang lebih keras, misalnya
industri pengolahan kakao yang utilisasinya kini
hanya 50% diharapkan utilisasinya dapat

Peningkatan utilisasi kapasitas produksi
juga terkait dengan upaya untuk meningkatkan

Utilisasi pengolahan kakao diharapkan meningkat
secara signifikan
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Pemberdayaan produksi dalam negeri melalui peningkatan ekspor

nilai tambah dalam mengolah sumber daya
alam di tanah air. Selama ini begitu banyak
komoditas hasil pertanian dan pertambangan
yang diekspor tanpa pengolahan yang berarti,
seperti kulit, mete, kayu manis, rumput laut,
batu-batuan dan hasil laut. Karena itu,
pengolahan lebih lanjut untuk peningkatan nilai
tambah sumber daya alam di dalam negeri
hendaknya menjadi prioritas bersama.
Ketiga, sebagai negara agraris maka dalam
rangka pemberdayaan produksi dalam negeri
juga perlu diupayakan adanya perlindungan
terhadap petani dan hasil produksinya secara

Perlu didukung kegiatan promosi ekspor
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efektif, tanpa harus mengorbankan kepentingan
konsumen. Untuk itu diperlukan efisiensi
distribusi nasional, terutama untuk produkproduk pertanian yang tidak tahan lama, antara
lain melalui pendirian Pusat Distribusi Regional
(PDR), seperti yang sudah dibangun di Jawa
Barat dan Sumatera Utara.
Selain itu, diperlukan pengembangan pasar
lelang seperti yang telah dilakukan di Asahan
untuk coklat, di Padang dan Jambi untuk karet
serta di Jawa Barat untuk komoditas agro.
Dalam waktu dekat juga akan dibangun di Jawa
Tengah dan Jawa Barat serta Sumatera Barat
untuk komoditas agro. Pendirian pasar lelang
ini diharapkan dapat memberikan kepastian
harga, kualitas dan waktu penyerahan
komoditas baik bagi petani, produsen, penjual
maupun pembeli.
Untuk menjaga stabilitas harga dan
meningkatkan likuiditas pelaku usaha diperlukan
pengembangan sistem Pendanaan Resi Gudang
(warehouse receipt system/WRS) yang proyek
percontohannya telah berhasil dibangun oleh
eksportir kakao, Bank Niaga, PT Bhanda Ghara
Reksa (BGR) dan PT Sucofindo di Makassar
untuk komoditas kakao. Untuk komoditas yang

Aburizal Bakrie
(Ketua Umum Kadin Indonesia)
Saya harapkan promosi
penggunaan produksi
dalam negeri bukan
saja hanya pemukulan gong tapi juga
dilanjutkan dengan
suatu himbaun yang
bersifat resmi dan
peraturan pendukungnya.
“Perlu dilanjutkan dengan suatu
himbaun-himbauan resmi dan peraturan
pendukungnya.”
Konkritnya adalah terus menerus
menghimbau dan meminta semua pebisnis di
dalam negeri baik milik asing maupun lokal
menggunakan produksi dalam negeri. Yang
kedua perlunya peraturan, misalnya
peraturan yang mengatakan sebaiknya
sebanyak mungkin menggunakan produksi
dalam negeri, khususnya untuk pengadaan
barang dalam rangka pelaksanaan proyek
pemerintah atau pun proyek-proyek yang
memerlukan fasilitas pemerintah.
Misalnya kontraktor bagi hasil,
perusahaan pertambangan dan kelautan.
Idealnya 100 persen pakai produksi dalam
negeri.

Sofjan Wanandi (Pengamat Ekonomi)

Program
penggunaan
produksi dalam
negeri yang di
canangkan
pemerintah harus
kita dukung.
Namun sekarang
dalam kenyataan
barang selundupan
yang masuk begitu
banyak sehingga merusak produksi dalam
negeri dan sampai sekarang tidak pernah
diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.
Penyelundupan menurut saya sangat
merusak. Bagaimana kita mampu bersaing
dengan produk luar negeri sementara kita
bayar pajak sedangkan yang lain (barang
selundupan) tidak membayar pajak.
Kalau memang pemerintah benar-benar
serius ingin menggalakkan penggunaan
produksi dalam negeri maka pemerintah
harus mengambil kebijakan yang memang
merupakan tugasnya.
Langkah kongkrit yang perlu diambil
pemerintah adalah membeli barang-barang
dalam negeri untuk setiap keperluan proyek
pembangunan yang diselenggarakan
pemerintah. Langkah konkrit yang harus
diambil, pertama harus tutup dahulu pintu
bagi penyelundupan sehingga produksi
dalam negeri bisa bersaing. Kedua, beli
barang-barang industri dalam negeri sebagai
prioritas utama dan jangan memprioritaskan
membeli barang-barang impor.

Untuk mendorong ekspor non-migas juga
perlu dimanfaatkan potensi perdagangan lintas
batas yang cukup besar. Hal itu dapat dilakukan
dengan penataan kawasan perbatasan agar
tidak hanya menjadi pasar bagi negara
tetangga, tetapi juga menjadi pintu utama
pemasaran berbagai produk Indonesia ke luar
negeri.
Kelima, dalam rangka pemberdayaan
produksi dalam negeri juga perlu diwujudkan
peningkatan penggunaan produksi dalam
negeri (P3DN) melalui komitmen nasional antar
seluruh komponen bangsa. Pada jajaran
pemerintah, setiap pembelian melalui APBN
selalu diamanatkan untuk mengutamakan
P3DN. Untuk itu, Keppres No.18/2000 atau
penyempurnaannya merupakan acuan dalam
melaksanakannya.
Pada jajaran dunia usaha, keterkaitan huluhilir untuk selalu mengutamakan P3DN,
meskipun tidak dapat dipaksa namun dapat
difasilitasi melalui penyediaan informasi yang
memadai. Untuk itu Deperindag menerbitkan
majalah Karya Indonesia dan sedang menyusun
Direktori Kemampuan Produksi Dalam Negeri
serta akan mengembangkan Sistem Informasi
Geografis Industri dan Perdagangan.

Khusus bagi masyarakat, sebagai konsumen
akhir yang selama ini masih dihinggapi budaya
mengagung-agungkan produk impor, maka
perlu ditumbuhkan kembali nasionalisme di
bidang ekonomi guna mengikis budaya yang
merugikan bangsa dan negara tersebut.
Dalam kaitan ini Presiden RI telah
mencanangkan Gerakan Nasional Pemberdayaan
Produksi Dalam Negeri sebagai salah satu bentuk
upaya untuk memelopori kecintaan masyarakat
terhadap produksi dalam negeri. Kepada seluruh
Pegawai Negeri Sipil telah dihimbau agar setiap
hari Jumat mengenakan pakaian yang terbuat
dari bahan tradisional seperti batik, sarung,
sasirangan, jumputan, bordir dan kain
tradisional.

Pemerintah memiliki sejumlah
skenario kebijakan dalam mendorong
upaya pemberdayaan produk dalam
negeri, baik untuk jangka pendek,
jangka menengah maupun panjang.

bersama negara antara lain untuk meningkatkan
dan mempromosikan ekspor komoditas primer,
semi manufaktur dan produk dan produk
manufaktur, diversifikasi produk ekspor,
membuka akses pasar baru, memperbaiki posisi
neraca perdagangan, memperkuat dan
mengkonsolidasikan pasar ekspor guna
menghadapi persaingan internasional serta
mengembangkan jagkauan sumber impor
barang kebutuhan yang penting secara luas.
Dalam imbal dagang ini pemerintah berperan
sebagai fasilitator, antar lain melalui peran
BUMN seperti Perum Bulog dan PT Perdagangan
Indonesia.
Upaya peningkatan ekspor non migas juga
perlu didukung dengan kegiatan promosi ekspor
yang efektif, seperti Pameran Tunggal atau Solo
Exhibition yang dilakukan Indonesia untuk
pertama kalinya di luar negeri, yaitu di Sharjah,
Uni Emirat Arab.

Sebagian dari produk kerajinan tangan
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Sistem Transmisi PT LEN
Mampu Bersaing
Untuk mendorong pemberdayaan produk elektronika professional
seperti perangkat transmitter TV dan radio FM buatan PT LEN Industri,
pemerintah tampaknya perlu menunjukkan keberpihakan

T

idak banyak masyarakat Indonesia yang
mengetahui bahwa Indonesia sudah
mampu memproduksi peralatan
jaringan transmisi stasiun televisi dan radio FM.
Bahkan hampir seluruh stasiun TV dan radio
FM di Indonesia kini telah menggunakan produk
buatan dalam negeri tersebut.
Adalah PT LEN Industri yang selama ini
menjadi satu-satunya produsen peralatan
transmisi TV dan radio FM di dalam negeri yang
produknya juga telah dipergunakan oleh
sejumlah stasiun TV dan radio FM di sejumlah
negara tetangga seperti di Malaysia, Thailand
dan negara Asean lainnya.
Di dalam negeri sendiri perangkat TV dan
FM Radio Transmitter buatan PT LEN Industri
menguasai pangsa pasar hampir 100%. Hampir
seluruh stasiun TV dan radio FM di Indonesia
menggunakan perangkat transmitter buatan PT
LEN Industri, termasuk TVRI, RCTI dan SCTV.
Menjamurnya stasiun-stasiun TV swasta di
Indonesia, baik di Jakarta maupun di sejumlah
daerah belakangan ini juga turut mendongkrak

penjualan PT LEN Industri dari unit bisnis TV
transmitter. PT LEN Industri sendiri belum lama
ini telah menjalin kerjasama dengan sejumlah
stasiun televisi baru seperti Trans TV, Lativi
dan TV7 untuk pengadaan dan pemeliharaan
jaringan TV transmitternya.

masih setara dengan produk serupa buatan PT
LEN Industri, namun dari segi harga PT LEN
Industri seringkali sulit bersaing. Sebab selama
ini PT LEN Industri masih banyak menggunakan
komponen elektronika buatan luar negeri yang
masih harus diimpor.
Karena itu, untuk mendorong pemberdayaan
produk elektronika professional seperti
perangkat transmitter TV dan radio FM buatan
PT LEN Industri, pemerintah tampaknya perlu
menunjukkan keberpihakannya terhadap
industri strategis di dalam negeri dengan
membebaskan tarif bea masuk komponenkomponen elektronika yang harus diimpor.

Secara teknis PT LEN Industri telah sanggup
memproduksi perangkat transmisi radio dan TV
mulai dari menara pemancar sampai perangkat
pengendali transmisi untuk memenuhi
kebutuhan di pasar domestik maupun di pasar
ekspor. Namun belakangan ini banyak produk
serupa dari luar negeri, khususnya dari Italia
yang masuk ke pasar domestik dengan harga
yang lebih murah.
“Pemerintah tampaknya perlu menunjukkan
keberpihakanya terhadap industri strategis di
dalam negeri dengan menerapkan kebijaksanaan
khusus berupa pembebasan tarif bea masuk atas
komponen-komponen elektronika yang selama
ini masih harus diimpor.”
Walaupun dari segi teknis perangkat transmitter TV dan radio FM buatan Italia tersebut
Pemerintah perlu menunjukan keberpihakannya

Dengan pembebasan tarif bea masuk
komponen elektronika yang kini berkisar antara
15%-20% tersebut maka industri perangkat
elektronika seperti PT LEN Industri akan
mampu bersaing dengan perusahaan serupa
dari luar negeri. Sebab dengan penghapusan
tarif bea masuk tersebut maka PT LEN akan
mampu menghasilkan produk elektronika
dengan harga dan kualitas yang sangat
kompetitif dengan produk luar negeri.

Informasi
Nany Wardhani, Corporate Secretary PT LEN
Industri, Jl. Soekarno-Hatta 442 Bandung 40254, Telp. 62-22 5202682, 5202694, Fax. 6222 5208094, 5202695. http//www.len.co.id.
PT LEN sanggup memproduksi perangkat transmisi radio dan TV

10

Karya Indonesia, Agustus 2003

Mampu SMS
CDMA Desk Telephone PT INTI
Tembus Ekspor
S
iapa bilang pengiriman pesan SMS
hanya dapat dilakukan dengan
menggunakan perangkat telepon
seluler berbasis GSM. Sebab sekarang PT INTI
telah berhasil mengembangkan perangkat
telepon baru yang menggunakan sambungan
telepon tetap (fixed line) berbasis teknologi
CDMA yang juga dapat mengirimkan atau
menerima pesan SMS seperti telepon seluler
berbasis teknologi GSM.
Pesawat telepon produksi PT INTI
tersebut di pasar dikenal dengan
nama CDMA Desk Telephone
yang dapat digunakan baik di
rumah tangga maupun di
kantor-kantor perusahaan atau
kantor pemerintahan dengan
menggunakan jaringan telepon tetap (fixed
line). Perangkat telepon semacam itu juga

ke dalam perangkat
telepon berteknologi
CDMA tersebut.
Dengan kapasitas produksi
400.000 unit per tahun PT INTI sanggup
menembus pasar perangkat telepon tidak
hanya di dalam negeri, tetapi juga pasar
mancanegara, termasuk Malaysia, Brunei,
Thailand dan sejumlah negara di Timur Tengah
seperti Saudi Arabia.

100% hasil design dan rekayasa PT INTI

dikenal dengan sebutan limited mobility telephone karena walaupun menggunakan
sambungan telepon tetap, namun jenis telepon
ini masih dapat dibawa-bawa dengan kisaran
areal mobilitas yang terbatas.
Dengan kapasitas produksi 400.000 unit per
tahun PT INTI sanggup menembus pasar
perangkat telepon tidak hanya di dalam negeri,
tetapi juga pasar mancanegara, termasuk Malaysia, Brunei, Thailand dan sejumlah negara
di Timur Tengah seperti Saudi Arabia.
Jenis CDMA Desk Telephone yang
dikembangkan PT INTI terdiri dari dua tipe.

Tipe pertama adalah tipe telepon (Phone Type)
yang berfungsi sebagai perangkat telepon itu
sendiri. Tipe kedua adalah perangkat yang
terpisah dari perangkat telepon yang dikenal
sebagai tipe terminal (terminal type).
Dengan kemampuan SDM yang dimiliki, PT
INTI berhasil mengembangkan produk CDMA
Desk Telephone yang seluruhnya diproduksi di
dalam negeri, yaitu di fasilitas produksi milik
PT INTI di Bandung. PT INTI mengembangkan
produk tersebut dengan memasukan sejenis
software tertentu yang dikembangkan sendiri

Fasilitas produksi perangkat telepon PT INTI
di Bandung kini dapat memproduksi perangkat
CDMA Desk Telephone baik untuk terminal
maupun untuk server-nya. Produk terbaru PT
INTI tersebut 100% hasil desain dan rekayasa
para tenaga ahli di PT INTI.
PT INTI juga memiliki kemampuan produksi
sentral telepon digital sampai satu juta satuan
sambungan telepon (SST) dengan menggunakan
teknologi berlisensi dari Siemens AG, Jerman.

Informasi
PT INTI, Gedung INTI Lt. 7, Jl. Moh. Toha No.
77, Bandung, Telp. +62 22 5227259, Fax. +62
22 5204049, E-mail dth_info@inti.co.id
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Bakrie Tosanjaya
Genuine Part
12
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W

alaupun industri pembuatan mobil
di Indonesia sudah berkembang
cukup lama melalui bermunculannya
perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merek
(ATPM) yang memproduksi berbagai jenis mobil
bermerek terkenal dunia, namun sampai kini
tidak banyak industri komponen otomotif di
Indonesia yang mampu menjadi rekanan tetap
para ATPM tersebut dalam memasok komponen
otomotif berkualitas tinggi. Apalagi untuk
menjadi rekanan tetap para vendor (principal)
pembuat mobil dunia seperti Toyota, Suzuki,
Mitsubishi dll.
Kebanyakan principal industri mobil dunia
selama ini masih lebih mengutamakan
penggunaan komponen otomotif buatan
negara asal perusahaan pembuat mobil
tersebut dengan alasan klasik, yaitu mutu
komponen otomotif buatan dalam negeri
Indonesia masih belum mampu memenuhi
persyaratan yang ditetapkan principal.

Namun demikian, diantara sedikit merek
komponen otomotif buatan dalam negeri
tersebut, ternyata masih ada segelintir
perusahaan yang mampu menembus
persyaratan ketat para principal industri
otomotif di luar negeri. Salah satunya adalah
komponen otomotif merek BT, produksi
sebuah perusahaan PMDN murni, PT Bakrie
Tosanjaya yang kini telah banyak dipakai oleh
kalangan produsen mobil baik di dalam
maupun di luar negeri.

PT Bakrie Tosanjaya kini telah menjadi
pemasok resmi komponen otomotif OEM
(original equipment manufacture) bagi hampir
seluruh ATPM industri mobil di dalam negeri
dan telah mendapatkan akreditasi dari para
principalnya di luar negeri. Dengan kata lain,
komponen otomotif merek BT kini sudah
menjadi komponen asli (genuine part) dalam
pembuatan mobil bermerek internasional.
Dewasa ini PT Bakrie Tosanjaya
memproduksi sekitar 300 jenis komponen
otomotif yang seluruhnya dipasarkan dengan
merek BT (singkatan dari Bakrie Tosanjaya).
Produk tersebut dibuat dari bahan baku
berupa komponen otomotif bekas (scrap)
yang cukup melimpah di dalam negeri untuk
diolah melalui proses daur ulang.
Beberapa komponen otomotif merek BT
yang kini menjadi produk unggulan PT Bakrie
Tosanjaya adalah Disk Brake, Brake Drum dan
Fly Wheel dari berbagai jenis dan ukuran.
Produk tersebut kini banyak digunakan oleh
hampir seluruh ATPM industri mobil di dalam
negeri untuk memproduksi mobil bermerek
terkenal dunia, seperti Daihatsu, Nissan
Diesel, Mitsubishi, Opel, Chevrolet, Mercedes,
Hino, Suzuki, Mazda, Isuzu, Nissan dan Toyota.
Selain dipasarkan di pasar domestik,
komponen otomotif merek BT juga diekspor
ke luar negeri, yaitu ke Malaysia, Australia,
Jepang, Prancis dan Italia untuk memenuhi

Sertifikat ISO-9002 diperoleh sejak 1996

pesanan sejumlah produsen mobil di negaranegara tersebut. Nilai ekspor komponen
otomotif merek BT rata-rata mencapai Rp 1,5
miliar sampai Rp 2 miliar per tahun atau
sekitar 15% dari total penjualan PT Bakrie
Tosanjaya.
Pengakuan kalangan ATPM di dalam negeri
dan kalangan prinsipal industri mobil dunia
terhadap komponen otomotif merek BT juga
diperkuat dengan diraihnya sertifikat ISO-9002
sejak tahun 1996 dari PT Sucofindo dan
sertifikat QS-9000/ISO-9002 dari PT KEMA
Registered Quality Indonesia sejak tahun
2002.

Informasi
PT Bakrie Tosanjaya, Jl. Raya Bekasi Km. 27,
Pondok Ungu, Bekasi 17001, P.O. Box 112/BKS,
Tlp. (62-21) 88976601, 8879707, Fax. (62-21)
88976607, E-mail: bttosan@cbn.net.id

Komponen merk “BT” digunakan oleh hampir seluruh ATPM industri mobil di dalam negeri

Telah mendapatkan akreditasi dari para principal luar
negeri
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Lukisan Keramik Dari Bali
L
ukisan umumnya berada di atas kanvas.
Namun bagi Nyoman Roesmini Reken,
lukisan dapat dibuat pada keramik,
gelas, piring, bahkan botol sekalipun dapat
dijadikan media seni lukis.
Meski ide pembuatan lukisan di media yang
tidak umum tersebut bukan orisinil dari dirinya,
namun sentuhan seni lukis Bali membuat
Roesmini hingga saat ini dapat disebut sebagai
satu-satunya seniman yang melukis di atas
keramik maupun kaca yang ada di Denpasar
Bali.

puluhan juta rupiah pun dicari untuk dijadikan
cindera mata oleh wisatawan yang berkunjung
ke Bali.

Di atas kanvas yang berupa keramik kelas
satu, cat khusus porselen yang diimpor dari
Jerman pun ditorehkan oleh kuas yang
digerakan jari-jari terampil seniman lukis.
Berbagai obyek dapat dibentuk menjadi
lukisan mulai dari bunga, pemandangan
alam, maupun bentuk hewan,
dan manusia, dengan

Penerima penghargaan pemerintah dalam
bidang produk unggulan industri kecil dan
menengah pada tahun ini, mengaku belajar
dari turis asal Jerman, Methilde Jonad, yang
kebetulan datang berkunjung ke Bali pada awal
Agustus 1987.
Roesmini menerapkan aliran berbeda
dengan sang guru, dengan lebih menonjolkan
seni lukis Bali sebagai media ekspresi
keseniannya. Terbukti pilihan Roesmini tidak
keliru, karena dengan makin terkenalnya Bali
sebagai daerah tujuan wisata di dunia
internasional, hal-hal yang berbau Bali pun
menjadi menarik perhatian wisatawan manca
negara. Sehingga hasil lukisannya yang tahan
gores, dan berharga antara ratusan ribu hingga

Australia hingga berulang kali. Suhu yang
tingginya hingga 1200 derajat Celsius
menghasilkan produk-produk unik tahan gores,
yang dapat menjadi buah tangan bagi para
wisatawan.
Selain menjual hasil produk yang berasal
dari ide para senimannya, Roesmini juga
sanggup untuk memenuhi keinginan pembeli
yang dapat memesan lukisan khusus sesuai
permintaan. Siapa pun yang mau
memesan lukisan keramik,
Roesmini akan siap
memenuhinya.

tidak
meninggalkan
nuansa Bali yang
menjadi ciri khas.
Setiap proses
pemberian warna selesai,
hasil lukisan di masukkan ke dalam
oven listrik yang khusus di datangkan dari

Informasi
Nyoman Roesmini Reken
CV Bali Permata
Jl. Brigjen I Gst. Ngurah Rai No 90
By Pass Tohpati
Denpasar - Bali - Indonesia
E-mail : balipermata@telkom.ne
Lebih dari sekedar buah tangan
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Tenun Ikat
& BatikBali

H

elai demi helai benang tersusun rapi,
sementara tangan-tangan lentik
wanita yang terampil tak hentihentinya menambah susunan benang, dan

Siap melayani ekspor dan partai besar

menguatkan anyamannya dengan alat tenun
tradisonal, hingga akhirnya lembaran kain pun
terbentuk.Kain tenun di hampir semua daerah
di Indonesia dibuat dan dikerjakan tangan
terampil wanita. Tenun ikat Bali
yang diproduksi I Ketut Artana,
mungkin tidak jauh berbeda
dengan kain tenun ikat dari
daerah lainnya.
Namun dengan corak batik Bali,
dan warna-warna yang variatif, I
Ketut Artana memberi nuansa
tersendiri bagi hasil karyanya.
Sehingga tak heran produk kain
tenun ikat dengan corak batik
Bali tersebut, mampu memikat
wisatawan manca negara
maupun lokal untuk membeli.

Cindera mata yang dapat dibuat menjadi
berbagai model pakaian tersebut, dihargai
Artana dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah,
sebuah harga yang pantas untuk tenun ikat
dan batik Bali yang halus dan bermutu tinggi.
Pengalaman I Ketut Artana yang sudah
menggeluti bisnis tenun ikat tersebut lebih dari
20 tahun, dan juga inovatif dalam menciptakan
berbagai produk tekstil dari tenun ikatnya
membuat galerinya tidak pernah sepi dari
kunjungan pembeli.
Kerjasama dengan beberapa travel biro
untuk mendatangkan wisatawan sebagai
pembeli potensial yang ditempuh Artana
ternyata cukup ampuh untuk terus menarik
pembeli.
Meski masih terbatas, dan sebagian besar
kain tenun ikatnya dibeli langsung oleh
wisatawan, Artana juga mampu mengekspor
produknya, dan siap melayani pembeli partai
besar yang ingin menjual kembali kain tenun
ikatnya. Siapa berminat ?

Informasi
I Ketut Artana
Tenun Ikat Lestari
Jl. By Pass Ngurah Rai, No. 99X,
Padang Galak - Sanur - Bali - Indonesia
Tlp 0361 289217 - 286127 Fax. 0361 281228
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Daya Tarik Anyaman
Rotan Etnik Dayak
Keindahan anyaman rotan khas etnik Dayak dari daerah pedalaman Kalimantan Barat menjadi
karakter yang menonjol pada hampir setiap produk tas wanita merek Andini produksi
PT Pillus Andini Exporindo.

K

eindahan karakter anyaman rotan yang
dipadukan dengan keindahan karakter
material kulit atau material tekstil
lainnya diracik sedemikian rupa menjadi
sebuah produk tas wanita yang sangat indah,
menarik dan anggun. Keanggunan tersebut
merupakan hasil dari kepiawaian dalam
mendesain produk tas yang eksklusif hingga
mampu menimbulkan daya tarik tersendiri bagi
para penggemarnya.
Karakter anyaman rotan khas etnik Dayak
tersebut justru menjadi faktor daya tarik
utama bagi para pembeli dan pecinta tas untuk
melengkapi koleksi tas wanita mereka dengan
tas merek Andini. Tidak mengherankan apabila
tas tersebut banyak digemari dan diminati
kalangan wanita dari berbagai negara seperti
dari Prancis, Jerman, Belanda, Jepang,
Singapura, Korea, Australia dll. Bahkan produk
tas anyaman rotan tersebut kini menjadi salah
satu produk unggulan Indonesia di pasar
mancanegara.
Berkembangnya produk tas wanita yang
menonjolkan karakter utama material
anyaman rotan tidak terlepas dari terjadinya
perubahan kecenderungan pasar (market
trend) tas wanita dunia menyusul meredupnya
industri barang kulit di Eropa setelah
terjadinya ledakan serangan (outbreak)
penyakit Sapi Gila (Mad Cow Disease) sejak

Memproduksi tas merek terkemuka dari luar negeri
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Tas “Andini” dengan karakter anyaman rotan khas dayak

tahun 1995 yang kemudian diperparah dengan
terjadinya ledakan serangan penyakit Mulut
dan Kuku (Foot and Mouth Disease) pada hewan
ternak ruminansia sekitar tahun 1998/1999.
Terjadinya serangan penyakit hewan
tersebut telah mendorong negara-negara di
dunia memperketat kegiatan perdagangan
hewan dan meterial dari hewan termasuk
perdagagan kulit dan barang dari kulit sebagai
upaya untuk mencegah penyebaran penyakit
tersebut. Dampaknya, volume perdagangan
kulit dan barang dari kulit di dunia (khususnya
di Eropa) mengalami penurunan drastis
menyusul seretnya pasokan kulit. Akibat lanjut
dari kondisi tersebut adalah bergugurannya
industri kulit di kawasan Eropa karena kesulitan
memperoleh bahan baku di samping karena
makin mahalnya upah tenaga kerja di Eropa
mengingat industri kulit merupakan industri
yang sangat labor intensive.

Perkembangan teknologi di industri tekstil
pun turut mempercepat kebangkrutan industri
perkulitan Eropa menyusul ditemukannya
sejumlah bahan tekstil sebagai substitusi kulit
asli pada tahun 1995. Perkembangan mode
leather garment pun seakan-akan mengalami
stagnasi hingga akhirnya industri kulit dianggap
sebagai sunset industry.
Berbeda dengan masalah yang terjadi di
sisi produksi, pasar barang-barang jadi dari
kulit di pasar internasional sebetulnya tetap
tinggi, bahkan cenderung terus meningkat.
Merosotnya pasokan kulit dan barang dari kulit
di pasar internasional dalam beberapa tahun
belakangan ini telah mengakibatkan harga
produk kulit di pasar internasional terus
melambung. Untuk dapat tetap memenuhi
kebutuhan barang-barang dari kulit sejumlah
perusahaan Eropa yang selama ini bergerak di
industri kulit terpaksa melakukan relokasi

Pada tahun 1994 PT Pillus mendapatkan
kepercayaan dari sebuah perusahaan
perancang sekaligus produsen barang jadi kulit
di Prancis untuk memporduksi tas kulit dengan
merek Simone Boue. Pesanan tersebut
diperoleh PT Pillus ketika mengikuti pameran
barang-barang jadi kulit berskala internasional
“Semain Du Cuir” di Paris pada tahun 1994.
Atas bantuan dari Badan Pengembangan
Ekspor Nasional (BPEN) Deperindag mulai tahun
1991 PT Pillus secara rutin mengikuti pameran
Semain Du Cuir di Paris. PT Pillus juga
mendapatkan bantuan teknis dari Dewan
Penunjang Ekspor (DPE) dalam bentuk
bimbingan tenaga ahli di bidang industri
perkulitan, khususnya menyangkut penerapan
standar mutu produk, seleksi bahan, teknik
penjahitan serta introduksi peralatan yang
sesuai untuk kegiatan produksi.
Mengikuti pameran berskala internasional secara rutin

industri mereka ke kawasan Asia termasuk
Indonesia yang mau-tidak mau harus disertai
dengan proses transfer teknologi pengolahan
kulit. Secara kebetulan Indonesia sendiri
merupakan salah satu dari sedikit negara di
dunia yang dinyatakan bebas penyakit Sapi
Gila maupun PMK oleh OIE (Organisasi
Kesehatan Hewan Dunia).
Perubahan yang terjadi di peta industri kulit
dunia tersebut membuka peluang yang sangat
luas bagi PT Pillus Andini Exporindo untuk
mengembangkan sayap bisnisnya ke
mancanegara. PT Pillus yang didirikan pada
tahun 1988 sejak awal operasinya memang
telah bergerak dalam kegiatan produksi
berbagai barang jadi dari kulit seperti jaket
kulit, tas, ikat pinggang dari berbagai bahan
kulit seperti kulit sapi, kulit kambing, kulit
domba dan sedikit variasi dari kulit ular sebagai
pemanis.

Tas dengan bahan campuran merek “Andini”

Selain memproduksi tas kulit atas pesanan
Simone Boue dari Prancis, PT Pillus juga
memproduksi tas atas pesanan beberapa
pemilik merek di mancanegara, seperti Langka,
Spring Orchid, History Glamour dan Top Cafe
dari Jepang, Sessi Summer dari Singapura dan
beberapa merek lainnya dari Korea, Jerman
dan Australia. Selain itu, PT Pillus juga
memproduksi berbagai produk jadi kulit
dengan merek sendiri, yaitu merek Pillus serta
produk tas dengan bahan campuran antara
bahan kulit dengan bahan lain (rotan, sutera
atau tekstil) dengan merek Andini.
Dengan memproduksi berbagai barang jadi
(jaket, tas, ikat pinggang dan asesoris lainnya)
dari bahan kulit dan non kulit, PT Pillus kini
dapat memasok berbagai barang ke pasar
fashion maupun ke pasar etnik dunia dengan
tingkat fleksibilitas yang tinggi. Pada musim
panas PT Pillus lebih banyak memasok produkproduk barang jadi non kulit (material utama
dari bahan rotan yang dicampur dengan tekstil
atau kulit) karena pada musim panas pasar
dunia, khususnya di Eropa lebih banyak
mengkonsumsi barang non kulit. Sebaliknya,
pada musim dingin PT Pillus lebih banyak
memasok produk jadi kulit karena memang
pada musim tersebut produk kulit
biasanya laku keras.
Untuk memenuhi kebutuhan
bahan baku, PT Pillus tidak
mengalami kesulitan mengingat
hampir seluruh bahan baku yang
dibutuhkan tersedia cukup
banyak di dalam negeri,
termasuk bahan baku kulit,
rotan maupun bahan tekstil.
Dengan ketersediaan bahan

PT Pilus didukung oleh 80 karyawan

baku di dalam negeri dan dukungan 80
karyawan, PT Pillus kini mampu memproduksi
sekitar 2.000 buah tas kulit/bulan, 1.000 buah
garmen kulit/bulan, 1.000 buah tas rotan/
bulan dan 2.500 buah pernik-pernik asesoris
dari kulit/bulan.

Informasi
PT Pillus Andini Exporindo,Jl. Berdikari Kav.
2 Kebayoran Lama, Rawa Lebong, Jakarta11540, Telp. (021) 5308976, 5306585,
5306586, Fax. (021) 5305302, 5306585, Email: sylvia-utama@centrin.net.id, Website:
http://www.nuklea.com/piluss.htm

Mendapat bantuan teknis dar Dewan Penunjang Ekspor (DPE)
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InternationalBrand
BuatanLokal

K

ebanyakan masyarakat Indonesia
kemungkinan besar tidak menyadari
dan tidak mengetahui bahwa produk
pakaian jadi (garmen) bermerek terkenal
seperti Esprit, Tom Taylor dan S. Oliver yang
mereka pakai dan digandrungi kalangan
masyarakat menengah ke atas selama ini
bukanlah hasil produksi negara Eropa.
Kekaguman terhadap produk luar negeri
yang berlebihan demi mengejar prestise di
masyarakat telah mengakibatkan sebagian
masyarakat konsumen Indonesia rela untuk
membeli barang-barang yang dianggap buatan
luar negeri tersebut dengan harga relatif sangat
mahal. Bahkan banyak masyarakat menengah
ke atas Indonesia yang membanggakan pakaian
bermerek terkenal yang dibelinya di luar
negeri, padahal pakaian tersebut sebetulnya
buatan Indonesia.
Salah satu pemasok pakain jadi bermerek
terkenal di pasar mancanegara tersebut adalah
PT Trillindo Adi Busana, sebuah perusahaan
garmen yang memproduksi pakaian jadi
bermerek terkenal atas pesananan sejumlah
pembeli asing (buyers) pemilik merek tersebut
di luar negeri. Beberapa merek pakaian jadi
terkenal yang selama ini diproduksi PT Trillindo
Adi Busana antara lain Esprit, S. Oliver, Tom
Taylor dan edc.
PT Trillindo Adi Busana sudah mengerjakan
pembuatan pakaian jadi bermerek terkenal ini
sejak tahun 1986 untuk memenuhi pesanan
para pemilik merek pakaian jadi terkenal di
kawasan Eropa dan mengekspor seluruh
produksinya ke Jerman, Inggris, Prancis dan
Belanda. Perusahaan yang didirikan pada tahun
1982 tersebut kini mampu memproduksi
berbagai pakaian jadi bermerek terkenal sesuai
pesanan para buyers asing dengan kapasitas
produksi 12.500 lusin per bulan yang terdiri
dari Polo shirts, T-shirts, Sweatshirts, Jogging,
Suits, Pajamas, Shorties dan Babies item.
Produk pakaian jadi bermerek terkenal di
pasar mancanegara umumnya memang
diproduksi di Indonesia, khususnya produkproduk pakaian jadi untuk konsumsi kalangan
menengah ke atas. Sebab produk pakaian
tersebut membutuhkan kemampuan produksi
dengan standar kualitas yang tinggi. Sedangkan
para produsen pakaian jadi Indonesia selama
ini sudah dikenal luas para pemilik merek
pakaian terkenal di luar negeri sebagai
produsen pakaian jadi yang handal.

Pakaian jadi merek terkenal buatan Indonesia
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Memang banyak juga pakaian jadi yang
diperdagangkan di pasar dunia berasal dari
RRC, Vietnam dan sejumlah negara lainnya di
Asia, tetapi kebanyakan produk pakaian jadi

Trend pasar bergeser ke “hand made” garment yang banyak menonjolkan asesoris

tersebut
memiliki
kualitas yang tidak
begitu bagus dan sasaran
pasarnya adalah masyarakat
menengah ke bawah.
Bahan baku untuk pembuatan berbagai
pakaian jadi tersebut hampir seluruhnya dapat
diperoleh di dalam negeri dan hanya sebagian
kecil diantaranya yang masih harus diimpor.
Sesuai pesanan pemilik merek, kebanyakan
dari bahan baku untuk pembuatan pakaian jadi
tersebut adalah kain katun.

Sekitar 90% dari produk pakaian jadi yang
diekspor adalah pakaian jadi
yang masih terkena
kebijaksanaan
kuota dari
kategori 4,
kategori 5 dan
kategori 7,
sedangkan
sisanya
sekitar 10%
merupakan
produk pakaian jadi non kuota.
Menghadapi penghapusan kuota ekspor
tekstil dan produk tekstil mulai tahun 2005,
PT Trillindo Adi Busana optimis dapat tetap
eksis di pasar global mengingat produk pakain
jadi yang dihasilkan perusahaannya merupakan
pakaian jadi berkualitas tinggi dan tidak banyak
negara yang mampu menghasilkan pakaian jadi
dengan kualitas tersebut. Selain itu, pakaian
jadi produksi PT Trillindo Adi Busana memiliki
segmen pasar tersendiri yang masih jarang
pemainnya.

Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan
PT Trillindo Adi Busana dalam menghadapi
penghapusan kuota ekspor tekstil dan produk
tekstil adalah mengembangkan produk hand
made garment yang pasarnya dalam masa-masa
mendatang diperkirakan akan makin baik.
Di masa-masa mendatang trend pasar
pakaian jadi khususnya di Eropa tampaknya
akan bergeser dari pakaian konvensional ke
hand made garment yang lebih banyak
menonjolkan asesoris yang unik hasil sentuhan
kerajinan tangan pembuatnya. Produk pakaian
jadi seperti ini kini mulai banyak dipesan para
pembeli di Eropa dengan harga yang relatif
lebih tinggi dari pakaian jadi biasa.

Informasi
Edwin Irwan, General Manager PT Trillindo
Adi Busana, Jl. Simpang Sukaresmi 8 Bandung
40162. Pabrik: Jl. Cicukang 11 (Holis) Telp.
(022) 6040981 Fax. (022) 6040986 Bandung
40212. E-mail: Triab@bdg.centrin.net.id, http/
/www.trillindo.cjb.net.
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Terobosan Teknologi
Bagi Peternak Ulat
Sutera

Mendorong tingkat penyerapan kokon produksi petani

S

udah sangat sering kita mendengar
jeritan para peternak ulat sutera yang
menanggung kerugian besar dalam
menjalankan kegiatan usaha peternakan ulat
suteranya. Akibat kerugian tersebut tidak
sedikit peternak ulat sutera yang terpaksa
harus menutup usaha satu-satunya itu dan
beralih ke jenis usaha lainnya. Padahal di sektor
hilirnya, kegiatan perdagangan kain sutera
merupakan kegiatan usaha yang sangat
menguntungkan mengingat kain sutera dikenal

20

Karya Indonesia, Agustus 2003

sebagai komoditas bernilai tinggi dan memiliki
kelas tersendiri di masyarakat.

menjadi penampung tunggal kokon ulat sutera
produksi petani.

Para peternak ulat sutera di daerah banyak
yang mengalami kesulitan dalam memasarkan
kokon ulat sutera hasil produksinya. Padahal
kokon tersebut merupakan bahan baku utama
untuk pembuatan benang dan kain sutera yang
memiliki nilai ekonomis tinggi. Bahkan para
peternak ulat sutera ini sering juga menjadi
pihak yang sangat lemah dalam negosiasi harga
dengan pabrik pemintalan benang sutera yang

Dengan perangkat mesin pemintalan dan
mesin tenun sutera skala mini tersebut
kalangan peternak ulat sutera dapat mengolah
sendiri kokon ulat sutera produksinya menjadi
benang sutera dan kain sutera.
Jeritan peternak ulat sutera tersebut telah
mendorong PT Buatan Guna Indonesia (BGI)
untuk menciptakan rangkaian mesin pemintalan
dan mesin tenun benang sutera skala mini yang

Dapat dioperasikan dengan mudah oleh para petani

dapat dipergunakan kelompok tani atau koperasi
peternak ulat sutera untuk mengolah kokon ulat
sutera menjadi kain sutera bernilai tinggi.
Dengan perangkat mesin pemintalan dan mesin
tenun sutera skala mini tersebut kalangan
peternak ulat sutera dapat mengolah sendiri
kokon ulat sutera produksinya menjadi benang
sutera dan kain sutera.
Dengan dukungan dana dari seorang pemilik
modal di Jakarta, PT BGI kini berhasil
mengembangkan pabrik pemintalan dan pabrik
tenun sutera skala mini yang mempergunakan
teknologi tepat guna dan dapat dioperasikan
dengan mudah oleh para petani sendiri.
Perangkat mesin pintal dan mesin tenun sutera
skala mini tersebut sangat cocok dipergunakan
oleh kelompok tani ulat sutera di daerahdaerah sentra produksi kokon.
Sejak awal tahun 2002 hingga pertengahan
tahun 2003 ini PT BGI telah berhasil
memasarkan 4 paket mesin pemintalan dan
mesin tenun sutera ke sejumlah sentra produksi
kokon di Jawa Barat, yaitu di Sukabumi, Ciawi
(Tasikmalaya), Wanaraja (Garut) dan
Bungbulang (Garut). Penggunaan mesin pintal
dan mesin tenun sutera skala mini tersebut
telah mampu mendorong tingkat penyerapan

kokon produksi petani ulat sutera hingga
mengakibatkan harga kokon di tingkat petani
mengalami kenaikan dari Rp 12.500/kg
menjadi Rp 25.000/kg.
Penggunaan mesin pintal dan mesin tenun
sutera skala mini tersebut juga telah mengurangi,
bahkan menghilangkan ketergantungan para
petani ulat sutera terhadap perusahaan
penampung kokon yang selama ini memonopoli
kegiatan perdagangan kokon produksi petani.
Satu paket mesin pengolahan kokon yang
terdiri dari mesin pemintalan benang sutera
sampai mesin tenun sutera dapat digunakan
untuk menampung kokon ulat sutera yang
diproduksi petani dari lahan murbei seluas 50
hektar.

Informasi
Ir. Ujang Koswara, Direktur PT BGI,
Jl. Banteng No. 118, Lt. 2 Bandung,
Telp. (022) 7317834, Fax. (022) 7317834,
E-mail. pt_bgi@hotmail.com.

Mesin pengupas kolosom

PT BGI menjual satu paket fasilitas
pengolahan kokon ulat sutera tersebut dengan
harga Rp 600 juta. Harga tersebut sudah
termasuk biaya pengadaan mesin dan peralatan
pintal sampai penenunan, pemasangannya
(konstruksi), pelatihan (training) untuk para
calon operator mesin serta pelayanan
konsultasi gratis untuk analisa bisnis
persuteraan alam.
Mesin relling
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MinP
i rocessingUnit

Solusi Bagi Petani Sawit

P

ara petani kelapa sawit yang selama
ini sering kali mengalami kesulitan
dalam menangani pasca panen hasil
pertaniannya kini tidak akan lagi menemui
kesulitan. Mengapa? Karena kini telah tersedia
pabrik kelapa sawit (PKS) mini dan pabrik
minyak goreng mini yang dapat mengolah
tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang
mereka hasilkan.
Dengan PKS dan pabrik minyak goreng mini
yang dapat dioperasikan sendiri, para petani
yang tergabung dalam satu kelompok tani
dapat mengolah TBS untuk mendapatkan miyak
sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan
produk turunan lainnya seperti minyak goreng,
sabun, lilin hingga produk bio diesel yang
selama ini dianggap tidak mungkin dilakukan
kelompok tani kelapa sawit karena investasinya
memakan biaya yang sangat mahal.
PKS dan pabrik minyak goreng mini tersebut
dapat dipergunakan kelompok tani kelapa
sawit untuk mengolah TBS-nya sehingga para
petani kelapa sawit tidak hanya dapat
mengatasi masalah pasca panen atas TBS yang
diproduksinya tetapi juga dapat memperoleh
nilai tambah yang jauh lebih besar ketimbang
hanya menjual TBS.
Berawal dari kepedulian terhadap nasib
petani rakyat yang selalu berada dalam posisi
yang tidak diuntungkan dalam perdagangan
komoditas primer hasil pertanian, sekelompok
anak muda di Bandung yang diprakarsai oleh
Ir. Ujang Koswara, mantan dosen Politeknik
Manufaktur Bandung (dulu Politeknik Mekanik
Swiss-Red.) berhasil merekayasa PKS dan pabrik
minyak goreng dalam skala mini.
PKS dan pabrik minyak goreng mini tersebut
dapat dipergunakan kelompok tani kelapa
sawit untuk mengolah TBS-nya sehingga para
petani kelapa sawit tidak hanya dapat
mengatasi masalah pasca panen atas TBS yang
diproduksinya tetapi juga dapat memperoleh
nilai tambah yang jauh lebih besar ketimbang
hanya menjual TBS.

Mendukung petani memperoleh nilai tambah
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Selama ini petani sawit memang sering kali
menjadi pihak yang lemah dalam perdagangan
TBS karena mereka tidak dapat mengolah
sendiri TBS-nya menjadi CPO, apalagi untuk
mengolah CPO menjadi minyak goreng atau
produk turunan lainnya yang lebih bernilai
tambah. Padahal baik TBS maupun CPO
memiliki life time yang terbatas dan apabila
tidak segera diolah maka mutunya akan cepat
sekali merosot.

penjualan paket instalasi pabrik PKS ataupun
pabrik minyak goreng mini buatan PT BGI,
dalam harga yang ditetapkan pihak pembuat
sudah termasuk di dalamnya biaya konstruksi
dan training bagi calon operator ditambah
pelayanan konsultasi dan analisa bisnis secara
grastis bagi pihak pembeli.
Satu hal lagi yang menarik dari kegiatan
rancang bangun PKS dan pabrik minyak goreng
mini PT BGI ini, yaitu secara sengaja PT BGI
tidak mempatenkan desain produk hasil
kreasinya. Bahkan manajemen PT BGI
mempersilakan kepada pihak manapun untuk
menjiplak hasil kreasi tersebut dengan syarat
dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh
bangsa dan negara.

Informasi

Menghasilkan minyak goreng dengan kwalitas terbaik

PKS mini hasil rekayasa PT BGI dapat
mengolah 15-20 ton TBS per hari menjadi 3
ton CPO, sedangkan pabrik minyak goreng
mininya mampu mengolah 2 ton CPO/hari
menjadi 1 ton minyak goreng/hari dan produk
samping berupa stearin sebanyak 1 ton/hari.
Dengan kapasitas produksi sebesar itu, PKS dan
pabrik minyak goreng mini buatan PT BGI dapat
dipergunakan oleh kelompok tani atau koperasi
petani sawit yang mengelola kebun sawit seluas
150 hektar. Atau dengan kata lain satu paket
PKS dan pabrik minyak goreng mini dapat
dipergunakan untuk menampung seluruh TBS
yang dihasilkan oleh satu kecamatan.

liter. Bandingkan saja dengan harga minyak
solar yang sekarang sudah mencapai Rp 1.800/
liter.

PT Buatan Guna Indonesia, Jl. Banteng No.
118, Lt. 2 Bandung, Telp. (022) 7317834, Fax.
(022) 7317834, E-mail pt_bgi@hotmail.com.

Sejauh ini PT BGI sudah berhasil menjual
dua paket pabrik minyak goreng kepada pihak
swasta di propinsi Kalimantan Selatan dan
Nangroe Aceh Darussalam. Untuk setiap

Minyak goreng yang dihasilkan pun adalah
minyak goreng dengan kualitas terbaik, yaitu
setara dengan minyak goreng bermerek seperti
Bimoli, Kunci Mas, Tropical dll. yang sangat
jernih dan anti tengik. Karena proses
pengolahannya dilakukan dengan melibatkan
dua kali proses pengilangan (refinery).
Selain PKS dan pabrik minyak goreng mini,
PT BGI juga telah berhasil mendesain mesinmesin untuk pabrik sabun, lilin dan bio diesel
skala mini dengan bahan baku utama berupa
stearin. Namun sampai kini PT BGI belum
memproduksinya secara masal karena
terbentur keterbatasan modal. Bio diesel yang
dihasilkan sangat bersaing dengan bahan bakar
minyak (BBM), baik dalam harga maupun
kualitas. Dengan pabrik bio diesel skala mini
ini dapat diperoleh produk bio diesel yang
relatif murah dengan harga hanya Rp 1.500/

Dapat dioperasikan sendiri
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TembusPasarTimurTengah
LewatPameranTunggal
Indonesia Solo Exhibition 2003 di Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA).
menampilkan potensi pariwisata dan investasi
Indonesia agar makin dikenal di kalangan
masyarakat Timur Tengah dan Afrika.

P

emerintah c.q. Badan Pengembangan
Ekspor Nasional (BPEN) Departemen
Perindustrian dan Perdagangan
(Deperindag) pada tanggal 16-20 September
2003 menggelar pameran dagang tunggal
berskala internasional terbesar yang pernah
dilakukan Indonesia di luar negeri, yaitu
‘Indonesia Solo Exhibition 2003’ di Sharjah,
Uni Emirat Arab (UEA). Pameran ini
merupakan pameran tunggal yang khusus
menampilkan berbagai produk dan jasa
potensial Indonesia.
Penyelenggaraan pameran tunggal ini
dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah,
khususnya Deperindag untuk meningkatkan
upaya promosi berbagai potensi ekonomi
Indonesia, khususnya di bidang perdagangan,
investasi dan pariwisata kepada kalangan
dunia usaha dan masyarakat di negara-negara
tujuan ekspor non tradisional, khususnya di
Timur Tengah dan Afrika.
Indonesia Solo Exhibition 2003 akan
mengambil lokasi di Expo Centre Sharjah
dengan menempati areal pameran seluas
8.000 meter persegi. Pameran dagang
terbesar yang pernah diadakan Indonesia di
luar negeri ini tidak hanya akan menampilkan
potensi produk ekspor saja tetapi juga akan
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Dari sisi peserta pun, tak hanya kalangan
dunia usaha swasta saja yang akan
menampilkan potensinya tapi juga sekitar 60
pemerintah daerah (Pemda) akan menjual
potensi daerahnya masing-masing di bidang
perdagangan, investasi dan pariwisata. Dalam
pameran ini akan ditampilkan seluruh produk
potensial Indonesia yang dibutuhkan
masyarakat Timur Tengah dan Afrika termasuk
juga jasa konstruksi, rekayasa industri hingga
waralaba.
Untuk mendukung keikutsertaan para
peserta pameran, pemerintah memberikan
sejumlah subsidi sehingga biaya pamerannya
menjadi relatif murah, yaitu hanya sekitar Rp
8,4 juta untuk stand berukuran 3x3 meter dan
biaya akomodasi hanya sekitar US$ 1.100 per
peserta.
Beberapa minggu menjelang pelaksanaan
Indonesia Solo Exhibition 2003 target jumlah
peserta sebanyak 300 peserta sudah tercapai.
Kendati demikian diharapkan dalam waktu
dekat ini keikutsertaan sejumlah produsen
produk ekspor masih dapat bertambah
khususnya untuk stand-stand yang produknya
masih sedikit seperti elektronik, makanan,
produk kayu, produk plastik, dan bahan kimia.
Untuk mensukseskan Indonesia Solo
Exhibition 2003, Deperindag juga telah
mengundang sejumlah buyer potensial di
Timur Tengah dan Afrika. Sejumlah KBRI di
kawasan Timur Tengah dan Afrika juga sudah
mempromosikan pameran tunggal tersebut di

Akan menampilkan seluruh potensi Indonesia

negaranya masing-masing. Tidak hanya itu,
Deperindag juga sudah mempromosikan
Indonesia Solo Exhibition 2003 tersebut
melalui iklan di majalah penerbangan (inflight
magazine) pesawat Emirates Airways.
Kegiatan penunjang lain dalam rangka
pelaksanaan pameran tersebut adalah
pergelaran peragaan busana (fashion show),
pentas tari-tarian tradisional Indonesia hingga
festival makanan khas Indonesia.
Bulan September dipilih untuk
penyelenggaraan Indonesia Solo Exhibition
2003 karena bulan tersebut merupakan waktu
yang paling tepat bagi para buyer asing untuk
memulai kembali kegiatan bisnisnya setelah
para pebisnis Timur Tengah dan Afrika selesai
berlibur musim panas.
Pameran tunggal produk Indonesia di UEA
ini merupakan bukti keseriusan pemerintah
untuk mendorong kegiatan ekspor non migas
dengan menggarap dan meningkatkan pasar
ekspor non tradisional, khususnya ke kawasan
Timur Tengah dan Afrika.

Apresiasi Terhadap Desain
Perlu Dibangun
yaitu originality (keaslian), appearance
(penampilan visual), fungsi/kegunaan,
durability (kekuatan dan ketahanan), added
value (nilai tambah), safety (keamanan dan
kesehatan), environment (lingkungan) dan life
cycle (daya tahan masa pakai).

P

usat Desain Nasional bekerjasama
dengan Departemen Perindustrian
dan Perdagangan (Deperindag) dan
Japan International Cooperation Agency (JICA)
kembali akan menggelar Indonesia Good
Design Selection (IGDS) 2003 pada bulan
September 2003. Tujuan dari penyelenggaraan
IGDS adalah untuk meningkatkan apresiasi
desain, daya saing produk dan kepercayaan
terhadap produk Indonesia yang berkualitas
dan berdesain bagus.
Penyelenggaraan IGDS 2003 merupakan
kelanjutan dari penyelenggaraan IGDS
sebelumnya dan kali ini penyelenggaraan IGDS
2003 dilakukan untuk yang ketiga kalinya sejak
pertama kali diselenggarakan pada tahun 2001
yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan
kedua pada tahun 2002.

Untuk IGDS 2003 panitia penyelenggara
mengangkat tema Breakthrough by Design
(terobosan melalui desain—Red.). Dengan
tema tersebut diharapkan produk-produk
Indonesia yang berkualitas mampu melakukan
terobosan di pasar nasional, regional maupun
internasional dengan mengedepankan desain.
Sebagai tanda apresiasi atas produk-produk
yang memiliki desain terbaik, Pusat Desain
Nasional akan memberikan tanda ‘Indonesia
Good Design Mark’ terhadap produk-produk
yang berhasil terpilih sebagai produk berdesain
terbaik dalam IGDS 2003.
Dalam perjalanannya selama dua kali
penyelenggaraan IGDS, yaitu tahun 2001 dan
2002, terlihat adanya peningkatan animo

Selain menganugerahkan penghargaan
tertinggi di bidang desain bagi produk-produk
Indonesia, panitia IGDS 2003 juga akan
mengikutsertakan produk pemenang IGDS 2003
pada seleksi desain G-mark system di Jepang
untuk kategori Foreign Product.

Dalam penyelenggaraan IGDS ketiga ini
panitia penyelenggara merencanakan untuk
memperluas cakupan kategori lomba dari
semula tiga kategori pada penyelenggaraan
IGDS yang pertama dan tujuh kategori pada
IGDS kedua menjadi 15 kategori pada IGDS
2003.
Kelima belas kategori produk yang akan
dilombakan dalam IGDS 2003 adalah
Residential Furniture, Office Furniture,
Interior Aesthetic Element, Home Appliance
(non electronic), Audio Video Entertainment
Equipment (electronic), Office Stationery,
Fashion Accessory (non jewelry), Bags,
Footware, Jewelry, Gift Items, Food Packaging,
Cosmetic Packaging dan Educational Toys.
Penilaian terhadap produk yang dilombakan
dalam IGDS 2003 meliputi beberapa aspek,

Pada IGDS 2002 diperlombakan tujuh
kategori, yaitu Furniture & Interior, Housing
Equipment & Exterior, Gift Items, Jewelry (non
gold), Food Packaging, Office Store dan
Educational Toys yang diikuti oleh 65
perusahaan dengan 175 jenis produk.

Sebelumnya empat produk pemenang IGDS
2002 berhasil memenangkan lomba G-mark
system di Jepang pada tahun 2002. Keempat
produk tersebut adalah Rattan Lazy Chair,
Piring Daun Mendong, 16 Dayak Earings dan
Excelso Coffee-Robusta.

masyarakat dunia usaha terhadap
penyelenggaraan IGDS. Karena itu, panitia
penyelenggara terus menambah kategori yang
diperlombakan. Pada IGDS 2001 misalnya hanya
diperlombakan tiga kategori, yaitu handicraft,
furniture dan electronic yang diikuti oleh 40
perusahaan dan 75 jenis produk.

Informasi
Panitia Pelaksana IGDS 2003, Pusat Desain
Nasional, Gedung Deperindag Lt. 15, Jl. Gatot
Subroto Kav. 52-53, Jakarta, Telp. (021)
5251729, 5255509 ext. 2178, Fax. (021)
5251729, E-mail pdnidc@cbn.net.id
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Komitmen Bank Syariah Mandiri

Bantu UKM Tingkatkan
Produktivitas
K

eberadaan sektor industri yang
berkembang baik dengan berbasis
pada ekonomi kerakyatan menjadi
pemicu kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM)
disuatu tempat. Pembukaan kantor cabang
BSM mempunyai makna strategis bagi
pengembangan bisnis dan jalinan kemitraan
dimasa datang. Melalui kemitraaan antara
semua pihak, industri-industri kecil dan
menengah dapat memberikan kontribusi
secara riil terhadap upaya meningkatkan
perekonomian daerah.
Hingga kini, porsi penyaluran pembiayaan
terbesar masih pada usaha kecil menengah
(UKM). Berdasarkan data per Juni 2003, UKM/
Ritel menyerap dana pembiayaan sebesar Rp
838,634 miliar. Sedangkan pembiayaan pada
korporat baru menyerap dana sebesar Rp
614,239 miliar. Sementara dana yang berhasil
dihimpun masyarakat mencapai Rp 1.659,285
miliar.
Dalam
pelaksanaan
penyaluran
pembiayaan (kredit, red), BSM berpijak pada
empat prinsip yaitu keadilan, kemitraan,
keterbukaan, dan universitalitas. Dalam arti,
pelayanan dalam kesederajatan kepada
semua pihak tanpa membedakan latar
belakang suku, agama, dan warna kulit.
Untuk lebih jelasnya bagaimana komitmen
BSM dalam memberdayakan usaha kecil
menengah, berikut petikan wawancara
dengan Direktur BSM, Iskandar Z. Rangkuti.
Jenis pembiayaan apa saja yang disediakan
oleh Bank Syariah Mandiri untuk usaha kecil
menengah?
Pembiayaan yang kami sediakan banyak
jenisnya. Ada pembiayaan untuk perkebunan.
Untuk yang ini, biasanya diberikan secara
kolektif dengan perusahaan besar sebagai
koordinatornya.
Nantinya,
mereka
memberikan pada plasma-plasmanya. Selain
pada perkebunan, kami juga berikan
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Persyaratannya tidak rumit, yaitu harus
membuat laporan keuangannya. Kemudian,
membuat prospek usaha dalam tiga tahun
mendatang. Kami memahami bahwa UKM
pada umumnya lemah dalam hal ini, yaitu
masalah pembuatan laporan keuangannya.
Untuk itu, kami membantu membuatkannya
sehingga laporan keuangannya menjadi lebih
bagus dan lebih rapi dari sebelumnya.
Bagi kami, adalah tanggungjawab kami
untuk membantu mereka membuat laporan
keuangan agar dapat mengelola pembiayan
dengan baik. Kami bukan hanya memberikan
pembiayaan, namun juga bertanggungjawab
untuk turut merapikan laporan keuangannya
agar mereka menilai kinerjanya.

Iskandar Z. Rangkuti. Direktur Bank Syariah Mandiri

pembiayaan untuk sektor perikanan dan
perdagangan. Pada dasarnya, tidak ada
pemilahan harus sektor tertentu saja. Akan
tetapi, semuanya dapat kami berikan
pembiayaan asalkan usahanya feasible.
Melihat dari penjelasan bapak, pemberian
pembiayaan dilakukan dengan kolektif.
Bagaimana dengan UKM yang secara individu
mengajukan pembiayaan ke BSM?

Kantor BSM yang mana, yang bisa
memberikan layanan pembiayaan?
Seluruh kantor kami bisa melayaninya. Namun
untuk mendapatkannya, baru dikantor
cabang. Bagi yang mengajukan ke kantor kas,
nanti kami arahkan untuk menghubungi kantor
cabang yang terdekat dengan usahanya.
Kantor cabang kami bisa mengambil putusan
untuk memberikan pembiayaan. Kekuatan
kami tersebar dalam 76 jaringan yang tersebar
di 19 provinsi siap melayani UKM dimana saja
dan dari segala jenis usaha.

Tentu saja mereka tetap bisa datang
sendiri pada kami. Pegangan kami, selama
usahanya feasible, dan tentunya telah
memenuhi persyaratan, bisa saja kami berikan
pembiayaan. Jadi, kami tidak hanya berikan
pada sektor tertentu saja, melainkan selama
UKM tersebut memang layak dibiayai, kenapa
tidak. Untuk batasan UKM kan sudah jelas,
yaitu mereka yang beromset kurang dari Rp 5
miliar per tahun. Porsi kami untuk pembiayaan
UKM, hingga kini, lebih besar porsinya
ketimbang untuk korporat.
Bagaimana persyaratan
pembiayaan ke BSM?

pengajuan
Tidak ada pemilahan pada sektor tertentu

“Jangan Lain di Kata
Lain di Hati”
Masuknya Indonesia Dalam Era
Persaingan Pasar Bebas
Bumi pertiwi Indonesia bak “Zamrud di
Khatulistiwa”. Seluruh kekayaan alamnya
merupakan aset pembangunan yang sangat
potensial. Bercermin pada hal tersebut,
sepatutnya rakyat Indonesia dapat hidup
sejahtera. Tapi pada kenyataanya, sebagian
besar rakyat Indonesia masih hidup dibawah
garis kemiskinan dan dari waktu ke waktu,
kondisi perekonomian Indonesia semakin
terpuruk. Hal ini membuat pemerintah harus
berusaha keras untuk memulihkan
perekonomian Indonesia.
Belum pulihnya perekonomian, merupakan
beban yang cukup berat bagi Indonesia karena
pada saat ini persaingan ekonomi dunia terus
meningkat dan Indonesia telah masuk dalam
era pasar bebas. Apabila Indonesia tidak dapat
meningkatkan daya saingnya, maka akan
tertinggal jauh oleh negara-negara lainnya.
Indonesia harus senantiasa berupaya
meningkatkan daya saing produknya di pasar
Internasional. Dalam rangka peningkatan daya
saing tersebut,tentunya produk Indonesia
harus dapat menjadi tuan rumah di negeri
sendiri.
Pada kenyataanya masyarakat Indonesia
masih mempunyai persepsi bahwa produk
dalam negeri bermutu rendah sehingga
masyarakat kurang menghargai produksi
dalam negeri dan ketergantungan terhadap
impor sangat tinggi.
Oleh karena itu, langkah tepat dalam
menyelesaikan permasalahan ini adalah
mengubah kultur konsumen Indonesia untuk
lebih mencintai dan merasa bangga
menggunakan produk-produk Indonesia. Hal
ini dapat dilakukan melalui beberapa cara
yang salah satunya dengan penyelenggaraan
Pameran Produksi Indonesia (PPI) sebagai
wahana sosialisasi kecintaan terhadap produk

dalam negeri, sehingga menumbuhkan
kebanggaan dan kepercayaan pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat terhadap produk
Indonesia dalam rangka mewujudkan
Kebangkitan Nasional di bidang ekonomi.
Kesemuanya itu akan dapat berjalan baik
apabila seluruh rakyat Indonesia mempunyai
rasa nasionalisme sehingga timbul suatu
kesadaran tinggi untuk berupaya membangun
perekonomian bangsa.

Bagaimana mencintai produk dalam
negeri?
Sebagai bangsa Indonesia sudah
seharusnya kita menyadari bahwa kondisi
bangsa ini sangat memprihatinkan. Dengan
kesadaran yang ada, jiwa nasionalis berkata
“Apakah yang dapat saya berikan/perbuat
untuk bangsa saya ?” Apabila nasionalisme
sudah terpatri di seluruh jiwa rakyat
Indonesia, maka seberapapun berat masalah
yang dihadapi bangsa ini, niscaya akan dapat
terselesaikan karena masing-masing individu
memberikan sumbangsihnya.
Begitu pula halnya dengan keterpurukan
ekonomi bangsa dimana produk Indonesia
tidak bisa menjadi tuan rumah di negaranya
sendiri. Hal ini merupakan permasalahan yang
cukup pelik karena sudah mengakarnya suatu
persepsi bahwa produk dalam negeri
mempunyai kualitas yang rendah.
Untuk mengatasi masalah tersebut,
dibutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak,
mulai dari pemerintah, masyarakat produsen
dan masyarakat konsumen dalam rangka
meningkatkan daya saing produk dalam
negeri. Apakah hal itu dapat berjalan dengan
baik, niscaya ekonomi bangsa akan bangkit.

Penulis
WANNY HAPSARI PURBO ARUM
adalah Siswi SMUN 1 PURWOKERTO
JAWA TENGAH
Juara I Lomba Karya Tulis - PPI 2003

“Kebiasaan untuk menghargai dan
mencintai produk dalam negeri berawal dari
diri kita, selanjutnya kebiasaan tersebut yang
akan membentuk diri kita”.
“Untuk mengubah kultur konsumen
Indonesia dapat diupayakan melalui
pendidikan. Mendidik bukan hanya dengan
nasihat saja, sebab yang menjadi kunci sukses
adalah memberikan contoh dengan perbuatan
baik, sesuai dengan apa yang dikatakannya.
Jangan lain dikata lain di hati”.
“Permasalahan ekonomi bangsa kita ini
pasti ada penyelesaiannya. Hal itu tergantung
dari bagaimana diri kita sebagai komponen
pembangunan berupaya menyelesaikannya.
Apakah kita akan berusaha seperti semut yang
rajin mencari makan sehingga ketika musim
paceklik datang, sudah siap. Ataukah kita
hanya duduk berpangku tangan saja, tanpa
berbuat sesuatu”.

“Siapa lagi yang akan menghargai produksi
dalam negeri kalau bukan kita, oleh karena
itu mulailah dari diri kita sendiri”.
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Salah satu produk awal yang dipasarkan CNI

Memasarkan
Produk Lokal
Melalui
Jaringan MLM
CNI menerapkan Rencana Pengembangan Usaha (RPU) yang terdiri dari
delapan jenjang karir yang bisa diraih oleh para mitra usahanya.
Kedelapan jenjang karir tersebut secara berurutan adalah distributor,
unit manager (UM), Gold Agency Manager (GAM), Ruby Agency Manager
(RAM), Pearl Agency Manager (PAM), Diamond Agency Manager (DAM),
Double Diamond Agency Manager (DDAM) dan yang tertinggi adalah
Crown Agency Manager (CAM).
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C

entranusa Insancemerlang berdiri di
Bandung pada 1 Oktober 1986 dengan
nama PT Nusantara Sun Chlorella Tama
(NSCT). Pada tahun 1987 perusahaan tersebut
pindah ke Jakarta untuk memperlebar sayap
bisnisnya. Pada tahun 1992 perusahaan
tersebut berubah menjadi PT Centranusa
Insancemerlang (CNI) dan berkembang menjadi
salah satu perusahaan yang paling sukses dalam
mengembangkan sistem MLM di Indonesia
dengan memiliki sekitar 800.000 mitra usaha.
Pada awalnya PT CNI hanya menjual produk
Sun Chlorella buatan Jepang. Tapi karena tidak
puas dengan hanya menjual satu produk maka
perusahaan tersebut menambah jenis produk
yang dipasarkannya dari satu jenis produk
menjadi sekitar 100 jenis produk yang
dikelompokkan ke dalam lima kelompok

CNI membuka kesempatan kepada seluruh
anggota masyarakat untuk menjadi anggota
dan memasarkan produk-produk CNI. Syaratnya
relatif mudah, antara lain berusia minimal 17
tahun, memiliki KTP, mengisi formulir
keanggotaan dan membayar Rp 82.500 untuk
kartu anggota, starter kit dan diikutsertakan
dalam program asuransi.
Untuk memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat, CNI menerapkan jaminan

PT CNI memiliki 10 kantor cabang utama, 25 cabang
pembantu dan 225 distributor di seluruh Indonesia

Manajemen CNI bertekad untuk terus meningkatkan bahan baku lokal dalam produknya

produk. Kelima kelompok produk tersebut
adalah kelompok makanan kesehatan,
makanan dan minuman, produk perawatan
tubuh, produk perawatan rumah tangga serta
kelompok produk lain-lain.

kepuasan konsumen atas produk-produk yang
dibeli, yaitu meliputi jaminan 10 hari jaminan
mutu, jaminan pengembalian uang, garansi dua
hari atau satu hari dan jaminan pembelian
kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Walaupun tidak seluruh produk yang
dipasarkan PT CNI merupakan produk buatan
dalam negeri, namun setidaknya sekitar 80%
dari produk-produk tersebut menggunakan
bahan baku lokal dan hanya sekitar 20% saja
yang menggunakan bahan baku impor.
Penggunaan bahan baku impor itu pun
dilakukan semata-mata karena bahan baku
tersebut tidak dapat diperoleh di dalam negeri
seperti kaprikot yang sampai kini masih harus
didatangkan dari Amerika Serikat (AS).

PT CNI kini memiliki 10 kantor cabang
utama, 25 cabang pembantu serta 255
distributor yang tersebar di seluruh Indonesia
dari Sabang sampai Merauke. Cabang dan
distributor tersebut bertindak sebagai ‘Point
Operator’ dalam menjalankkan kegiatan
distribusi barang sekaligus berfungsi sebagai
perpanjangan tangan kantor CNI baik dalam
distribusi, penyebarluasan informasi produk,
pelatihan maupun aktivitas bisnis lainnya.

Manajemen PT CNI sendiri bertekad untuk
terus meningkatkan penggunaan bahan baku
lokal dalam pembuatan berbagai produknya,
khususnya untuk pembuatan produk-produk
andalannya di pasar. Produk-produk yang
dipasarkan PT CNI adalah produk berkualitas
yang memiliki izin dari Depkes serta
bersertifikat halal dari Majelis Ulama
Indonesia. Salah satu produk unggulan PT CNI
saat ini adalah Ester-C yang seluruh bahan
bakunya sudah menggunakan bahan baku lokal.

Tidak puas dengan hanya memasarkan
produknya di pasar lokal, PT CNI juga
merambah ke pasar ekspor dan membuka
jaringan CNI international seperti CNI
Enterprise (M) Sdn. Bhd. di Malaysia, juga CNI
Hong Kong Limited, CNI Enterprise PVT. Ltd.
Di India, serta Creative Network International
Pte. Ltd. Di Singapura. PT CNI juga
merencanakan untuk terus menambah
cabangnya di mancanegara dalam rangka
memperluas jaringan pemasaran berbagai
produknya di luar negeri.

Dalam memproduksi berbagai produknya di
dalam negeri, PT CNI menggandeng sejumlah
pabrik di Indonesia seperti PT Gancar Gemilang
Jaya Sakti untuk pembuatan kebutuhan rumah
tangga, PT Hygena Cipta Dinamika Sarana yang
memproduksi makanan dan minuman seperti
Ginseng Kopi serta PT Mitra Tani Maju Gemilang
yang memproduksi pupuk pelengkap cair.

Informasi
Graha CNI, Komplek Green Garden Blok A-8
No. 1, Jl. Arteri Kedoya, Jakarta 11520, Telp.
(021) 5807575 (hunting), Fax. (021) 5805656,
website: http//www.cni.co.id.

Salah satu produk andalan CNI
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MOORYATI SOEDIBYO

Pengusaha Jamu tradisional Mustika Ratu

dari penggunaan bahan baku asli di negaranya
dan itu akan selalu menjadi besar karena tidak
menggantungkan pada produk impor.
“Tinggal kita mengembangkan agrobisnisnya,” katanya. Untuk mengembangkan
agrobisnis sebagai bahan baku jamu Indonesia,
Mooryati mengakui kadang-kadang ada
hambatan karena ada bahan baku yang
langsung di ekspor sebelum melalui proses
produksi.
Kalau kayu log sudah dilarang, tapi kalau
bahan baku jamu belum dilarang oleh
Pemerintah, sehingga seringkali kami
mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan
baku yang sulit menanamnya, kecuali yang
mudah menanamnya seperti empo-empo yang
tiga bulan sudah bisa dipanen.

Mooryati Soedibyo

U

paya pemerintah mempromosikan
produk-produk dalam negeri perlu
dipuji walaupun sebetulnya sudah
agak terlambat, tetapi sebaiknya usaha
tersebut dilakukan secara konsisten dan terus
menerus. Bahkan untuk mendukung
penggunaan produksi dalam negeri sebaiknya
ada Menteri Urusan produksi Dalam Negeri yang
selalu memperjuangkan dan melindungi
produksi dalam negeri serta berupaya
memenangkannya baik di pasar domestik
maupun di pasar ekspor.
Sebenarnya apa yang dilakukan pada saat
ini sudah berjalan dengan baik karena kalau
ada masalah-masalah dengan produk dalam
negeri bisa langsung disampaikan kepada
seorang Menteri. Sementara saya sendiri
sebenarnya sudah lama melakukan ekspor
sebelum adanya gerakan “Cintailah Produksi
Dalam Negeri” ke negara-negara ASEAN, Eropa
dan negara-negara kontinen lain.
Dikatakan Mooryati, penggunaan produksi
dalam negeri memang penting sekali karena
hampir semua negara selalu membanggakan
produksi dalam negerinya terutama yang diolah
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Para pengusaha jamu sebaiknya wajib
mempunyai lahan sendiri yang tentunya sesuai
dengan ISO 14000 (lingkungan hidup), sehingga
dalam penggunaannya tidak merusak hutan dan
lingkungan yang ada, bahkan kalau perlu setiap
pengusaha harus menyiapkan lahan agar tidak
kehabisan bahan baku, sehingga tidak
menggunakan bahan baku dan formula berbeda
yang mungkin dapat menyebabkan khasiat yang
tidak sama.

Sementara itu untuk jenis perawatan tubuh
melalui Spa, potensinya sangat baik, Spa
sendiri sebenarnya sudah ada sejak jaman dulu,
dengan mengambil konsep tradisi Kraton
Surakarta dan Yogyakarta yang mementingkan
pada bahan-bahan alam yang digunakan untuk
luluran, perawatan muka dan kulit, maka Spa
tersebut benar-benar konsep Indonesia asli,
mengingat Indonesia jaman dahulu sebelum
mengenal obat-obatan luar negeri telah
memanfaatkan lingkungan dengan ramah untuk
membuat kosmetika dan merawat tubuh.
Sambutan Spa (Taman Sari Royal Herritage
Spa) di luar negeri sangat positif dan terus
berkembang. Bahkan telah berkembang hingga
di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura,
Cina, Jepang, Kanada, Cekoslovakia, di
Amerika Latin.
Peluang Spa di luar negeri bagus sekali.
Konsep Indonesia tidak boleh dirubah sama
sekali, bahkan sampai ke identitas Taman Sari
seperti kerajinan dan ukir-ukiran tetap harus
berasal dari Indonesia, sehingga kadangkala
dirinya harus membawa kayu dan batu-batuan
langsung dari Indonesia, yang pada akhirnya
tukang kayu dan pemahat batupun ikut
terangkat.

Mengenai penggunaan teknologinya,
menurut Moryati harus disesuaikan dengan
permintaan pasar, jadi memang Mustika Ratu
ingin mengangkat jamu tidak saja di pasarpasar tradisionil, untuk lapisan masyarakat
bawah (grass root) tetapi juga untuk
masyarakat yang sudah masuk dalam golongan
menengah dan menengah keatas yang kadangkadang mereka kurang begitu percaya karena
menganggap produk jamu ini tidak diteliti,
kurang menarik dan kurang bersih.
Dalam kaitan inilah Mustika Ratu harus bisa
memproduksi jamu dengan teknologi canggih
sehingga mempunyai standar internasional
untuk dikonsumsi sebagai minuman kesehatan.
Dilain pihak masalah penampilan dan
keindahan juga harus benar-benar diperhatikan
mengingat persaingan yang ketat dengan
produk-produk luar negeri.

Pada saat menerima penghargaan dari Presiden
Megawati Soekarnoputri

j

In Memoriam

H

ampir dapat dipastikan tak ada
seorang
pun
pelaku
dan
pemerhati industri pertekstilan di
Indonesia yang tidak mengenal Marimutu
Manimaren sebagai sosok pengusaha keturunan
India yang handal dan sukses dalam meniti
bisnis di industri tekstil Indonesia. Di samping
kesuksesannya itu, pribadi Manimaren juga
memiliki sejumlah kelebihan lain yang
membuatnya mudah akrab dengan orang lain.
Manimaren adalah sosok seorang pengusaha
yang mudah bergaul, pandai menyesuaikan diri
dengan lingkungan dan yang tidak kalah
pentingnya adalah piawai dalam melakukan
lobi dan bernegosiasi.
Kesuksesannya dalam mengelola bisnis
tekstil di tanah air (ketika meninggal,
Manimaren menjabat sebagai Presiden Direktur
PT Ungaran Sari Garments) bukanlah hanya
isapan jempol belaka. Karena, kesuksesan itu
telah dibuktikan dengan kinerja ekspor dari
sejumlah perusahaan tekstil di bawah
kendalinya. Bahkan perusahaan-perusahaan
Manimaren sempat mencapai masa jaya pada
dekade awal 1990-an.

Kesuksesan yang diraih Manimaren pun
tidak hanya menjadi milik dirinya sendiri,
sebab kesuksesan itu pun juga turut dirasakan
puluhan bahkan ratusan ribu masyarakat buruh
di Indonesia yang menggantungkan
kehidupannya kepada perusahaan Manimaren.
Apalagi di tengah situasi perburuhan Indonesia
yang sedang mengalami kehausan akan
lapangan kerja, maka eksistensi perusahaan
tekstil Manimaren ini bagaikan pelega dahaga
bagi masyarakat yang sedang mengalami
kehausan pekerjaan.
Karena kepiawaiannya dalam mengelola
perusahaan tekstilnya itu maka hampir setiap
tahun perusahaan tekstil yang dipimpinnya
selalu menjadi langganan sebagai penerima
penghargaan Primaniyarta tingkat nasional dari
pemerintah,yaitu penghargaan tertinggi bagi
kalangan perusahaan nasional yang mampu
memperlihatkan prestasi yang membanggakan
di bidang ekspor non migas.

t

Setidaknya sejak tahun 1996 sampai tahun
2003 ini perusahaan-perusahaan dibawah

Marimutu Manimaren

kendali Manimaren seperti PT Ungaran Sari
Garments, PT Citra Abadi Sejati, PT Busana
Perkasa Garments hampir setiap tahun selalu
memperoleh penghargaan Primaniyarta dari
pemerintah.
Kesuksesan dan kepiawaian Manimaren
dalam mengelola bisnisnya tidak hanya diakui
masyarakat di dalam negeri, tetapi juga diakui
masyarakat dan pemerintah negara sahabat
serta sejumlah institusi internasional. Sejumlah
surat apresiasi atas jasa, prestasi dan kiprahnya
dalam kegiatan bisnis tekstil juga sempat
diterima Manimaren dari kalangan pejabat dan
mitra kerja asing.
Beberapa diantaranya adalah surat
apresiasi dari Kepala Staf Dewan Ekonomi
Nasional AS, Thomas P. O’Donnell pada tahun
1995, dari Penasihat Senior Presiden Amerika
Serikat (AS) bidang Pengembangan Kebijakan,
Ira C. Magaziner pada tahun 1996 dan dari
sejumlah pejabat United States Trade
Representative. Bahkan, pada tahun 1999
World Economic Forum dalam Annual Meetingnya di Davos, Swiss sempat menobatkan
Manimaren sebagai Global Leader for
Tomorrow.
Tidak hanya itu, Marimutu Manimaren yang
dilahirkan di Medan 46 tahun lalu itu juga
sangat piawai dalam melakukan lobi dan

n memoria
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negosiasi, baik dalam kaitannya dengan lobi/
negosiasi bisnis maupun dalam lobi/negosiasi
politis. Tak ayal lagi sosok pengusaha sukses
ini menjadi andalan bagi perusahaannya dalam
melakukan lobi-lobi penting baik dengan
pemerintah maupun dengan mitra bisnisnya.
Bahkan sejak beberapa tahun silam,
Manimaren pun digaet Partai Golkar sebagai
salah satu juru runding dan juru negosiasi
andalan partai berlambang beringin itu.

Berkat kepiawaian dalam lobi dan negosiasi
itu pula, Manimaren banyak memberikan andil
dalam keberhasilan kelompok bisnis Texmaco
milik abangnya, Marimutu Sinivasan, khususnya
dalam melewati masa-masa sulit akibat
perubahan konstelasi politik dan kekuasaan di
Indonesia selama rejim Orde Baru dan pasca
kejatuhan Orde Baru.
Dalam negosiasi perdagangan tekstil dan
produk tekstil antara pemerintah Indonesia dan
AS, Manimaren pun beberapa kali tampil
sebagai juru negosiasi handal. Salah satunya
adalah ketika delegasi pemerintah Indonesia
mengadakan konsultasi tekstil dengan
pemerintah AS pada 30-31 Oktober 1996.
Dalam delegasi Indonesia yang dipimpin Dirjen
Perdagangan Luar Negeri Deperindag Anang
Fuad Rivai ketika itu, nama Manimaren
tercantum sebagai Deputy Chief Textile
Negotiator, sebuah posisi yang sangat
menentukan dalam proses negosiasi tersebut.
Walaupun semasa hidupnya bertabur
kesuksesan yang mampu mengantarkan
sejumlah perusahaannya ke puncak prestasi
tertinggi serta menyandang julukan sebagai
pelobi dan negosiator ulung, Manimaren secara
mengejutkan pada tanggal 5 Agustus 2003 lalu
harus meninggalkan dunia pertekstilan nasional
yang selama ini dia geluti untuk selamanya.

Selamat jalan Manimaren, semoga berbagai
prestasi dan jerih payah yang pernah kau
sumbangkan kepada dunia pertekstilan
nasional dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat Indonesia pada umumnya.
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