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ema Industri edisi 19, terbit September 2007 mengulas liputan Utama
tentang isu ekonomi kreatif. Yakni pengembangan ekonomi yang berbasis
pada keindahan alam, warisan budaya atau sejarah. Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono sangat antusias terhadap isu berkembangnya ekonomi kreatif,
dan menyebutnya sebagai ekonomi gelombang ke-empat. “Ekonomi kreatif merupakan
sumber ekonomi yang mempunyai hak intelektual tinggi,” katanya.
Selain itu Info Utama juga mengulas kiprah bisnis dilingkungan Pondok Pesantren
(Pontren). Pontren punya potensi besar untuk mengembangkan industri dengan
memanfaatkan santrinya sebagai jaringan pemasaran.
Dua liputan tersebut merupakan hajatan besar Departemen
Perindustrian khususnya Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah. Diharapkan informasi yang disampaikan dapat
memotivasi para pelaku usaha melakukan inovasi produk
dengan memanfaatkan kekayaan alam dan warisan nenek
moyang menjadi industri yang bernilai tinggi.
Disisi lain komunitas santri yang ada di pesantren selama
ini belum tergarap maksimal, Para santri ini sebenarnya
merupakan pasar yang sangat potensial. Dan produk-produk
dari Pontren juga tidak kalah bagusnya dibandingkan produk
dari industri non-Pontren. Rakor Pontren di Surabaya kali ini merupakan wujud
kepedulian pemerintah memajukan industri yang ada dilingkungan Pontren.
Selain Liputan Utama kami juga menyajikan informasi penting lainnya, yang
terangkum dalam rubrik Peluang Usaha, Profil Pengusaha, Dari Sentra-Kesentra, dan
Standar & Teknologi.
Tak lupa juga, dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1428 H, tim Redaksi GEMA
INDUSTRI “Mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan
Batin”.
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POTENSI
DIBALIK
KERAGAMAN
BUDAYA
INDONESIA
Saat ini ekonomi dunia
tengah bergerak dari
ekonomi pertanian, ke
ekonomi industri, kemudian
ke ekonomi informasi dan
sekarang sedang terjadi
di negara-negara maju
adalah orientasi ekonomi
kreatif. Bagaimana dengan
Indonesia?

U

ntuk pertama kalinya Indonesia
mengadakan Pekan Produk Budaya
Indonesia (PPBI), yang digelar
secara besar-besaran di Jakarta Convention
Center, pada 11 – 15 Juli 2007 dengan tema
“Diversity of Indonesian Cultural Heritage
and Craft for the World, and cover series of
activities including convention, exhibition of craft
products and national-scale art and cultural
performance”. Seperti yang diungkapkan
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,

Aburizal Bakrie “Tujuan dari acara ini adalah
untuk menyatukan berbagai macam warisan
kebudayaan Indonesia, sumber daya alam
dan keahlian sumber daya manusia didalam
prospek ekonomi pada gelombang keempat
peradaban manusia”.
Acara yang diresmikan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
dan didampingi
Ani Yudhoyono serta beberapa menteri
terkait, diantaranya Aburizal Bakrie (Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat), Fahmi
4

Idris (Menteri Perindustrian), Mari Eka
Pangestu (Menteri Perdagangan), Jero Wacik
(Menteri Pariwisata dan Kebudayaan), dan
Suryadharma Ali (Menteri Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah). Hadir pula mantan
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, melibatkan
banyak instansi yakni Kantor Kementrian
dan Departemen seperti Kementrian
Koordinator Kesehjateraan Masyarakat,
Departemen Dalam Negeri, Departemen
Luar Negeri, Departemen Perindustrian,
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Departemen Perdagangan, Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen
Pendidikan Nasional, Departemen Hukum &
HAM, Departemen Komunikasi & Informasi,
Kementerian Negara Koperasi dan UKM,
Kementerian Negara BUMN, Kementerian
Negara Riset & Teknologi, KADIN Indonesia,
Dewan Kerajinan Nasional Indonesia dan
diikuti oleh peserta yang merupakan utusan
dari 33 propinsi dari seluruh Indonesia dan 9
perusahaan herbal dan spa.
Ekonomi baru gelombang keempat
Dalam pidatonya Presiden mengajak
masyarakat Indonesia menjemput ekonomi
baru yaitu ekonomi gelombang ke-empat yang
berorientasi pada pengembangan ekonomi
berbasis keindahan alam, warisan budaya
atau warisan sejarah. Presiden menjelaskan
ekonomi baru di gelombang ke-empat
didasarkan kepada 3 pokok pengembangan,
yang pertama adalah keadaan dunia di abad
ke 21 dengan dinamika perkembangannya.
Yang kedua adalah apa yang harus dimaknai
dari peradaban gelombang ke-empat, dan
terakhir apa yang harus dilakukan untuk
membangun ekonomi baru pada ekonomi
gelombang ke-empat ini.
Lebih lanjuit Presiden menambahkan,

masyarakat Indonesia khususnya pelaku
bisnis untuk mengembangkan ekonomi
kreatif dengan memasukan seni dan
teknologi, serta mengembangkan keunggulan
produk ekonomi yang berbasiskan seni,
budaya dan kerajinan. Sementara Dirjen IKM,
Departemen Perindustrian Sakri Widhianto
berpendapat “Dalam hal ini keberadaan IKM
sangatlah penting dalam mengembangkan
industri kreatif yang sudah ada di masyarakat
selama ini. Dengan pembinaan dan
optimalisasi tentunya produk budaya yang
dihasilkan oleh IKM memiliki daya saing yang
sangat tinggi baik ditingkat nasional maupun
internasional”.
Kondisi Indonesia sendiri saat ini masih
berada pada tahap ekonomi informasi, maka
industri kreatif yang ada di Indonesia belum
terkelola dengan baik. “Sebenarnya Indonesia
sudah memiliki dasar ekonomi kreatif sejak
zaman nenek moyang dulu,” kata Andrie
Trisaksono, anggota dari Tim Indonesia
Design Power, yang juga aktif sebagai
pengajar di Universitas Indonesia. Jika kita
kilas balik sejarah, terlihat dari adanya lukisan
pada gua-gua yang menunjukkan bahwa
desain grafis di Indonesia sudah berkembang.
Begitu juga dengan teknologi metalurgi yang
digambarkan di relief Candi Sukuh sekitar
abad 15 dan adanya Candi Borobudur
yang menjadi landmark dari tanah Jawa dan
Indonesia saat ini. Sayangnya masyarakat
kita masih kurang memiliki kesadaran untuk
mengembangkan apa yang disebut sebagai
produk ekonomi kreatif. Terlihat dari masih
gemarnya masyarakat industri kita meniru
atau membajak produk kreatif dari negara
lain, tambahnya.
Selain itu perlunya kepedulian pemerintah dalam mengembangkan perekonomian
kreatif yang sudah ada di Indonesia. Seperti
Aneka produk budaya Indonesia:
Sebagai produk ekonomi kreatif
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Produk budaya:
Respon pasar
internasional makin
bagus

advertising, arsitektur, kesenian atau
perdagangan koleksi unik /khas, hasil kerajinan,
desain, busana, film, musik, photograpy, software,
game, radio dan tv
Respon pasar internasional bagus
Beberapa tahun terakhir, pasar internasional masih menaruh minat yang sangat
besar terhadap produk ekonomi kreatif
Indonesia terutama yang berkaitan dengan
produk kebudayaan. Seperti yang dikatakan
duta besar RI untuk Spanyol, Slamet Santoso
Mustafa “Produk kebudayaan Indonesia sangat diminati masyarakat Spanyol antara lain
furnitur, garmen, tekstil, sepatu dan produk
kulit. Hal ini dikarenakan produk Indonesia
bersaing dalam harga yang relatif lebih murah
dan mutunya baik,” katanya.
Sedang untuk produk budaya non6

manufaktur, lanjut Slamet, adalah biaya hidup
di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan
negara lain. Ini dapat mendorong wisatawan
mancanegara asal Spanyol khususnya untuk
memperpanjang masa inapnya di Indonesia.
Sementara, peluang-peluang yang dapat
menjadikan Spanyol sebagai negara tujuan
pemasaran adalah kekuatan ekonomi Spanyol
dengan tingkat inflasi 2,5% dan pengangguran
dibawah 8%, ini menjadikan Spanyol salah
satu kekuatan ekonomi nomor delapan dunia
(versi Bank Dunia).
Kondisi tersebut harus dimanfaatkan
karena dapat mendorong potensi pasar
produk budaya dan pariwisata Indonesia.
Peluang lainnya adalah masyarakat Spanyol
yang mulai mengenal budaya Indonesia,
khususnya pada produk kriya dan
pariwisata.
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PISAU TEDY
TINGKATKAN CITRA
INDONESIA

Berangkat dari kebutuhan untuk menemani saat berpetualang
menjelajah alam, Tedy Kardin membuat pisau sendiri. Kini pisaunya
sudah digunakan beberapa Angkatan Bersenjata negara asing.

S

Digunakan petinggi negara tetangga
Dengan modal Rp 3 juta plus sebuah

mesin pemotong besi, Tedy memulai usaha
pembuatan pisau. Awal produksi hanya
untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan
teman-teman di Wanadri. Ternyata respon

masyarakat terhadap pisaunya cukup bagus.
Untuk menyempurnakan mutu pisaunya Tedy
kemudian menggunakan bahan berkualitas
tinggi, seperti dari stainless steel 440 C, ATS

Foto2: Teguh S

ebagai pecinta alam, kegiatan
pendakian gunung dan menjelajah
belantara, bagi Tedy Kardin adalah
hal biasa. Untuk melakukan aktifitasnya
itu, Kardin membutuhkan perkakas baik
sarana maupun fasilitas berkaitan dengan
kegiatan tersebut. Dan Tedy hanya
memiliki sebuah pisau Buffalo Skinner,
itupun pemberian teman.
Pisau buatan Jerman ini awalnya
hanya berfungsi untuk mengupas saja,
setelah dimodifikasi sekarang menjadi
multifungsi. Ketergantungannya pada
senjata tajam, memberikan inspirasi
baru pada Tedy untuk membuatnya.
“Saya coba membuat pisau dengan bahan
dasar per mobil, sampai ada kawan
yang mengatakan jangan taruh mobil di
depan rumah Tedy, nanti pernya hilang
dibuat pisau” kenang alumni Geologi ITB
angkatan 1971 ini.

Tedy Kardin:
Produsen pisau dan digunakan
oleh angkatan bersenjata
beberapa negara
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34, D 2, dan O 1 yang diimpor dari Austria
dan Jepang.
Berkat kerja kerasnya, usaha Tedy
mengalami kemajuan. Pada kurun waktu
1996 -1999 omzetnya rata-rata mencapai Rp
75 juta-Rp 100 juta per bulan. Pisaunyapun
tidak hanya beredar di Indonesia, tapi mampu
menembus pasar internasional dengan
pembeli yang juga bukan dari kalangan
sembarangan. Jika di dalam negeri banyak
dipakai oleh petinggi TNI dan pengusaha.
Seperti mantan Danjen Kopassus Letjen TNI
(Purn) Prabowo Subianto, tokoh Pemuda
Pancasila Yapto, mantan Dirut Bank Niaga
Robby Johan, juga politikus Fahmi Idris. Dan
sekarang juga sudah digunakan oleh satuan
khusus Paskhas TNI Angkatan Udara.
Sedang di luar negeri banyak dipakai oleh
pejabat negara. Seperti Pangeran Hassanal
Bolkiah di Brunei Darussalam yang memajang
pisau asli Bandung ini di istana kebesarannya.
Benda itu diterima sang pangeran sebagai
cinderamata dari Endriartono Sutarto ketika
menjabat sebagai Panglima TNI. Sementara di
istana Presiden Singapura sewaktu dipimpin
Lee Kuan Yew juga terdapat senjata serupa
yang diberikan oleh Endriartono. Sementara
Raja Yordania, memiliki pisau buatan Tedy
Kardin pemberian Prabowo Subianto.
Secara tidak langsung Prabowo telah
mempromosikan pisau buatan Tedy ke
mancanegara. Terbukti dengan semakin
banyaknya turis asing dan kolektor pisau
dari mancanegara yang datang ke rumah
Tedy di daerah Setiabudi, Bandung Utara.
Mantan Komandan Kopassus ini adalah orang
pertama yang memesan pisau karya Tedy

Aneka kerajinan pisau:
Pasarnya sampai Eropa dan Amerika

dalam jumlah banyak. “Waktu itu Kopassus
selesai melakukan latihan perang bersama
dengan tentara Amerika Serikat dan Australia.
Letjend (Purn) Prabowo menghadiahkan pisau
buatan kami kepada para peserta latihan dari
kedua negara tersebut. Dari situlah banyak
kalangan militer asing yang memesan pisau
ke saya, karena kualitasnya sesuai dengan
standar mereka, sedang harganya lebih
murah,” ungkap Tedy.
Saat ini Tedy mengaku omset usahanya
mengalami penurunan. Selain karena krisis
ekonomi, kondisi keamanan dalam negeri
juga kurang mendukung. Bahkan pada 2000
9

dan 2001, Tedy Kardin mengaku rugi.
“Tentu saja usaha saya ini berkaitan dengan
pariwisata, jadi jika kondisi keamanan tidak
bagus maka mau tidak mau usaha saya
pasti terpengaruh juga,” ujarnya.
Padahal Tedy menjamin bahwa
pisaunya sejajar dengan pisau Kukri buatan
Nepal, atau dengan Victorinox buatan
Swiss, Buck buatan Amerika dan Solingen
buatan Jerman.Yang pasti peran Tedy perlu
mendapat penghargaan, setidaknya telah
ikut membesarkan nama Indonesia di
dunia Internasional, khususnya kalangan
militer, karena pisaunya. G Irwansyah
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PONTREN
PUNYA POTENSI JADI
PENGELOLA USAHA BESAR
Pondok Pesantren (Pontren) punya potensi besar mengembangkan
industri dengan memanfaatkan santrinya sebagai jaringan pemasarannya.

K

eberadaan
Pondok
Pesantren
(Pontren) di tengah masyarakat
memegang peranan penting, yakni
menjadi media distribusi informasi dan
transformasi pembangunan bagi masyarakat
di sekitarnya. Proses transformasi ini bisa
melalui para santri yang telah menjadi
alumnus dan kembali ke masyarakat ataupun
melalui proyek percontohan yang dilakukan
oleh pesantren.
Kehadiran Pontren bagi masyarakat jelas
memberikan peluang bagi hidupnya industri
disekitarnya. Yakni mensuplai berbagai
kebutuhan bagi Pontren. “Satu Pontren
bisa memiliki ribuan santri, dan mereka
memiliki kebutuhan yang sangat besar. Untuk
makan misalnya, butuh lauk (tahu, tempe,
dll), mereka juga butuh pakaian dan masih
banyak lagi kebutuhan lainnya,” ujar M. Sakri
Widhianto, Dirjen IKM Deperin. Dengan
semakin berkembangnya peran industri kecil
pondok pesantren, maka dipandang perlu
untuk mempertemukan seluruh Pontren
dalam sebuah forum, tambahnya.
Dukungan pemerintah
Untuk mengakomodir kepentingan
Pontren di seluruh Indonesia, diadakan
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
yang dihadiri oleh perwakilan Pontren dari
seluruh Indonesia serta perwakilan Dinas

Perindustrian setiap propinsi. “Dengan
hadirnya perwakilan dari berbagai daerah,
kita bisa saling menyamakan persepsi dan
berbagi pengalaman,” aku Khoiril perwakilan
pontren asal Jawa Timur.
Dalam Rakornas, Dirjen IKM akan
membantu unit usaha Pontren hingga
pemasarannya. Sehingga bantuan yang
diberikan bisa benar-benar bermanfaat.
“Pemerintah bersungguh-sungguh dalam
memberi dukungan bagi Pontren. Akan
diperbanyak Pontren yang ditunjuk sebagai
Pontren (rujukan) pendamping bagi
pontren-pontren yang masih membutuhkan
pembinaan,” ujar M Sakri. Pontren yang
ditunjuk sebagai rujukan harus memiliki unit
fungsi yang bagus, pemasaran yang mapan
serta SDM yang berkualitas, sehingga bisa
melakukan alih tekhnologi bagi Pontren yang
ingin mempelajarinya,” tambah Sakri.
Nantinya Pontren rujukan ini akan
berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan
alih teknologi bagi Pontren lainnya. Untuk
menjadi Pontren rujukan, persyaratannya
memiliki kredibilitas, telah terakreditasi,
dan memenuhi kriteria yang ditentukan
Ditjen IKM. Pontren rujukan juga harus
memiliki kelebihan seperti diproduksi atau
pasar. “Kalau perlu dalam pemilihannya
nanti akan melalui konvensi, sehingga bisa
mengakomodir semua pontren,” tambah
10

Sakri lagi. Dengan makin berkembangnya unit
usaha Pontren, maka nantinya para santri bisa
magang di unit-unit usaha yang telah berjalan.
Sehingga setelah lulus, para santri telah
memiliki ketrampilan dan jiwa entrepreneur.
Manfatkan jeringan cabang
Mengembangkan usaha yang dijalankan
oleh kalangan yang kerap disebut sebagai
“Golongan Sarungan” tentu bukan hal
mudah. Karena selama ini selain hanya
menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat
keagamaan, masyarakat Pontren tidak
dipersiapkan untuk menjadi seorang
pengusaha. Padahal jika dilihat dari interaksi
antara Pontren dengan masyarakat di
sekitarnya dan potensi yang dimiliki, Pontren
sangat potensial untuk berkembang menjadi
industri. Sebut saja Pondok Pesantren
Majma’al Bahrain Shiddiqiyah di Losari, Ploso
Jombang, Jawa Timur. Pontren yang didirikan
oleh Kyai Mochamad Muhtar Mu’thi ini
mampu mengembangkan unit usaha hingga
menjadi sebuah korporasi yang mapan
dengan berbagai unit usaha.
Menurut Drs. Ris Suryadi, Komisaris PT.
Maan Ghodaqo Shidiq Lestari perusahaan
air minum dalam kemasan milik Pontren
Shiddiqiyah,“Saat ini mental santri harus dirubah,
mental konsumtif menjadi produktif. Pontren
Shiddiqiyah memiliki ciri khas Shilaturrohmi,
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Santunan dan Shodaqoh yang merupakan
perwujudan dari Cinta Tanah Air Sebagian
Daripada Iman. Dengan merubah pola hidup
konsumtif menjadi produktif yang merupakan
salah satu mentalitas dasar cinta tanah air,
sehingga ibadah ritual akan menghasilkan ibadah
sosial kemanusiaan,” katanya.
Pontren Shiddiqiyah memanfaatkan seluruh cabang-cabangnya diseluruh Indonesia
sebagai jaringan pemasaran. ”Dengan adanya
cabang-cabang dari berbagai organisasi yang
ada di lingkungan Shiddiqiyah di seluruh
Indonesia merupakan modal pangsa pasar
yang handal dan kuat. Sehingga menjadi lebih
mudah dalam menentukan jaringan pasar, baik
sebagai distributor, agen, pengecer terhadap

produk dan atau jasa yang dihasilkan,” ujar
Ris Suryadi saat menjadi penyaji makalah di
acara Rakornas IKM Pontren.
Selain mengandalkan jaringan, Shiddiqiyah
juga menerapkan pola saling mendukung.
Misalnya dalam permodalan, adanya pinjaman modal awal dari para pengusaha
yang juga merupakan santri. “Yang pasti
dengan manajemen yang profesional, tanpa
meninggalkan statusnya sebagai lembaga
sosial keagamaan Pontren pasti mampu
mengembangkan unit usahanya tanpa harus
kehilangan identitas sebagai lembaga dakwah.
Dengan pengalaman yang telah dimiliki,
Pontren Shiddiqiyah dan beberapa Pontren
lainnya dipercaya sebagai pontren rujukan
11

Dirjen IKM Deperin, Sakri
Widhianto: Membuka Rakornas
Pontren di Surabaya

bagi wilayah disekitarnya,” papar Ris Suryadi.
Para perwakilan Rakornas dari Pontren
diberikan kesempatan untuk membentuk
organisasi asosiasi Pontren berbasis industri
tingkat nasional.Walaupun masih memerlukan
waktu untuk membuat organisasi yang mapan,
tapi semua peserta sepakat bahwa perlu ada
organisasi yang menaungi mereka untuk terus
berkembang dan sebagai media penghubung
antara Pontren dengan pemerintah. Selain itu
organisasi ini juga dipercaya untuk mengelola
Home Page Pesantren yang di launching saat
pembukaan Rakornas Pontren. G Teguh S.
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FORUM BISNIS ALA
PONTREN

Pondok Pesantren (Pontren) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam
pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Para santrinya diharapkan tidak
hanya pandai agama saja, namun juga memiliki jiwa kewirausahaan.

P

esantren adalah lembaga pendidikan
informal yang memberikan pengajaran
bidang agama Islam. Pertumbuhannya
begitu cepat, baik dari segi jumlah pesantren,
maupun metode pendidikannya. Saat ini
diperkirakan terdapat 14.500 pondok
pesantren di Indonesia.
Kini kesan pesantren tidak lagi hanya
sebatas pendidikan di bidang agama Islam saja,
tetapi telah dibekali kegiatan lain yang dapat
untuk mengembangkan diri seperti olah raga,
kesenian, dan kegiatan di bidang ekonomi.
Bahkan sekarang kegiatan usaha menjadi
sebuah kegiatan wajib di setiap Pondok
Pesantren, seperti didirikannya Koperasi

Pondok Pesantren (Koponpes), Santri Usaha
Mandiri (SUM), lantas kegiatan usaha yang
beraliansi dengan masyarakat sekitar dalam
bentuk majelis taklim yakni Kelompok Usaha
Majelis Taklim (KUM).
Aneka produk unggulan
Baru-baru ini diadakan “Silaturrahmi dan
Pameran Pesantren se Indonesia”, dimana
sebanyak 200 pesantren bergabung dalam
pameran pondok pesantren di Lapangan
Kodam Surabaya. Aneka produk unggulan
ditawarkan oleh 200 pondok pesantren
(Pontren) diantaranya dari 52 Pontren binaan
Departemen Perindustrian, 52 Pontren

binaan Departemen Pertanian, Disperindag
Magetan, Pemda Jombang, RMI dan mitra
lainnya, yang ikut dalam pameran tersebut.
Selain diikuti Pontren se-Indonesia,
pameran produk dengan tema “Cinta Tanah
Air adalah Bagian Dari Iman” ini juga diikuti
Usaha Kecil Menengah (UKM) dari berbagai
daerah di Indonesia. Diantaranya adalah
Pontren dari Kota Kudus Jawa Tengah yang
mengusung aneka kerajinan dari menjalin dan
kayu untuk produk rumah tangga. Harga yang
ditawarkan kompetitif dengan kualitas bahan
dan garapan yang cukup bagus.
Acara yang diprakarsai KH. Mochamad
Muchtar Mu’thi, Mursyid Pontren Ploso
Jombang ini, bertujuan untuk mempererat
hubungan silaturahim antara Pontren dan
UKM umum. Ide ini muncul, melihat potensi
ekonomi di Pontren cukup besar, data di
Departemen Agama terdapat 18 ribu Pontren,
tapi baru 10%-nya saja yang mengembangkan
potensi ekonominya. “Melalui Silaturrahmi
dan Pameran Pesantren se Indonesia, 29
Juli sampai 7 Agustus di Lapangan Kodam
Brawijaya, diharapkan bisa menumbuhkan
Pontren yang belum mengembangkan
potensinya,” kata Drs Mawardi Haritama
MS, Ketua Umum Silaturrahmi & Pameran
Pesantren se Indonesia.
Beberapa Pontren yang cukup besar
Dirjen IKM Deperin, Sakri Widhianto
bersama pemilik Pontren:
Para santri juga diharapkan pandai
berwirausaha
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di Indonesia, kata Mawardi, sudah mampu
memproduksi barang dan diekspor. Antara
lain, Pontren Shidiqiyah Jepara mengekspor
produk kuningan ke seluruh dunia. “Ada
pula Pontren yang mampu memproduksi
air mineral dan juga produk sepatu. Dalam
silaturrahmi ini, akan terjadi transfer wawasan
sekaligus menumbuhkan kepedulian Pontren

bahwa dari tempat belajar para santri
inilah bisa dikembangkan potensi ekonomi
kerakyatan,” paparnya.
Dari 500 stand (termasuk 200 stand
Pontren binaan) yang ada, diisi oleh 3.421
Pontren, diantaranya dari Cirebon, Medan,
Pondok Gontor,Tebu Ireng-Jombang, LirboyoKediri, dan Al Amin-Madura. “Acara ini adalah
13

tindak lanjut dari Forum Komunikasi Pondok
Pesantren Jawa Timur yang belum lama ini
dibentuk. Saya berharap dari acara ini Pontren
lebih bersemangat dalam mengembangkan
kegiatan usahanya hingga menjadi industri
yang mapan,” kata Kepala Disperindag Jawa
Timur, Ir. Adi Sucipto saat memberikan
sambutan. G One Indraretnani.

Gema Industri Kecil. Edisi XIX - September 2007

INFO UTAMA

IBADAH SAMBIL
MEMBUKA USAHA

Pontren Shiddiqiyah berhasil menjelma menjadi imperium bisnis, dengan
tetap mengedepankan masalah agama. Kini telah memiliki beberapa unit
usaha, dan produknya sudah diekspor ke mancanegara. Kiatnya?

I

mej Pontren sebagai kaum sarungan
yang selama ini dianggap jauh dari dunia
bisnis ternyata terpatahkan dengan
semakin berkembangnya industri kecil yang
berbasiskan Pontren. Pondok Pesantren
Majma’al Bahrain Shiddiqiyah, adalah salah
satu Pontren selain menjalankan syariat
agama Islam juga melakukan kegiatan bisnis.
Tanpa melepas predikat sebagai lembaga
keagamaan, Pontren Majma’al Bahrain
Shiddiqiyah berhasil merintis beberapa
unit usaha dan memberikan manfaat bagi
masyarakat disekitarnya.
Awalnya Pontren Majma’al Bahrain
Shiddiqiyah adalah tempat pengajian yang
didirikan oleh Kyai Moch Muhtar Mu’thi, yang
mengajarkan Thoreqoh Shiddiqiyah pada 1959
di Losari Ploso Jombang. Baru pada 1973
tempat pengajian ini resmi dijadikan sebagai
pondok pesantren. Meski kondisi Pontren
saat itu cukup sederhana, tapi banyak
masyarakat yang berminat belajar agama.
Untuk mengaktualisasikan keberadaannya
lantas dibuat organisasi Yayasan Pendidikan
Shiddiqiyah, Tarbiyah Hifdul Ghulam Wal

Banat, Kausaran Putri Binti Maimun Hajarollah,
Yayasan Sanusiah, Dhilal Berkat Rahmat Alloh
yang merupakan salah satu unit usaha dari
Shiddiqiyah, kemudian Organisasi Pemuda
Shiddiqiyah atau Opshid dan Organisasi
Shidiiqiyah atau Orshid yang menaungi seluruh
organisasi-organisasi otonom di lingkungan
Thoreqoh Shiddiqiyah yang memiliki visi
“Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan.”
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Modal dari santri
Saat ini organisasi yang bernaung dibawah
Orshid dan Majma’al Bahrain Shiddiqiyah
memiliki cabang dan perwakilan tersebar
di 20 propinsi, 112 Kota atau Kabupaten
serta perwakilan luar negeri di Malaysia
dan Singapura. Cabang-cabang inilah yang
dimanfaatkan sebagai jaringan pemasaran
untuk produknya.
Diakui Drs. Ris Suryadi, Ketua Umum
DPP Orshid bahwa awal mendirikan unit
usaha di Pontren Shiddiqiyah bermodalkan
pinjaman. “Ketika mendirikan unit usaha,
adalah dengan modal dari kawan-kawan atau
santri yang telah sukses. Setelah berjalan
dan berkembang kami belajar bagaimana
mengelola sebuah perusahaan melalui
konsultasi dengan perusahaan-perusahaan
besar yang menjadi mitra usaha,” ujarnya.
Pondok Pesantren merupakan target
market yang sangat potensial dan tidak
membutuhkan banyak biaya marketing.
Karena dengan pola kehidupan masyarakat
pesantren yang sangat meneladani kiyai
atau gurunya menjadi sangat mudah untuk

Gema Industri Kecil. Edisi XIX - September 2007

dipengaruhi. Misalkan saja Kiayi atau
guru menggunakan suatu produk, maka
masyarakat
tanpa diberikan komando
atau perintah bisa langsung mengikuti,
tambahnya.
Seiring dengan berjalannya waktu,
Pontren Majma’al Bahrain Shiddiqiyah juga
mendirikan badan usaha PT. Maan Ghodaqo
Shiddiq Lestari, yang memproduksi air minum
dalam kemasan. Sedang Yayasan Sanusiyah
Abdul Ghafar bermitra dengan masyarakat
memproduksi kerajinan dari anyaman bambu
dan pandan. Sementara Al-Kautsar bergerak
di bidang peternakan lebah, produksi dan
pengolahan madu serta bee polen. Pontren
Majma’al Bahrain Shiddiqiyah juga membuka
usaha di bidang perumahan dan real estate,
lewat CV. Mancar Kenongo Asri. Di bidang
kesenian Pontren ini juga memiliki satu grup
gambus, Lubil Ahbab yang kerap diminta
tampil untuk mengisi acara-acara baik internal
maupun eksternal pondok. Kemudian ada
usaha Rumah Makan dan Gedung Pertemuan
Yusro yang bisa disewakan untuk umum.
Untuk menunjang kebutuhan buku dalam
aktifitas sehari-hari pontren, Shiddiqiyah
juga memiliki usaha penerbitan Al-Ikhwan.
Penyewaan kolam pancing “Puri Asri”,
Koperasi Guru THGB “Barokah”, Toko Yusro
dan franchisee dari ritel Alfa Mart.
Pontren tambah Ris Suryadi, punya
pasar potensi. Dengan jumlah umat muslim
dan jumlah pondok pesantren yang cukup
banyak di Indonesia, bisa menjadi satu
kekuatan ekonomi. Dan hal itu bisa ikut
menentukan
kebijakan-kebijakan
yang
berkenaan dengan pasar. Dengan maraknya
industri yang berbasis pondok pesantren
maka akan meningkatkan pendapatan
negara. “Jika saja pondok pesantren-pondok
pesantren yang ada sekarang bisa bersatu,
maka apapun yang terjadi dengan kebijakankebijakan perdagangan baik nasional maupn
internasional tidak akan banyak berpengaruh.
Jadi walaupun keluar kebijakan tentang pasar
bebas masyarakat tetap akan menggunakan
produk nasional, karena sadar akan
keuntungan menggunakan produksi pondok
pesantren dan lebih mencintai produk
dalam negeri ketimbang impor,” ujarnya
bersemangat. G Trijuanto

Foto2: Teguh S

INFO UTAMA

Armada Pontren
Shiddiqiyah (atas) &
Proses produksi air
kemasan milik Pontren
(bawah).
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PELATIHAN

MATERI PELATIHAN ASESOR LISENSI

ASESOR
LISENSI

Pelatihan asesor lisensi
bagi aparat Ditjen
IKM diharapkan dapat
mengaudit panduan
mutu termasuk
prosedur-prosedurnya
yang dimiliki Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP).

K

eberadaan Lembaga Sertifikat
Profesi (LSP) sangat membantu
masyarakat khususnya masyarakat
industri untuk mendapatkan lisensi. Sistem
lisensi sertifikasi profesi ini ditujukan
untuk merespon kemajuan teknologi dan
pertumbuhan spesialisasi profesi. Sistem
sertifikasi ini melalui proses assesmen,
kemudian survailen periodic dan assesmen
ulang terhadap kompetensi profesi yang
disertifikasikan. Nah, untuk assesmen
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dperlukan
Asseror Lisensi, untuk itu Direktorat
Jenderal Industri Kecil dan Menengah
memberikan Pelatihan Asesor Lisensi.

Pedoman BNSP 201

Adalah penilaian kesesuaian untuk masyarakat umum
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Pedoman BNSP 202

Adalah penilaian kesesuaian untuk masyarakat umum
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

ISO 19011 - 2002

Guidelines of quality an or environmental management
system auditing yang memverifikasi implementasi system
manajemen, desain spesifikasi produk dan proses sesuai
dan dicapai secara konsisten, mengakses pengetahuan/
sikap/kemampuan orang, menerapkan dan memelihara
system manajemen

Unit Kompetensi

Merencanakan audit :
Membuat program audit
Menginisiasi audit
Melaksanakan kaji dokumen
Menyiapkan kegiatan audit on-site
Melaksanakan audit :
Melaksanakan kegiatan audit on-site
Membuat laporan audit
Menyelesaikan audit
Melakukan audit follow up
Mengevaluasi audit :
Mengkaji kinerja audit
Mengindentifikasi tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan
Meningkatkan kinerja audit

Pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan asesor lisensi ISO 19011 – 2002
degan pengetahuan formal dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga-lembaga
sertifikasi melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP telah
memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi.

Pelatihan asesor
Pelatihan
Asesor
Lisensi
diselenggarakan di Puncak, Bogor pada
pertengahan Juli 2007 diikuti 15 peserta
dari aparat Direktorat Jenderal Industri
Kecil dan Menengah. Sedang untuk
instruktur atau pelatihnya dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). G
Helena
16
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THE ASIA FOUNDATION

PERIZINAN USAHA DI INDONESIA
Hasil survei dan study ” The Asia Foundation” tentang izin usaha di
Indonesia menemukan banyak masalah. Untuk itu harus segera disikapi
oleh aparat kita. Pusat Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PPTSP) mudahmudahan bisa menjadi solusinya.

M

eski telah digembar-grmborkan
soal relugasi dan berbagai kemudahannya, tapi sepertinya masih
sebatas slogan saja. Deregulasi dan debirokratisasi yang ada masih sering menghambat,
khususnya disektor pelayanan publik.
Perubahan besar pada sistem pemerintahan dengan diberlakukannya Otonomi
Daerah (Otda) dan diberlakukannya UU
No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang mengatur pembagian kewenangan dan
hubungan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah ternyata tidak seperti
yang diharapkan. Kewenangan yang semula
terpusat dan berada di Jakarta berpindah ke
460 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia.
Proses desentralisasi ternyata memberikan pengaruh kuat terhadap terbitnya
peraturan daerah, khususnya pungutan dan
retribusi yang sangat erat kaitannya dengan
perizinan usaha. Akhirnya dengan masih lemahnya kebijakan dan dipersulitnya perizinan
tersebut, menjadi celah dunia usaha lebih
memilih tetap tak berijin/informal dari pada
mengurus izin usaha dengan biaya tinggi.
Prosedur pengurusan izin usaha memang sangat kompleks dan masih menjadi
beban bagi para calon wirausaha yang ingin
memulai usaha baru. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai terobosan kebijakan
debirokratisasi dibidang layanan perizinan,
seperti diberlakukannya Sistem Pelayanan
Izin Usaha Terpadu yang diatur berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negri No 46/2006
yang mengatur ketentuan pembentukan Pe-

layanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (PPTSP) disetiap
Kabupaten/Kota.
Telaah
elaah The Asia Foundation.
Penerbitan berkala The
Asia Foundation Agustus
2007 dalam kata pengantarnya menyatakan bahwa salah
satu masalah utama dalam
pola pertumbuhan ekonomi
Indonesia adalah rendahnya
investasi dan salah satu faktor penyebabnya adalah sulitnya memperoleh izin usaha.
Indonesia memiliki banyak izin usaha dengan
sistem administrasi dan penerapan yang tidak
pasti. Misalnya, Departemen Perdagngan memiliki 122 jenis izin usaha. Menurut Survey
Doing Bussines 2007, untuk memulai sebuah
usaha baru Perseroan Terbatas di Jakarta,
seorang calon pengusaha harus menempuh
12 prosedur yang memakan waktu sekitar
97 hari kerja dan membutuhkan biaya $US
1.100.
Jadi disimpulkan bahwa proses perizinan
di Indonesia mahal, lama, dan berbelit-belit.
Hal ini menjadi penghambat pertumbuhan
perusahaan. Untuk itu pemerintah menyederhanakan izin usaha baik ditingkat pusat
maupun di daerah melalui pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
Untuk mengukur kinerja PPTSP ini, The Asia
Foundation sejak 1998 bekerjasama dengan
Pemda maupun Organisasi Mitra lainnya di In17

Loket pendaftaran izin usaha:
Proses perizinan usaha di Indonesia
tergolong masih mahal (Foto: Asia F)

donesia memperbaiki proses perizinan usaha
dengan mendirikan instansi pelayanan perizinan terpadu di 55 daerah Kabupaten/Kota.
PPTSP . The Asia Foundation ini melakukan
evaluasi pengembangan pelayanan perizinan
terpadu dan penyederhanaan pengurusan
yang didasarkan atas tiga indikator, pertama
peningkatan status kelembagaan pelayanan
terpadu. Kedua, pertambahan volume penerbitan izin. Ketiga, pengurangan waktu, biaya
dan persyaratan resmi peizinan.
Dari pengalaman selama ini, ditemukan
berbagai keterbatasan perangkat pengukuran kinerja. Oleh karena itu dikembangkan
sebuah piranti evaluasi baru yang lebih bisa
mengukur secara akurat. Piranti tersebut
dikenalkan sebagai Indeks Kinerja Pelayanan
(IKP) perizinan terpadu. Dan Asia Foundation melengkapinya dengan satu kelompok
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Bongkar muat barang:
Ijin usahanya harus dipermudah

indikator proses dan hasil yang kemudian memasukkannya kedalam Indeks Kinerja Pelayanan (IKP).
Antara Desember 2005 s/d Pebruari
2006 Asia Foundation melaksanakan suatu
baseline survei tentang perizinan yang terdiri
dari, pertama study atas peraturan-peraturan
usaha ditingkat nasional maupun daerah dan.
Kedua, survei atas 1700 pelaku usaha dalam
hal pengalaman perizinan, profile PPTSP, termasuk dasar hukum, tingkat kelembagaan,
jumlah izin yang ditangani serta anggaran
mereka. Baseline survei ini khusus menkaji
perihal perizinan di 17 Kabupaten/Kota, 13
daerah yang telah menerima pendampingan
PPTSP, 4 (empat) daerah yang berfungsi sebagai daerah kontrol yang tidak menerima
program sehingga diharapkan dapat menangkap dampak atas pendirian PPTSP.
Tiga belas wilayah Kabupaten/Kota tersebut terdiri dari Kabupaten Deli Serdang dan
Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kabupaten
Blitar dan Pasuruan, Jawa Timur, Kabupaten
Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Manado, dan Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara, Kabupaten Gowa dan Maros
di Sulawesi Selatan. Sedangkan 4 (empat)
daerah kontrol terdiri dari Kabupaten Barru,
Sulsel, Bolaang Mangondow di Sulut, Magelang

di Jawa Tengah dan Kota Pasuruan di Jawa Timur.
Diantara sekian banyak
perizinan yang diwajibkan
pemerintah pusat maupun
daerah, laporan baseline survei ini memusatkan perhatian pada izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.
Bahkan dalam lingkup ini
survei dibatasi pada izinizin yang ditangani Pemda
sehingga terkait dengan
pelaksanaan pendampingan
yang dilakukan Asia Foundation. Adapun izin-izin usaha yang menjadi
obyek study/survei ini adalah : Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Undang-undang Gangguan
(HO) dan Izin Domisili, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI)
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Survei dilakukan atas dua kelompok target; Kelompok pertama adalah para pejabat
pemerintah daerah setempat yang bertanggung jawab dalam perkembangan dan pengelolaan PPTSP, di daerah yang belum memiliki
PPTSP. Survei ini dilaksanakan atas instansi
/ lembaga layanan perizinan terbesar. Dari
kelompok ini diharapkan dapat diperoleh
informasi menyangkut, dasar hukum, status
dan posisi PPTSP, jenis dan jumlah izin yang
ditangani PPTSP, prosedur dan syarat-syarat
yang diperlukan perizinan usaha dan masalah-masalah yang dihadapi PPTSP.
Kelompok kedua adalah para pelaku usaha
swasta bersifat simple random sampling dari
kelompok perusahaan formal (80%) dan
purposive sampling untuk perusahaan informal (20%) dengan informasi spesifik tentang
pengalaman berkenaan dengan perizinan, informasi sektor usaha, kapasitas usaha, status
hukum dan kepemilikan, modal, asset, omset
dan daya serap tenaga kerjanya.
Hasil telaah
Berdasarkan kajian dan analisis hasil
18

baseline survei, The Asia Foundation
menarik beberapa kesimpulan akhir yang
terbagi dalam beberapa hal, pertama menyangkut arti pentingnya reformasi perizinan di tingkat nasional dan daerah. Kedua
pelaksanaan kebijakan baru memerlukan dukungan dan pemantauan atas program perbaikan PPTSP. Ketiga harus menatap kedepan
bagi perbaikan sistem pelayanan perizinan.
Untuk reformasi perizinan, struktur tata
perizinan di Indonesia saat ini ada empat hal
yang perlu dicatat, pertama adalah kebutuhan umum untuk meninjau kembali fungsifungsi setiap izin baik fungsi yang direncanakan maupun fungsi aktualnya. Apa yang
diharapkan oleh satu perizinan dan apa yang
sesungguhnya terjadi, apa izin itu diharapkan untuk memberikan informasi mengenai
suatu perusahaan kepada pemerintah atau
apakah izin tersebut diharapkan bisa mengontrol dampak dari aktivitas usaha. Jika
tujuannya yang terakhir, maka pemerintah
tingkat mana yang ditugasi untuk mengawasi
pelaksanaannya dan saat ini hanya sedikit
perizinan di Indonesia yang memiliki kejelasan fungsional ini. Kedua menyangkut
pentingnya mengkritisi urutan pendaftaran
perusahaan dan perizinan sektoral maupun
izin phisik. Di Indonesia, pendaftaran perusahaan dilakukan hanya setelah izin-izin
sektoral diperoleh, sementara dikebanyakan
negara, menganut bahwa proses pendaftaran
mendahului permohonan izin-izin lainnya.
Melakukan pendaftaran di akhir proses perizinan secara keseluruhan tidak memberikan
informasi yang semestinya. Kebanyakan perusahaan di Indonesia memilih untuk tidak
melakukannya.
Departemen-departemen di pemerintahan pusat harus mempertimbangkan
dihapuskannya perizinan sektoral seperti
izin perdagangan, pariwisata dan industri.
Fungsi kontrol dari izin-izin ini sudah dilakukan oleh izin-izin yang lebih teknis seperti
izin ekspor-impor dan izin analisis dampak
lingkungan. Bahkan bagi sektor pariwisata
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Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
(APBD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(7,2 % dari total pendapatan

Transfer dari Pemerintah Pusat
(92,8 % dari total pendapatan

Dana Bagi Hasil

Pajak Daerah

Dana Alokasi Umum
(DAU)

Retribusi Daerah

Dana Alokasi Khusus
(DAK )

Sumber lainnya: pemasukan dari
Bunga dan bagi hasil

Perizinan Usaha mencakup 50 % dari retribusi
total dan 20% dari PAD

Catatan : Data rata-rata bagi seluruh kebupaten /kota pada tahun 2003
Sumber : World Bank (2006)

pak langsung bagi semangat terbentuknya pemekaran wilayah Kabupaten/Kota yang baru
dan bukan memperbanyak PPTSP. Karena sifatnya yang masih baru, hanya sedikit pejabat
pemerintah yang memiliki pemahaman akan
fungsi PPTSP. Kalaupun ada PPTSP di beberapa daerah, pengelolaannya masih bersifat
seadanya sehingga justru meningkatkan
jumlah biaya dengan waktu relatif lebih lama
dan bukan memperbaiki layanan.
Untuk daerah-daerah yang PPTSP-nya
sudah berfungsi saja, masih jarang ditemukan
perubahan substantif yang signifikan dalam
kerangka perizinan di Indonesia. Adapun halhal penting yang dapat menentukan keberhasilan PPTSP adalah sebagai berikut, pertama
perlunya dukungan politis baik dari eksekutif
maupun legislatif. Bupati/Walikota berperan
penting untuk memulai pembentukan PPTSP.
Kedua, kerjasama dari instansi teknis, karena
dengan resistensi instansi teknis seringkali
menjadi hambatan utama dalam meperbaiki
kinerja PPTSP. Ketiga, dasar kelembagaan
PPTSP tidak akan berarti jika tidak dibarengi
dengan pelimpahan kewenangan secara aktual. Keempat, dengan SDM yang memiliki
kompetensi merupakan kunci keberhasilan
beroperasinya PPTSP. Untuk itu pemerintah
sebaiknya merekrut pegawai baru yang memiliki keterampilan sesuai kriteria disamping

misalnya izin untuk hotel dan restoran dapat
menjadi suatu alat pemantau dan lebih berguna daripada Surat Izin Usaha Kepariwisataan
(SIUK) yang bersifat umum.
Akhirnya ada kebutuhan untuk mengubah
insentif-insentif fiskal berkaitan dengan perizinan dan pengelolaan keuangan Pemerintah
Kab/Kota. Pengaturan fiskal Kab /kota saat
ini memberikan insentif bagi Pemda untuk
menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan sebagiannya melalui perizinan usaha
tanpa mempertimbangkan dampak jangka
panjangnya terhadap perekonomian.
Perubahan mekanisme atas pendapatan
daerah ini penting untuk dilakukan agar
Pemerintah Kab/Kota tidak lagi menggenjot
PAD melalui pungutan retribusi dan izin
usaha. Perubahan tersebut tentu bukan hal
yang sederhana melainkan diperlukan konsensus dan komitmen antar departemen
untuk merealisasikannya. Sebab tanpa perubahan semacam ini sulit untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam tata perizinan di
Indonesia.
Sedang untuk perbaikan Program Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP),
yang telah digulirkan pada 1990 dan didirikan disejumlah Kabupaten/Kota bertujuan
mempermudah proses perizinan. Sayangnya
dengan skema desentralisasi justru berdam19

melatih pegawai yang sudah ada. Kelima bahwa program PPTSP didaerah harus disinergikan seiring dengan program rasionalisasi
perizinan tingkat nasional. Untuk itu diperlukan advokasi perubahan secara menyeluruh
disertai kerjasama inter departemen untuk
menyederhanakan atau menghapuskan perizinan yang sudah tidak relevan.
Kedepan, dari hasil baseline survei perizinan ini secara khusus memang mencerminkan permasalahan perizinan di Indonesia dan
tantangan ketika ingin melakukan perbaikan
PPTSP. Disamping adanya perizinan yang berlebihan dan tumpang tindih serta dampak desentralisasi yang memperumit masalah, karena
dengan kewenangan yang dialhkan ke daerah,
upaya pelaksanaan reformasi perizinan yang
ramah usaha seringkali masih dikaitkan dengan
upaya peningkatan pendapatan daerah. Terlepas dari besarnya potensi perbaikan proses
perizinan usaha melalui layanan satu pintu
terpadu, desain kelembagaan PPTSP sendiri
masih menghadapi masalah dalam tatanan
operasionalnya, artinya belum ada korelasi antara meningkatnya bentuk kelembagaan dan
kualitas layanan. Untuk itu Pempus dan Pemda
perlu memusatkan
perhatian pada perbaikan kinerja PPTSP melalui kebijakan prioritas
dan strategis. G Gunawan Usamah
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PERAN UNIT
PELAYANAN TEKNIS

(Bagian kedua/habis)

Unit Pelayanan Teknis (UPT) diharapkan dapat sebagai agent
of development, serta menjadi sarana Pemda guna mendorong
perkembangan IKM di daerahnya.

T

untutan peran UPT adalah sebagai
agent of development IKM di
wilayahnya,. Implementasinya adalah
mengemban fungsi sebagai bagian dari
transfer of technologi kepada IKM, sebagai
sarana bantuan produksi kepada IKM, sebagai
unit pengujian produk IKM, sebagai lembaga
peningkatan kemampuan sumber daya
manusia pengusaha dan tenaga kerja IKM.
Konsekuensi dari peran tersebut, UPT
harus memiliki tenaga pengelola yang lebih
advanced dalam pengetahuan, wawasan,
keterampilan di banding pengusaha IKM di
sekitarnya. UPT juga harus menyediakan
peralatan dan mesin yang satu langkah lebih
advanced dibanding peralatan dan mesin yang

dimiliki IKM di sekitarnya. Misalnya jika IKM
logam di suatu sentra baru mempunyai mesin
bubut, maka UPT perlu menyediakan mesin
CNC agar IKM dapat belajar menggunakan
mesin tersebut dan kemudian suatu saat bisa
membeli sendiri.
Jika di suatu sentra meubel para IKM
belum ada yang mempunyai mesin/ unit
pengering kayu, maka UPT perlu menyediakan
mesin/ unit pengering kayu agar IKM di
sekitarnya dapat memanfaatkan dan suatu
saat dapat membeli sendiri.
Begitu pula soal sarana pengujian
standar mutu produk, jika IKM disekitar
sentra belum memiliki, maka UPT perlu
menyediakan sarana pengujian tersebut.
Dengan mengetahui kualitas
produk yang dihasilkan maka
IKM tersebut dapat melakukan
perbaikan produksinya.
Perlu pembaruan
Peran
UPT
seperti
tersebut sebetulnya sudah
dijalankan sejak Pelita III

UPT Penyamakan Kulit
Magetan:
Kini bernama Balai Pelayanan
Teknik Industri Kulit tengah
melakukan program revitalisasi.
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sehingga pengusaha IKM di sekitar UPT
dapat berkembang. Sebagai gambaran, dimasa
lalu unit pengering kayu di sentra meubel
Jepara hanya ada di UPT, namun sekarang
sudah banyak IKM yang mempunyai unit
pengering sendiri. Dulu mesin CNC hanya
terdapat di UPT logam di Sidoarjo, namun
sekarang sudah banyak pengusaha IKM yang
mempunyai mesin CNC.
Sayang kejayaan peran UPT hanya
pada masa Pelita III, tidak berlanjut sampai
sekarang. Seharusnya setelah UPT mampu
melakukan transfer pengetahuan dan edukasi
kepada IKM yang kemudian para pengusaha
membeli peralatan dan mesin seperti yang
ada di UPT, tahap selanjutnya harusnya
UPT melakukan pembaharuan peralatan
dan mesin. Mengganti peralatan dan mesin
lama dengan peralatan dan mesin baru yang
teknologinya lebih modern.
Namun kenyataannya apa yang terjadi,
pembaharuan peralatan dan mesin UPT
pemerintah berjalan tersendat bahkan
terhenti sehingga peralatan dan mesin yang
ada di UPT ketinggalan tehnologi. Pada
gilirannya UPT mulai ditinggalkan oleh
masyarakat IKM karena masyarakat IKM
disekitar UPT sudah memiliki peralatan dan
mesin seperti yang ada di UPT.
Mengingat pembinaan kepada IKM
lebih dekat dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota,
maka pada 1996 asset 102 UPT di serahkan
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sebagai proyek pengadaan tanah, bangunan
dan proyek pengadaan mesin.
Dalam perkembangannya kini, bagi
Pemda yang punya dana cukup maka seluruh
biaya pembangunan UPT ditanggung Pemda
mulai dari pengadaan tanah, bangunan,
peralatan dan mesinnya, seperti UPT di
Kalimantan Timur. Tapi ada beberapa UPT
inisiatif Pemda yang didirikan di tengah kota,
jauh dari lokasi IKM yang akan dilayani, jelas
ini tidak efektif.
Selain itu ada usulan pembangunan
UPT yang dibiayai bersama oleh Pemda dan
Pemerintah Pusat, dimana pengadaan tanah,
bangunan, biaya operasional di sediakan
oleh Pemda, sementara pengadaan peralatan
dan mesin oleh Pemerintah Pusat seperti
UPT kayu di Blora, Jawa Timur, UPT logam
di Nitikan Kota Yogyakarta yang keduanya
sedang dalam proses pelaksanaan. Karena
lemahnya dalam perencanaan maka terdapat
UPT baru yang berlokasi jauh dari IKM
yang dilayani sehingga walaupun sudah lama
beroperasi namun belum pernah digunakan,
seperti UPT rotan di Konawe Sulawesi
Tenggara.

pengelolaannya kepada Pemda. Sedang
UPT yang bersifat lintas wilayah diserahkan
kepada Pemda Provinsi, dan UPT yang
hanya melayani IKM di sentra di Kabupaten/
Kota tertentu di serahkan kepada Pemda
Kabupaten/ Kota setempat dimana lokasi
UPT berada.
Dalam perkembangannya, UPT menuju
arah yang berbeda-beda tergantung dari
pengendalinya yaitu Pemerintah Daerah. Ada
banyak UPT yang kemudian di biarkan saja
oleh Pemda alias tidak ter-urus, di halamannya
tumbuh rumput, bangunannya rusak,
peralatan dan mesinnya tidak terawat. Namun
tidak sedikit pula UPT setelah diambil alih
Pemda, bangunannya direhabilitasi, peralatan
dan mesinnya diperbaharui, pengelolanya
di tata dan ditingkatkan kemampuannya, di
tunjuk kepala UPT sebagai jabatan struktural
dan UPT memberikan pelayanan kepada IKM
serta menjadi salah satu sumber pendapatan
Pemda.
Kiprah UPT pasca penyerahan kepada
Pemerintah Daerah sangat tergantung
pada pemahaman dan kesadaran Pemda
tentang fungsi dan peran UPTserta peran
Pemda sebagai pembina IKM. Pemda yang
memahami tentang fungsi UPT sejak dini akan
segera mengambil alih UPT, membenahinya
sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan
daerah dan memberdayakan UPT untuk
melayani masyarakat IKM.
Sementara
daerah yang belum memahami peran UPT
akan membiarkannya sebagai asset tidur,
bahkan ada yang justru merasa mendapat
beban baru dengan penyerahan UPT. Salah
satu faktor terlambat bangkitnya kesadaran
Pemda karena ketidak jelasan instruksi,
arahan atau panduan dari pusat.
Kini sudah banyak Pemda yang menyadari
perlunya UPT. Ada yang sudah menyadari
bahwa UPT sebagai sarana pelayanan kepada
IKM agar dapat tumbuh dan berkembang.
Ada juga yang menganggap UPT sebagai
salah satu sumber pendapatan daerah.
Namun ada juga yang memanfaatkan UPT

Masalah dalam revitalisasi UPT
Berbagai masalah yang dihadapi dalam
pengadaan peralatan dan mesin UPT, antara
lain pertama penentuan spesifikasi alat dan
mesin. Banyak usulan pengadaan alat dan
mesin yang tidak disertai spesifikasi alat yang
jelas, sehingga menyulitkan dalam proses
pengadaan. Hal ini disebabkan terbatasnya
pengetahuan pengusul tentang kebutuhan
pelayanan dari pihak masyarakat IKM
tentang jenis dan spesifikasi alat dan mesin
yang diperlukan, terbatasnya referensi dan
informasi tentang alat dan mesin.
Kedua
adalah rendahnya tingkat
koordinasi antara pusat dan daerah yang
menimbulkan masalah teknis di lapangan,
seperti misalnya pada saat alat dan mesin tiba
di lokasi UPT fondasi untuk meletakkan alat
dan mesin belum di bangun atau dibangun
21

Mesin di UPT:
Memberikan layanan permesinan,
salah satu permasalahan di IKM

tetapi tidak kuat menampung beban alat,
atau bahkan alat tersebut tidak bisa masuk
karena pintunya terlalu sempit, atau daya
listriknya tidak cukup dan belum dilakukan
penambahan daya, atau phase daya listrik
tidak sesuai.
Ketiga, visi Pemda dalam memandang
UPT berbeda-beda. Ada sementara Pemda
yang melihat UPT sebagai sumber PAD dan
melakukan pembaharuan sarana UPT, namun
ada juga Pemda yang memandang UPT
dengan sebelah mata dan menempatkan
UPT sebagai penempatan orang “buangan”.
Keempat, hingga kini belum ada pola
pengelolaan / manajemen UPT yang menjadi
acuan bagi setiap Pengelola UPT dalam
menjalankan fungsi pelayanan.
Peran UPT ke depan
Kedepan, Unit Pelayanan Teknis
diharapkan dapat menjadi lembaga di sentra
produksi yang memberikan pelayanan
kepada perusahaan industri kecil dan
menengah dalam bidang transfer teknologi,
peningkatan kemampuan sumber daya
manusia, bantuan produksi, dan pengujian
produk sederhana sehingga dapat memacu
pertumbuhan IKM di sentra. Sebagai agent
of development, UPT dapat menjadi sarana
Pemda guna mendorong perkembangan
IKM di daerahnya. G Maimun
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MENYULAP ENCENG GONDOK

MENJADI ANEKA
PRODUK KERAJINAN

Jenis tanaman gulma ini sering dianggap sebagai perusak lingkungan. Padahal
dengan sedikit sentuhan ia bisa disulap menjadi aneka produk kerajinan
anyaman yang apik seperti tas, tempat tisu, sandal, topi bahkan furnitur.
Bangsa Mesir ingin belajar dari kita.

T

anaman enceng gondok (eichhornia
crassipes) ternyata tidak selalu
menimbulkan masalah lingkungan.
Tanaman air ini dapat menjadi sumber
penghasilan sebagian orang karena dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku aneka
produk kerajinan anyaman seperti tas, tempat
tisu, sandal, topi, furnitur, dll. Bahkan, perajin
dari Indonesia mampu menyulap enceng
gondok menjadi furnitur untuk diekspor ke
negara-negara Eropa.
Di Indonesia banyak perairan yang
ditumbuhi enceng gondok seperti di sepanjang
sungai Barito dan sungai Buluh di Kalimantan
Selatan, dan sekitar persawahan yang ada tanah
rawanya. Juga di Rawa Pening Jawa Tengah,
danau Kerinci di Sumatera, Situ Sileunca di
Bandung Selatan, dan Rawa Danau di Banten.
Kecuali di daerah-daerah tersebut,
enceng gondok juga dapat dikembangkan
di danau Tondano Minahasa Sulawesi Utara.
Sekitar 5% dari luas danau ini ditumbuhi
enceng gondok, khususnya di setiap cekungan
danau. Kualitas dan panjang enceng gondok
di danau ini juga jauh lebih baik dibanding
dengan jenis di Jawa.
Jika panjang enceng gondok di Jawa
sekitar 30-40 cm, di danau Tondano bisa
mencapai 60-75 cm. Untuk mengelola enceng
gondok di danau ini didatangkan tenaga
ahlinya dari Jawa. Tenaga ahli tersebut adalah
Ngadiman yang sukses menjalankan bisnis

furnitur dan kerajinan berbahan baku enceng
gondok di Sragen. Ngadiman memiliki CV
Rattan Sumber yang mengekspor kerajinan
enceng gondok ke sejumlah negara di Eropa.
Sif at khusus enceng gondok
Enceng gondok merupakan tumbuhan
liar yang cepat sekali berkembang biak, satu
tanaman dapat berkembang menjadi 900
tanaman dalam waktu setahun. Tanaman ini
tumbuh di rawa-rawa, danau, waduk dan
sungai yang alirannya tenang.Tanaman ini dapat
mengakibatkan pendangkalan, mempersukar
transportasi perairan, menyumbat saluran
irigasi/sungai sehingga akan menyebakan
22

banjir serta menurunkan populasi ikan dan
lain-lain, juga sering menutup pintu air.
Tanaman ini mempunyai bentuk dan
ukuran yang beraneka ragam, mulai dari
ketinggian beberapa sentimeter sampai
satu meter. Komposisi kimia tanaman ini
tergantung dari kandungan unsur hara
tempatnya tumbuh, selain tergantung pada
sifat serap tanaman tersebut.
Enceng gondok tidak dapat tumbuh
dengan baik pada danau jernih yang sangat
dalam. Sebaliknya di tempat yang dangkal
pada danau yang sama, enceng gondok
dapat tumbuh dengan baik. Misalnya, pada
danau atau perairan yang terletak lebih
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dengan memotong bagian akar dan daunnya.
Kemudian dipilih antara tangkai yang pendek
dengan yang panjang dan yang tidak rusak.
Dipilih tangkai yang panjangnya lebih dari
45 cm. Kemudian dicuci dan dikeringkan di
bawah sinar matahari dan ditebarkan di lantai
yang telah diberi alas, selama kurang lebih 24 hari atau sampai mencapai kadar air 20%.
Hasil pengeringan ini disebut bahan baku
kasar enceng gondok.
Tahap berikutnya bahan baku kasar
menjadi bahan baku siap. Iratan dengan
lebar sekitar 1 cm dibuat dari tangkai

Foto2: Teguh S

dari 600 meter di atas permukaan air laut,
tanaman ini jarang tumbuh dengan baik.
Stabilitas air juga dapat mempengaruhi
pertumbuhannya.
Pada perairan yang mengalir deras,
pertumbuhannya
lebih
terhambat
dibandingkan dengan permukaan air yang
tenang. Juga sinar matahari merupakan faktor
penting bagi pertumbuhan enceng gondok.
Sinar matahari dibutuhkan sepanjang hari
untuk tanaman ini. Di tempat yang teduh
pertumbuhannya lebih lambat.

Aneka produk enceng gondok:
Dikagumi oleh bangsa asing

enceng gondok kering, dipres kemudian
dibelah dan diirat dengan alat irat menjadi
iratan. Tali dengan diameter sekitar 2-3 mm,
dibuat dari sisa iratan, dipintal dengan alat
manual menjadi tali. Kepangan dengan lebar
sekitar 2-3 cm dibuat dari enceng gondok
utuh, iratan ataupun enceng gondok yang
disamalebarkan dengan cara dipotong bagian
tepi dengan alat irat atau gunting, dikepang
menjadi kepangan memanjang. Serat dibuat
dengan cara perendaman. Kemudian tahap
akhir pembuatan produk jadi dari bahan baku
siap maupun kasar.

Pengolahan enceng gondok
Pemanfaatan enceng gondok sebagai
bahan baku kerajinan telah dilakukan di pulau
Jawa khususnya di Yogyakarta. Untuk dapat
menjadi bahan baku kerajinan enceng gondok
perlu dilakukan beberapa tahap pengolahan.
Pengolahan enceng gondok yang sudah
dilakukan perajin, biasanya dimulai dengan
pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan
sampan dan parang untuk memotong,
sedang untuk pemanenan di sungai dengan
menggunakan sekop dan parang.
Kemudian pengolahan enceng gondok
segar/asalan menjadi bahan baku kasar,

Kerajinan enceng gondok
Sebagai bahan baku kerajinan, enceng
23

gondok dapat dikombinasikan dengan
bahan baku dari SANT (Serat Alam Non
Tekstil) yang lain, seperti pelepah pisang,
agel, pandan, dan lain-lain. Sifat khusus dari
bahan baku kerajinan yang satu ini antara lain
ringan, lembut, tak mudah menyerap air dan
mempunyai daya isolasi yang baik.
Perajin dari Indonesia telah mampu
membuat furnitur dari enceng gondok,
salah satunya adalah Ngadiman berasal dari
Sragen Jawa Tengah. Setiap bulannya dia
mampu mengekspor minimal satu kontainer
kerajinan berbahan baku enceng gondok ke
Eropa dan Australia dengan nilai Rp 250 juta
per kontainer berukuran 40 feet..
Keberhasilan
Indonesia
mengolah
tanaman pengganggu enceng gondok ini,
membuat pemerintah Mesir tertarik untuk
mengadakan kerjasama dengan pemerintah
Indonesia untuk mengolah enceng gondok
yang tumbuh di sepanjang sungai Nil, karena
sampai saat ini enceng gondok di Mesir belum
dimanfaatkan. Padahal Mesir menghabiskan
dana besar untuk membersihkan sungai Nil
dari gangguan gulma ini.
Dalam kerjasama tersebut Indonesia akan
menyediakan semacam technical assistance untuk
paket pendidikan dan pelatihan pengembangan
industri tersebut di Mesir. Sedangkan Mesir
bisa membantu upaya pemasaran produk hasil
kerajinan tangan Indonesia ke pasar internasional.
Indonesia juga ingin mengirim tenaga kerja untuk
menggarap enceng gondok di Mesir. Hal ini bisa
mengurangi pengangguran di Indonesia.
Kerjasama ini dapat menimbulkan efek
berantai sangat besar, juga dapat membuka
peluang produk Indonesia untuk menembus
pasar negara-negara Arab dan Afrika Utara.
Dalam menghadapi kerja sama dengan
Mesir, Ngadiman berharap jangan sampai
nantinya produk kerajinan enceng gondok
HaKInya diakui oleh bangsa Mesir. Maka
sebelum pergi ke Mesir perlu diurus lebih dulu
hak patennya. Selain itu jangan sampai pasar
ekspor mebel di Indonesia gulung tikar karena
tenaga kerjanya diboyong ke Mesir. G Faras
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MEMANFAATKAN
TEMPURUNG KELAPA
Jangan buang limbah tempurung kelapa yang ada di sekitar Anda, karena ia
dapat dimanfaatkan jadi aneka bahan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi
tinggi. Teknologi pembuatannya pun sangat gampang dan sederhana.

I

Padahal Tempurung Kelapa mempunyai dari tempurung kelapa ini mencapai 40%
ndonesia merupakan negara penghasil
kelapa terbesar di dunia. Data BPS nilai ekonomi yang cukup tinggi bila diolah dari berat tempurung kelapa dan saat
menyebutkan, luas lahan tanaman kelapa menjadi bahan baku industri, antara lain ini harga arang tempurung kelapa ini di
di negara kita mencapai 3,76 juta hektar menjadi Arang Briket dan Arang Aktif untuk pasaran sekitar Rp 1.500 per kilogram.
Hanya dengan investasi Rp 100.000 para
dengan perkiraan produksi 14 miliar butir keperluan pasar lokal maupun ekspor.
Setiap tahun diperkirakan terdapat pelaku usaha ini bisa membuat industri
per tahun.
Sebagian besar tanamam kelapa kita sekitar 672 ribu ton tempurung kelapa arang tempurung kelapa berdasarkan
berada di Kawasan Timur Indonesia. (12 %) dari bobot buah kelapa yang tercecer implementasi konsep industrial resourses
Karenanya julukan KTI sebagai kawasan Nyiur dari hasil pengolahan kelapa, seperti dari bases yang dapat memberi manfaat
Melambai tidaklah salah. Sebab sebagian besar pabrik kopra, minyak kelapa, dan pasar ekonomi, sosial dan lingkungan.
Dengan modal sebesar Rp 100.000 bisa
propinsi seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, tradisional. Tempurung belum dimanfaatkan
menghasilkan arang sebanyak
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
150 kg. Jika per kilogram
Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
harga arang tempurung Rp
adalah penghasil kelapa terbesar di
1.500 maka akan menghasilkan
negara kita.
Adapun cara pembuatan arang briket dari bahan
pendapatan Rp 225.000 (150
Potensi tanaman kelapa 95 %
tempurung adalah sebagai berikut.
kg x Rp 1.500 = Rp 225.000).
berasal dari perkebunan rakyat
Artinya, keuntungan yang akan
yang dikelola secara tradisional.
1. Tempurung kelapa diletakkan didasar tanur secara berlapisdiperoleh rata-rata Rp 125.000
Potensi ini mempunyai nilai dan
lapis. Lapis pertama diberikan minyak tanah lalu dibakar hingga
(seratus dua puluh lima ribu
peran penting sebagai penggerak
menghasilkan bara api, lalu dipercik air sampai padam hingga
rupiah ) perhari. Sebuah nilai
ekonomi daerah yang dapat
menghasilkan
arang
tempurung.
yang cukup lumayan sebagai
meningkatkan taraf hidup bagi
2. Tempurung kelapa dimasukkan dalam drum bekas minyak
sumber penghasilan keluarga
pemiliknya yang umumnya adalah
tanah kemudian dinyalakan minyak tanah, ditutup, dan dibakar
dan menjadi bahan alternatif
masyarakat petani.
selama 12 jam sehingga menghasilkan arang tempurung yang
pengganti migas.
Pemanfaatan buah kelapa
siap
dijual.
Selain itu tempurung
umumnya masih terbatas pada
kelapa dapat juga diolah
pemanfaatan air dan dagingnya
menjadi Bubuk Arang, Arang
untuk konsumsi sebagai minuman,
nata de coco, kecap, santan, virgin coconut oil seoptimal mungkin untuk menjadi sumber Briket dan Arang Aktif. Bubuk arang dapat
dan kopra sebagai bahan baku minyak goreng kehidupan masyarakat. Padahal teknologi dipakai sebagai bahan baku pembuatan arang
untuk keperluan rumah tangga. Sedangkan pembuatan arang briket dari tempurung briket. Sementara arang briket ini banyak
limbah tempurung, sabut kelapa, batang kelapa dalam skala kecil sangatlah mudah diminati pasar luar negeri seperti Jepang,
China, Eropa dan India untuk digunakan
kelapa dan lidi belum dimanfaatkan secara dan sederhana.
Rendemen (kadar air) yang dihasilkan sebagai kebutuhan bahan bakar barbeque,
maksimal.

Cara Pembuatan Arang
Tempurung

24

Gema Industri Kecil. Edisi XIX/September 2007

PELUANG USAHA

tungku dan pemanas serta pembakar dupa
dan shisha. Harganya bisa mencapai 300%
dibanding arang tempurung
Sedangkan arang aktif banyak digunakan
untuk industri kimia dan pengolahan
makanan dan minuman maupun farmasi yang
umumnya digunakan sebagai bahan penyerap
dan penjernih atau katalisator. Penggunaan
arang aktif sebagai katalisator ini dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
Kelompok Industri Gas: 1. Pemurnian
gas, arang aktif dipakai untuk desulfurisasi,
menghilangkan gas beracun , bau busuk, asap,
dan menyerap racun; 2. Pengolahan LNG, arang
aktif dipakai untuk penyaringan berbagai
bahan mentah dan reaksi gas; 3. Katalisator,
untuk mengangkat vinil klorida dan vinil
acetate dan menhilangkan bau dalam kamar
pendingin dan mobil dll.
Kelompok Zat Cair: 1. Industri obat
dan makanan-minuman, arang aktif dipakai

Tempurung kelapa punya nilai ekonomi cukup
tinggi bila diolah menjadi bahan baku industri,
seperti arang briket dan arang aktif.
untuk menyaring dan menghilangkan warna,
bau, dan rasa yang tidak enak pada obat,
makanan/minuman; 2. Kimia perminyakan,
arang aktif dipakai untuk penyulingan bahan
mentah, zat perantara; 3. Pembersih air, untuk
menyaring/menghilangkan bau, waren, zat
pencemar dalam air; 4. Pembersih air buangan,
untuk mengatur dan membersihkan air
buangan dan pencemar warna, bau, serta
logam berat; 5. Penambakan udang dan benur,
untuk pemurnian, serta menghilangkan bau
dan warna.
Lain-lain: 1. Pengolahan pulp, arang aktif
dipakai untuk pemurnian dan menghilangkan
bau; 2. Pengolahan pupuk, untuk pemurnian;

3. Pengolahan emas, untuk pemurnian;
4. Penyaringan minyak makan dan glukosa,
untuk menghilangkan rasa tidak enak; 5.
Karbon aktif, sebagai bahan pengisi untuk
industri batu baterei.
Melihat begitu banyaknya manfaat
yang didapat dari pengelohan limbah arang
tempurung kelapa ini tentunya dapat menjadi
insipirasi bagi kita untuk mengajak masyarakat
agar mau melakukan usaha kecil yang berbasis
pada pemanfaatan limbah tempurung kelapa
yang banyak tersebar di lingkungan sekitar
untuk diolah menjadi komoditi industri yang
bernilai ekonomi, sosial dan ekologi. G
Lusiana Mohi

Briket arang &
tempurung kelapa:
Diolah punya nilai ekonomi tinggi
25
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LIMBAH KEMASAN
DIOLAH JADI TAS
Dibantu 52 lansia, Slamet Riyadi menyulap berbagai limbah
kemasan berbahan alumunium foil menjadi berbagai produk
anyaman unik mulai dari tikar, aneka tas, sejadah dan lain-lain.

T

erdorong ingin membantu memberdayakan kaum lansia (lanjut
usia), Slamet Rayadi sejak 1998
mengembangkan kerajinan anyaman. Hanya
saja bahan yang digunakan berasal dari
limbah pabrik, berbahan alumunium foil,
seperti kemasan untuk pasta gigi, susu,
plastik, kertas, karton dibuat berbagai
kerajinan, mulai dari bunga, cap lampu, taplak
meja dan lain-lain.
Suatu ketika beberapa ibu-ibu lansia
dekat rumahnya di Pondok PinangCiledug, Kodya Tangerang, yang biasa
membuat tikar dari daun pandan mengeluh
kepada dirinya soal sulitnya mencari daun
pandan. “Saya diminta membantu mencari
alternatif pengganti daun pandan agar mata
pencaharian mereka tetap jalan,” jelasnya. Ia
pun berfikir bagaimana kalau daun pandan
diganti dengan bahan baku yang berasal dari
limbah. Akhirnya ia menawarkan bagaimana
kalau memakai limbah kemasan yang
terbuat dari alumunium foil. Kebetulan stok
bahan limbahnya langsung dari pabrik yang
bentuknya masih gulungan panjang.
Setelah dicoba dengan dibelah lalu
disambung supaya lebih panjang, baru
kemudian potong menyisir. Ternyata, setelah
dibuat anyaman mirip dengan daun pandan.
Baik dari kelenturan, maupun ketebalannya.

Apalagi bahan dari limbah pabrik itu tahan
terhadap api, ringan, dan jika dipakai untuk
alas tidak panas dan tidak iritasi. Setelah
dijelaskan ternyata ibu-ibu pengrajin tikar
setuju.
Sampai mancanegara
Untuk pengadaan bahan baku, disain,
serta jenis kerajinan yang akan dibuat
termasuk pemasarannya, ditangani Slamet
sendiri. Ibu-ibu tinggal mengerjakan, dan bisa
dibawa ke rumah. Rata-rata dalam sebulan
mereka bisa membuat 10 anyaman. Kemudian
setiap minggu dalam forum pengajian ibu-ibu
membawa hasil kerjaannya. Sampai sat ini

lansia yang terlibat baru 52 orang. Rata-rata
dari mereka penghasilannya setiap minggu
berkisar Rp 50.000 - Rp 80.000.
Diakui dari produk anyaman yang dibuat
70 persen sesuai pesanan. Hanya 30 persen
produk dibuat untuk stock. Mengenai jumlah
item yang dibuat hingga kini sudah mencapai
10 item, mulai dari tikar, sajadah, tandok
(tempat beras), aneka tas wanita, dompet, tas
sekolah, hingga map. Setiap bulan sedikitnya
Slamet harus memproduksi 1000-1200 unit
dari berbagai item anyaman.
Untuk harga, produk tas wanita misalnya
rata-rata Rp 125.000 perunit, tikar ukuran
1,5 x 2 m Rp 100.000. Tandok ukuran kecil

Aneka tas bahan limbah &
Slamet Riyadi (perajin):
Membuka lapangan pekerjaan
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Foto2: Teguh S

Rp 10.000, sedang Rp 15.000 dan besar
Rp 20.000. Jika pembelian minimal 10 unit
diberi potongan harga 25-30 persen.
Untuk pemasaran terbesar masih di
sekitar Jakarta. Sekitar 15 persen ke luar
daerah seperti Sumatera, Jawa Timur, Bali
dan lain-lain. Bahkan ada mitra bisnisnya yang
menjual lagi produknya ke luar negeri, seperti
ke Nigeria, Mesir, Brunei, Malaysia, Kanada,
Australia hingga Belanda.
Harus diakui produk kerajinan yang
dikembangkan Slamet terbilang unik.
Keunikan itu karena bahannya dari limbah
kemasan. “Potensi pasarnya lumayan besar,
apalagi orang asing sangat suka,” papar
Slamet. Hanya saja untuk mengembangkan
pasar saya terbentur pada modal. Berharap
ada investor yang mau menjadi mitra bisnis
atau bapak angkat.
Kalau hanya sebatas kasih pinjaman
modal, kata Slamet banyak. Tapi saya tidak
cocok dengan model seperti itu. “Yang saya
inginkan modelnya kemitraan seperti bapak
angkat. Mitra yang memasarkan dan memberi
order tetap, sementara saya fokus pada
produksi,” ujarnya berharap. G Trijuanto
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DISTRO, INDUSTRI KREATIF
YANG MAKIN BRAVO

Foto2: Rifi

Berawal dari hobby dan kreativitas anak-anak muda kota Bandung, kini
bisnis Distro menjadi sebuah industri yang beromzet Rp 200 miliar lebih
setahun. Apa saja sepak terjangnya dan bagaimana perhatian pemerintah?

Distro:
Nilai kreatifitasnya tinggi

I

ndustri fashion nasional memang tidak
pernah sepi dari hingar-bingar. Setelah
era garmen, butik, factory outlet (FO) kini
muncul Distro, singkatan dari distribution
outlet. Istilah tersebut dijamin 100% produk
asli anak negeri, khususnya anak-anak muda
asal kota kembang Bandung, karena tidak
akan ditemui di luar negeri.
Distro sendiri berarti usaha kreatif yang
memfokuskan diri pada produksi pakaian jadi,
khususnya t-shirt atau kaos oblong dan dalam
perkembangannya muncul item lain seperti

jaket, sepatu, sandal, tas, topi, sabuk maupun
asesoris/souvenir seperti gantungan kunci,
gelang dan lain-lain. Barang-barang tersebut
dijamin 100% merupakan produksi dalam
negeri.
Kekuatan Distro terletak pada nilai
kreativitasnya
maupun
orisinalitasnya.
Berbeda dengan produk-produk fashion yang
beredar selama ini yang cenderung mengekor
made in luar negeri, baik dalam hal desain,
merek, maupun bahan baku, produk-produk
Distro memiliki desain, merek maupun style
tersendiri.
Meski begitu jangan dianggap barangbarang Distro termasuk kategori produk kelas
30

murahan. Jika Anda jalan-jalan ke kota Bandung
dan mampir ke outlet-outlet Distro, seperti di
Jl.Trunojoyo, mungkin Anda akan terperangah
setelah melihat harga yang tertera.
Rata-rata harga produk Distro berkisar
antara Rp 60.000-Rp 90.000 untuk item kaos
oblong (t-shirt), Rp 40.000-Rp 95.000 untuk
sandal ataupun topi, serta Rp 100.000 Rp 300.000 untuk tas, sepatu maupun jaket.
Tentu harga sebesar itu bukan tergolong
harga murah bukan?
Perihal harganya yang di atas rata-rata
itu, kalangan pelaku bisnis Distro menyatakan
bahwa nilai produknya bukan terletak pada
bahan bakunya tapi lebih pada nilai kreativitas
desain maupun seninya. Istilahnya, mereka
tidak sekadar berjualan baju/kaos, tapi lebih
dari itu mereka juga menjual sikap maupun
karya seni desainernya.
Selain itu, tentu saja untuk menghindari
kesan (image) sebagai barang murahan jika
dijual dengan harga murah atau di bawah
rata-rata. Karenanya kalangan pelaku bisnis
ini sengaja membidik kalangan menengah
ke atas sebagai pangsa pasarnya, terutama
mereka yang berusia 15-25 tahun atau
kalangan remaja.
Tempatnya pun tidak bisa ditemui di
sembarang tempat, di emper-emper toko atau
kios-kios PKL misalnya. Untuk menjaga image,
kalangan pebisnis Distro memilih lokasi yang
strategis dan kawasan elite sebagai tempat
jualannya, seperti di kawasan segi tiga emas
maupun mal-mal untuk kalangan menengah
ke atas.
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FIKI CHIKARA,
SANG PELOPOR DISTRO
Muda usia tapi berwawasan luas dan bertalenta bisnis luar biasa.
Itulah Fiki Chikara, sang pelopor Distro yang kini menjabat ketua
Kreative Independent Clothing Kommunity (KICK).

M

embicarakan soal Distro maka kita
tidak bisa melewatkan nama TB. Fiki
Chikara Satari dan Airplane Systm.
Keduanya bagai dua sisi mata uang yan g tidak
bisa dipisahkan. Lho kok? Karena lelaki kelahiran
3 Februari 1976 dan perusahaannya inilah boleh
dibilang sebagai pioneer Distro di Indonesia.

Bersama dua rekannya, yakni Helvi
dan Colay, Fiki pada tahun 1997 menggagas
Distro dengan modal hanya Rp 300.000. Ini

digunakan untuk ongkos sablon kaos. Tapi
walau bermodal cekak toh tidak menyurutkan
semangatnya dan keyakinannya akan bisnis
baru yang digelutinya itu.
Penjualan pertamanya pun hanya sebatas
teman terdekatnya. Ternyata, sambutan
mereka luar biasa. Kaos oblong yang
dibikinnya beberapa potong ludes hanya
dalam hitungan hari. Maka Fiki bertambah
semangat untuk kembali membikin t-shirt
32

Fiki Chikara Satar (kiri) Karyawan sedang mengemas produk & outlet distro:
Meluncurkan mobile outlet
dengan label “Airbus One”

dengan desain unik dan menarik.
Kenapa Fiki dan teman-temannya begitu
ngotot memproduksi sendiri produk fashion
tersebut? Tidak lain karena mereka pada
awalnya mengaku tidak sanggup membeli
barang impor, seperti kaos-kaos, dengan brand
luar negeri yang harganya memang amat mahal.
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Itulah kemudian yang
mendorong mereka untuk
memproduksi
sendiri
produk-produk
penunjang
hobi yang mereka cintai, dari
mulai skateboard hingga musik
dan media. Lebih dari itu
mereka juga tergelitik untuk
menerobos pakem fashion
saat itu yang didominasi
produk massal dan peniruan
merek luar negeri.
Menurut Fiki, karakter
yang mampu membedakan
Distro dengan fashion pada
umumnya adalah hubungan
yang kental dengan berbagai
komunitas
lokal.
“Jadi
bukan just for business. Kita
membesarkan juga scene
musiknya, filmnya, skateboardnya, medianya, dsb, karena
memang akarnya di situ,” kata lulusan FE
Unpad 1994 dan Magister Managemen
Unpad 2000 ini.
Apa sebenarnya yang dijual suami Puti
Nadia ini? Dia menjual produk kaos, jaket,
tas, topi dan alas kaki dengan merek Airplane
Systm. Bagi yang tidak familier dengan dunia
fashion remaja, merek Airplane Systm memang
terdengar asing. Namun ternyata, merek lokal
ini memiliki pelanggan fanatik. Tak hanya di
Indonesia, tetapi juga di luar negeri.
Bak merek internasional, konsumen
selalu mencari produk keluaran terbaru. Tiap
musim, Airplane Systm merilis koleksi dalam
jumlah terbatas. Hanya 150 potong yang
disebar ke 70 kota/kabupaten di Indonesia
plus 9 negara. Mereka bisa memilih produk
dari katalog yang tersedia di website dan
melakukan pembelian secara online.
Tentang pilihan merek yang “aneh”,
Airplane Systm, ayah satu anak ini mengaku
semua berawal dari salah ketik. Ceritanya, saat

itu rekan Fiki yang bertugas mendaftar untuk
keperluan web hosting melakukan kesalahan
mengeja, yang seharusnya “System” menjadi
“Systm”. Namun, karena unik dan terdengar
lebih keren, merek yang lahir dari sebuah
kesalahan ini tetap dipakai hingga kini.
Bikin bus toko
Untuk mengembangkan bisnis Distronya
sejak Februari 2007 lalu Fiki meluncurkan
mobile outlet yang diberinya label Airbus One.
Ini hasil modifikasi bus menjadi showroom
produk Distronya. Berdaya listrik tinggi dan
berkapasitas 64 kursi bus toko ini selalu
mendatangi pusat keramaian, sekolah maupun
kampus.
“Ini strategi pamasaran yang hiperaktif,
smart, dan kreatif,” ungkap Fiki, yang juga
direktur CV Arrasy Stylisindo Aesthetic ini.
Sebab, menurutnya, jika usaha Distro hanya
bergantung pada penjualan di gera-gerai,
kesempatan untuk memenangkan persaingan
33

Distro Airplane:
Dari awal salah ketik

akan menipis. Karenanya ia mengagas konsep
pemasaran jemput bola dengan menggunakan
bus toko tersebut.
Ide membikin bus toko ini didorong
oleh makin mahalnya sewa rumah di tepi
jalan utama kota Bandung. Padahal ekspansi
harus terus dilakukan. “Kami punya satu
outlet di Jl. Aceh. Kalau harus berekspansi ke
beberapa tempat tentu akan membutuhkan
dana banyak,” ungkap Fiki. Maka pilihannya
dia kemudian membikin Airbus One tersebut
dengan dana Rp 600 juta.
Bus berwarna hitam ini akan selalu
berpindah lokasi, sesuai jadwal dan rute
yang telah ditetapkan. Selain menjelajah
Bandung, bus ini pernah landing di Jakarta,
Sukabumi, Serang dan Cianjur. Selanjutnya
akan melakukan perjalanan ke Surabaya dan
Makassar serta kota-kota lain di Indonesia. G
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BUMBU MASAK

Machmudah

DARI TANGGULANGIN

Si kembar dari Tanggulangin Machmudah dan Mahnunah membuat
bumbu masak, merek Machmudah. Tersedia 14 jenis bumbu masak
yang ditawarkan. Keunggulannya?

B

umbu
masak
ternyata
bisa
dijadikan sebagai peluang usaha
yang menjanjikan. Machmudah dari
desa Putat Selatan, diantara wanita yang
memanfaatkan peluang itu. Membuat bumbu
masak untuk rawon, soto, lodeh, bali, kare
(bumbu khas Jawa Timuran) dan krengseng,
sambel goreng, rendang, gule, rujak, dan
lain-lain total ada 14 macam bumbu masak

termasuk bumbu panggang ayam, opor, mie
dan nasi goreng.
Bumbu masak buatan Machmudah
seperti bumbu masak umumnya. Uniknya
bumbu masak Machmudah ini digoreng
dulu (bahasa Surabayanya digongso),
kemudian dikemas dalam plastik, baru dijual.
Pemasarannya selain dari mulut ke mulut,
juga menggerakkan armada bermotor yang
34

siap berkeliling menjajakan bumbu masak.
Wilayah pemasarannya memang masih
terbatas sekitar Surabaya, terutama di pasarpasar tradisional, dan belum bisa ditemui di
pasar swalayan.
Usaha bumbu masak Machmudah
dikomandani oleh 2 ibu kembar, Hajah
Machmudah dan Hajah Mahnunah. Pencetus
ide membuat bumbu masak adalah
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Machmudah &
Mahnunah:
Produsesn bumbu
masak kemasan

Saat ini omset per hari rata-rata
Rp 22.500.000. Jadi dalam satu bulan (25 hari
kerja) mencapai Rp 562.500.000. Pendapatan
ini sangat bergantung pada kondisi yang ada
terutama harga bahan baku. Bila harga bahan
baku seperti minyak goreng, cabe, bawang
merah, bawang putih mengalami kenaikan,
akan berimbas kepada produksi bumbu
Machmudah, omzet menurun.
Kelebihan Machmudah, meski situasi
dan kondisi sedang sulit tidak menaikan
harga. Untuk mensiasati kondisi tersebut,
pada setiap bungkus bumbu ditambahkan
label “bumbu yang sudah diambil tidak dapat
dikembalikan”. Nah apabila harga bahan baku
sudah kembali normal, maka tulisan itu akan
dicabut kembali.

Machmudah, tujuannya untuk menambah
penghasilan suaminya, Parto yang hanya
sebagai petani tambak
Awalnya coba-coba
Pada 1999 Machmudah memberanikan diri memulai usaha dengan menjual 12
bungkus bumbu rawon. Pertimbangannya,
rawon adalah makanan khas Jawa Timur,
setiap kedai atau rumah makan di Jatim
dipastikan menyediakan nasi rawon. Seperti
halnya kalau kita berkunjung ke restoran
Padang maka rendang pasti ada disana. Tak
disangka bumbu masak rawon tersebut laku.
Sukses dengan bumbu masak rawon,
Machmudah terus mengembangkan bumbu
masak lainnya, seperti bumbu soto, lodeh,
kare, krengseng, sambel goreng, rendang,
gule, rujak, bumbu panggang ayam, opor, mie
dan nasi goreng. Untuk mengurus usahanya
Machmudah mulai mengalami kewalahan,
dan mengajak saudara kembarnya Mahnunah.
Kemudian merekrut ibu-ibu
disekitar
rumahnya untuk membantu produksinya.
Dua keluarga bersaudara ini, kini bersatu
membesarkan usaha bumbu masak Machmudah.
Kini produksinya mencapai 30.000 bungkus
per hari. Tiap bungkus beratnya 83,33 gram,
harganya Rp 900. Satu dus berisi 12 bungkus
atau setara 1 kg bumbu masak.

Jadi wajar kalau bumbu masak Machmudah
mendapat penghargaan piagam Bintang Satu
dari Badan POM Surabaya. “Bila ada pekerja
yang belum paham perlunya ketertiban dan
kebersihan, kami akan mengingatkan terus,”
kata Machmudah.
Tidak jarang ada produk yang
dikembalikan oleh pengecer. Kalau kondisi
bumbu masih bagus maka digoreng kembali.
Tapi kalau sudah rusak maka dibakar. Sedang
untuk pembuangan limbah sudah disediakan
tempat pengolah limbah tersendiri.
Sementara sisa bekas minyak goreng sudah
dapat dimanfaatkan oleh pabrik genteng
disekitar Sidoarjo.
Perusahaan yang berdiri diatas lahan
seluas 1.500 meter ini, kini memperkerjakan
136 karyawan dengan 12 orang pria dan
selebihnya wanita. Rata-rata pendapatan
mereka antara Rp 25.000 – Rp 27.500 per
hari. G
Boedi Sawitri

Mendapat penghargaan
Tempat produksi bumbu masak
Machmudah memang tampak ramai. Di
halaman perusahaan berjejer motor armada
pemasaran (pengecer). Sementara di ruang
produksi, suasananya makin ramai dengan
aktifitas karyawan. Ruangan
produksi
tampak bersih. Sanitasi udara di ruang
produksi dirancang sesuai kebutuhan
pabrik. Alat bantu produksi tertata rapih
pada tempatnya. Kebersihan dan ketertiban
sudah lama dijalankan di perusahaan ini.
35
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Rendang YET

BUAH TANGAN DARI
SUMBAR
Sugiatmi membuat rendang, yang dapat tahan sampai tiga bulan, dengan
merek Rendang Yet. Pasarnya sampai luar daerah, Jakarta, Batam,Yogya
dan daerah lainnya. Telah mendapat sertifikat Cara Produksi Pangan
yang Benar (CPPB), dari Badan POM.

tapi mungkin proses pengolahan/pembuatnya
belum mengikuti cara produksi pangan yang
benar (CPPB).
Karena syarat utama untuk mendapat
penghargaan bintang satu, perusahaan
tersebut telah menerapkan CPPB. Hal ini
sangat penting karena berkaitan langsung
dengan mutu, keamanan pangan, dan
keselamatan konsumen.
Proses produksi Rendang Yet terdiri
dari 3 macam, yaitu randang runtiah, paru
dan telur. Ketiga proses pembuatan rendang
tersebut telah menerapkan prinsip dasar
keamanan pangan yang mencakup higinitas
karyawan, penanganan dan penyimpanan
produk, serta pengendalian hama dan sanitasi
Sugiatmi dan suaminya Andi:
Memproduksi rendang
kemasan

M

akanan khas Sumatera Barat,
randang atau rendang sudah
tak asing lagi bagi masyarakat
Indonesia.“Rendang Yet” buatan Sugiatmi asal
Payakumbuh, adalah salah satu diantaranya.
Menariknya, Rendang Yet tidak hanya tersedia
di restoran Padang saja, tapi juga dijual di
toko-toko sebagai buah tangan.
Keistimewaan RendangYet ini pada proses
produksinya. Ini pula yang mengantarkan
Payakumbuh, Sumatera Barat mendapat
penghargaan Bintang Satu dari Badan POM.
Sebetulnya, selain Sugiatmi masih cukup
banyak yang membuat makanan rendang,
36
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Proses Produksi RENDANG YET

tempat yang sudah tertata rapi berikut
peralatan yang digunakan.
Sereh
Daun Salam
Garam

Siap santap dan jadi buah tangan
Sugiatmi yang akrab disapa Yet dan
namanya kini menjadi merk dagangnya,
tiap bulan memasarkan rendang hampir 1
ton ke Padang, Pekanbaru, Yogyakarta, dan
Jakarta. Meski tergolong makanan basah,
namun Rendang Yet yang dikemas dengan
plastik dan karton, cukup aman, siap
disantap setiap saat, dan mudah dibawa
kemana-mana.
Rendang yang dirintis ibu tiga anak
pada 1996 ini, dalam bentuk daging
suwiran. Pada tahun 2004 Rendang Yet
diajak pameran di Batam. Dari sinilah
Rendang Yet made in Payakumbuh mulai
dikenal. Pesanan awal dari Pekanbaru
sekitar 1200 kotak, per kotak berisi 0,25
kg. Kemudian menyusul pesanan dari
Yogyakarta, Jakarta dan Batam, serta pasar
swalayan lain di sekitar Sumbar. Rata-rata
satu bulan menghabiskan 900 kg daging.
Dari hasil analisa Balai Riset dan
Standardisasi Industri dan Perdagangan
Sumbar telah dilakukan pengujian Mutu
Produk Makanan Khas daerah Payakumbuh
diperoleh keterangan bahwa mutu Rendang
Yet mempunyai daya tahan sampai 3 bulan.
Selain itu analisa yang dilakukan dengan
parameter SNI lengkap maupun parameter
inti yang utama (kadar air, abu, FFA, bilangan
peroksida, cemaran logam, Pb maupun
cemaran mikroba Alt) ternyata produknya
menunjukan hasil yang cukup baik.
Kini Sugiatmi bersama suaminya
Andi, makin serius melakukan inovasi
untuk produk rendangnya. Semula hanya
membuat daging sapi saja, tapi sekarang
sudah bertambah 2 jenis rendang lainnya
yaitu rendang paru dan telur. Kemasan
produknya pun dipercantik. Begitu pula
kualitas daya simpannya juga ditingkatkan,
dibungkus plastik lebih dulu baru dibungkus
karton. G BS/EN

Perebusan I (selama 4 jam)
Daging direbus sambil diaduk
terus menerus hingga merata

Perebusan II (selama 4 jam)
Daging sesekali diaduk agar tidak
gosong

Jahe
Lengkuas
Cabe merah giling

Santan

Ditiriskan selama 24 jam

Pengemasan

Siap dipasarkan
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1. Kemasan I dengan
kantong plastik
2. Kemasan II wadah
plastik.
3. Karton
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MASIH MUDA
SUDAH BERJAYA

Tak mau melewatkan masa muda hanya bersenang-senang tanpa memikirkan
masa depan, Nurul Husnah memutuskan menjadi pengusaha. Dara Palembang ini
mampu mengolah hobi masaknya menjadi lahan bisnis yang menjanjikan di bawah
bendera Bangau Pastry.

B

eruntung, Nurul Husnah (30) memiliki talenta bagaimana membuat aneka
kue yang tak hanya enak di lidah, namun juga indah dipandang. Ia sadar, mencari
peluang kerja jauh lebih sulit. Di depan mata
ada peluang usaha yang menganga. Karena itu,
meski belum lulus sekolah ia mulai melayani
pesanan kue. Jumlahnya belum banyak. Nurul yang lahir tahun 1977 ini mulai serius
menggeluti usahanya selepas kuliah Fakultas
Ekonomi Universitas Sriwijaya.
Tahun 2000 bermodal Rp 2 juta dibelinya peralatan kue sekedarnya seperti mikser, cetakan dll. Di samping itu, ia menambah
investasi dalam bentuk skill. Berbagai kursus
diikuti, seperti kursus membuat roti di
Bogasari, serta kursus aneka kue dan jajan
pasar di berbagai tempat. Sebagian ditempuhnya di luar kota, antara lain Bandung dan
Jakarta.
Keahliannya makin bertambah. Sederet
kue mulai black forest, aneka cake, kue basah
serta kue tradisional setempat seperti maksuba, lapis kojo, dan engkak ketan dikuasai.
Juga aneka kue kering serta jajan pasar. Nurul
lalu menempatkan jajan pasar model tampahan sebagai salah satu primadona Bangau
Pastry.

Nurul Husnah:
Piawai membuat aneka kue
38

Tentu saja ia makin yakin, setelah mampu menjuarai berbagai ajang lomba jajan
pasar. Dalam dua ajang berbeda ia menyabet juara I lomba jajan pasar tingkat Kotamadya Palembang. Dari sana, diadu lagi di
tingkat nasional. Dalam kompetisi Bogasari
Expo itu, ia menduduki peringkat empat.
Berderet piala dan penghargaan menandai
keahliannya membuat kue. Berbagai instansi setempat memintanya menjadi pengajar
tamu. Nurul pun makin populer karena
tampil di berbagai media untuk memamerkan keahliannya.
Tentu saja, sebagai pengusaha popularitas bukan hal yang dicari. Ia tetap serius
menekuni usaha, meskipun akhirnya popularitas
juga membuatnya dikenal di sejumlah kalangan
hingga melebarkan pasar. Dibantu oleh 5 karyawan, Bangau Pastry menembus konsumen
bergengsi di kota Musi itu. Snack Bangau Pastry
selalu dipakai dalam rapat-rapat dan acara di
Pemerintah Provinsi Sumsel. Selain itu, setiap
pagi harus siap dalam acara Coffee Morning
Gubernur Sumsel. Jika ada kunjungan pejabat
mulai dari Presiden Megawati saat itu, Taufik
Kiemas,Wapres dll, hasil olahan Nurul tak pernah ketinggalan.
Otomatis, usaha yang bermula dari skala
kecil itu cash flow nya makin besar. Dalam
hitungan Nurul, setiap bulan
rata-rata
Rp 30 - 35 juta mampu diraih. Tentunya
amat berbeda di bulan-bulan ramai, seperti
Lebaran, Natal, dan Perayaan Agustus yang
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itu semua melecut dirinya untuk meningkatkan kualitas dalam segala aspek. Ia sadar,
kompetisi di bisnis makanan bukannya tak
ada. Daya tarik produk sebagai hal utama,
akan terus dipertahankan. Selain terus mengasah skill, ia pun bersedia mendidik karyawan hingga bisa menyamai dirinya. “Agar
tidak kerepotan jika order banyak, tentu
harus bisa bagi tugas,” tutur putri pasangan
K H. A. Gofur Nung dan
Hj.
Nurjanah ini.
Kreativitas juga menjadi unsur penting
agar usahanya langgeng. “Tak mungkin menyodorkan produk yang itu-itu melulu, selera konsumen suatu saat bisa bosan. Selain itu, variasi
selalu menjadi nilai lebih sehingga konsumen
terikat pada kita,” ujarnya buka rahasia.

bisa naik 200 persen. Lebih tinggi lagi waktu
mendapat order bagi atlet Pekan Olahraga
Nasional di Palembang tahun 2004 lalu.
Pembukuan menjadi hal penting yang tak
pernah dilewatkan oleh sarjana ekonomi ini.
Alhasil ia tak kesulitan modal. Ia juga pernah
menjalin kemitraan dengan Pertamina,
berupa dana bantuan bergulir sebanyak Rp15
juta. Semua itu dikelolanya dengan penuh
tanggung jawab.
Atas kinerja usahanya yang cenderung naik
itu, pemerintah setempat juga memberikan
penghargaan.Tahun 2003, Bangau Pastry
dinobatkan sebagai usaha kecil menengah
(UKM) terbaik tingkat Kotamadya Palembang.
Selain itu, ia berhak menjadi UKM terbaik
tingkat Provinsi Sumatera Selatan di tahun
yang sama.
Belakangan, Nurul juga
dicalonkan sebagai salah
satu Pemuda Pelopor bidang
wirausaha. Jika berhasil, dirinya
akan dikirim ke tingkat nasional untuk mewakili Sumatera Selatan. Tolok ukur dalam
pemilihan Pemuda pelopor
ini adalah orang muda yang
merintis dan mengembangkan
usaha sendiri, bukan dari orang
lain apalagi usaha orang tua.
Kiranya Nurul orang yang tepat, karena usahanya murni dilakukan sendiri, bukan warisan
orang tua.

Salah satu rencana yang hingga kini belum ada solusinya adalah, bagaimana agar
pesanan tumpeng yang kerap datang tidak
ditolak begitu saja. “Saya belum dapat karyawan yang memenuhi standar, mampu
membuat tumpeng ala Bangau Pastry yang
bisa dibedakan dengan tumpeng lain,” kata
pengusaha muda yang baru pulang jalan-jalan
ke Malaysia ini.
Sekilas, usahanya mulus-mulus saja.
Sambil tersenyum, perempuan yang suka
bekerja keras ini mengungkapkan, setiap
usaha selalu ada peluang dan hambatan. Tergantung bagaimana memandang hambatan
itu sebagai tantangan untuk lebih maju. Itulah yang sudah ia buktikan dalam membesarkan usaha Bangau Pastry. G Retno

Andalkan kreativitas
Prestasi demi prestasi tak
membuatnya terlena. Bahkan

Aneka kue basah:
Daya tarik produk
menentukan
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MERINTIS PRODUK
AGRO HALALAN THAYYBAN
Manfaat bunga rosella ternyata cukup ampuh untuk menyembuhkan
beberapa penyakit. Hal ini oleh Moch Ubadah dijadikan peluang
bisnis, dengan bendera Balqis Agrobis. Apa saja keungulannya.

hanya memakan waktu kira-kira satu minggu.
Baru sebulan kemudian tumbuh bunga,
setelah dua tahun tingginya akan mencapai 2
meter dan bisa panen sampai 12 kali. Setelah
itu, tanaman akan mati,” ujar Ubadah.

Moch. Ubadah:
Produsen aneka minuman dari bunga rosella

Roselle, rosella, atau rosela (Hibiscus
sabdariffa Linn.) termasuk salah satu anggota
famili Malvaceae yang kaya serat. Tanaman
lain yang satu kerabat dengan rosela antara
lain kembang sepatu dan waru. Bunganya
berwarna merah gelap, dengan kelopak
bunga (kaliks) dan lebih tebal dibandingkan
kembang sepatu. Tanaman rosela adalah
sejenis perdu yang tumbuh dari biji dengan
ketinggian mencapai 2 meter dan berbunga
sepanjang tahun. “Kalau bijinya ditaburkan
di tanah dan disiram, akan tumbuh dengan
cepat. Dari penaburan sampai jadi kecambah

Menyembuhkan penyakit
Rosela tidak memerlukan tanah dalam
kondisi tertentu untuk media tanamnya,
selama tanah itu memang subur dan gembur.
Jika tidak bisa ditanam di tanah, pohon ini
bisa ditanam di pot atau malah di poly bag.
“Rosela ini bisa tumbuh di mana saja, baik di
hawa dingin atau panas. Hanya saja selama
pertumbuhan, Rosela tidak tahan terhadap
genangan air.Yang penting selalu terkena sinar
matahari,” tutur Ubadah. Penanganan khusus
bagi rosela baru diperlukan ketika sampai
pada proses pengolahan kelopak bunga,
karena akan menjadi bahan untuk konsumsi.
Seluruh bagian pohon Rosela, mulai dari
daun, serat, kelopak bunga, sangat berguna.
Daunnya bisa dijadikan sebagai bahan untuk
sayur asam dan sayur bening. Sementara
bunganya berguna untuk mencegah penyakit
kanker dan radang, mengendalikan tekanan
darah, melancarkan peredaran darah dan
melancarkan buang air besar. Kelopak
bunga rosela dapat diambil sebagai bahan
minuman segar berupa sirup dan teh, selai
dan minuman, terutama dari tanaman yang
berkelopak bunga tebal. Kelopak bunga
tersebut mengandung vitamin C, vitamin A,
40

dan asam amino.Asam amino yang diperlukan
tubuh, 18 diantaranya terdapat dalam kelopak
bunga rosela, termasuk arginin dan legnin
yang berperan dalam proses peremajaan sel
tubuh.
Selain itu, rosela juga mengandung
protein dan kalsium. Tumbuhan yang juga
dikenal sebagai penghasil serat ini juga dapat
diolah menjadi campuran salad, puding,
bahkan asinan. Sebagai obat tradisional, rosela
berkhasiat sebagai antiseptik, aprodisiak,
diuretik, pelarut, sedativ, dan tonik.
Mulai dari 1 kg bunga kering
Saat ini Balqis Agrobis memiliki 100 Ha
perkebunan rosela dan 250 agen di Indonesia.
Balqis menjual berbagai produk rossela dalam
kemasan berbagai ukuran. Selain itu juga
mencoba berinovasi dengan kopi biji rosela
yang dikemas sebagai kopi Jisela. Menurut
Ubadah dia hanya mengirim rosela kering yang
belum dikemas bersama dengan bundelan
label kepada seluruh agennya. “Dengan
begitu mereka bisa bebas memasarkan dalam
berbagai ukuran,” ujarnya.
Ubadah juga menerapkan sistem
kemitraan bagi para agennya tersebut, “Kalau
di Blitar itu hanya kebun, tapi di luar Blitar
kita memajukan marketingnya dengan konsep
kemitraan jadi siapa saja bisa memasarkan
produk kami,” tambah Ubadah.
Saat mulai usaha ini sebenarnya Ubadah
tanpa perencanaan yang matang. “Jadi waktu
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juga merangkul masyarakat sebagai mitra,
“Kami mengambil juga hasil pertanian
masyarakat, karena kami tidak mungkin
sanggup memenuhi kebutuhan pasar jika
hanya mengandalkan perkebunan sendiri,”
ujar Ubadah lagi. Kebutuhan bibit bagi petani
ini diberikan secara gratis, tapi dengan jaminan
hasilnya dijual ke Balqis. Walaupun bibit dari
saya, para petani itu tetap memiliki hak untuk
ikut menentukan harga, tambahnya.
Untuk meluaskan jangkauan pasarnya,
Ubadah telah membentuk sebuah lembaga
baru, Balqis Sejahtera Food yang nantinya
berperan sebagai pengembang usaha.
“Balqis Agro hanya sebagai pusat produksi
saja. Sementara Balqis Sejahtera Food
yang akan mengembangkan. Nantinya kita
akan menentukan siapa yang bisa menjadi
perwakilan di setiap daerah. Konsepnya
adalah perwakilan kemudian agen dan
diteruskan oleh sub agen,” ungkap Ubadah.
Selain memproduksi rosela, Balqis
Sejahtera Food juga memproduksi berbagai
produk seperti kecap, sambal pecel dan
banyak lagi. Ubadah mengaku tidak khawatir

itu saya menderita migraine, kemudian oleh
teman ditawarkan rosela seharga Rp 2.500.
Karena tertarik saya beli dan minum dalam
jangka waktu tiga hari. Setelah itu saya buang
air kecil terus dan kemudian merasakan
migraine hilang. Kemudian saya beli sebanyak
1 kg. Karena telah membuktikan khasiatnya,
lalu saya jual dengan bungkusan kecil seharga
Rp 1000 – 2000 dan teman-teman yang
membeli dari saya merasakan hal yang sama.
Dari sinilah kemudian saya memulai usaha
ini,” tutur Ubadah.
Bulan pertama, Ubadah sudah mampu
menjual hingga 10 kg. Melihat respon positif,
Ubadah mengembangkan usahanya dengan
menanam sendiri pada lahan 3 Ha. Kemudian
meningkat lagi hingga 20 Ha pada tahun
kedua, dan tahun ketiga hingga sekarang
mencapai 100 Ha.
Saat ini setiap agennya rata-rata bisa
menghabiskan 1 hingga 2 ton rosela dalam
setiap bulan. Satu bulan perkebunan rosela
bisa dipanen dua kali.“Tapi dalam musim hujan
rosela tidak bisa dipanen, karena memang
tanaman ini tidak berbunga di musim hujan,”
ujar Ubadah.
Selain menanam sendiri Balqis Agrobis

dengan kompetitor dari perusahaan besar.
Sebab produknya memiliki kelebihan
tersendiri. “Saya yakin kita bisa bersaing
karena sudah punya konsumen tetap, selain
itu kita juga menembak pasar masyarakat
muslim. Oleh karena itu dalam setiap produk
saya cantumkan keterangan bahwa produk
ini diolah dengan baik dan memenuhi standar
baik kebersihan, kualitas dan manfaat yang
sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu
saya memiliki kelebihan produk yang dijamin
halalan thayiban,” ungkapnya lagi. Saya
berharap nantinya Balqis Sejahtera Food
akan menjadi produsen produk halal untuk
seluruh Indonesia, bahkan dunia. G One I

Fashion:
Aneka produk bunga rosella:
Menampilkan
etnik manfaatkan
kainpenyakit
khas baduy
Dapat untuk gaya
menyembuhkan
berbagai
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Furnitur Jepara

MAKIN PROSPEKTIF
Pasar furnitur Jepara terus tumbuh, dan menjadi komoditi ekspor
unggulan Jepara. Untuk mendukung berkembangnya industri furnitur
Jepara, telah berdiri beberapa lembaga profesi dan sekolah kejuruan
dibidang desain dan perkayuan.
Kota Jepara sejak dulu terkenal sebagai
penghasil ukiran kayu. Seni ukir di kota
peninggalan Sunan Muria ini adalah
keterampilan turun temurun.
Industri kecil menengah furnitur
(meubeler) di Jepara menjadi salah
satu industri prioritas yang akan terus
dikembangkan dan menjadi salah satu
kompetensi inti daerah. Karena pertama,
bernilai tambah tinggi. Kedua berbasis
budaya lokal dengan kandungan lokal yang
menonjol. Ketiga memiliki daya saing tinggi
di pasaran baik ciri, kualitas maupun harga
serta jangkauan pemasarannya. Keempat
memiliki ciri khas daerah dengan melibatkan
tenaga perajin. Kelima, ramah lingkungan.

Potensi sentra prospektif
Pasar furnitur Jepara terus tumbuh
dan berkembang, bahkan menjadi komoditi
ekspor unggulan Jepara. Untuk mengimbangi
perkembangan industri furnitur di Jepara,
kini telah berdiri beberapa lembaga profesi
yang berperan membantu mengembangkan
komoditi ini. Diantaranya, Asosiasi Industri
Permebelan dan Kerajinan Indonesia
(ASMINDO ) Komisariat Daerah Jepara.
Peran ASMINDO selain mempromosikan
furnitur Jepara, juga untuk ekspansi pasar
serta menyalurkan aspirasi anggota dalam
rangka perumusan kebijakan dengan
Pemerintah. Lembaga lain dengan lingkup yang
lebih luas dan terkait dengan pengembangan

industri furnitur Jepara adalah Forum Daerah
(FORDA), Forum of Economic Development
and Employment Promotion (FEDEP) atas
inisiasi GTZ.
Sementara dibeberapa sentra juga
terbentuk organisasi tingkat kelompok
perajin yang menggunakan lembaga Koperasi
atau Kelompok Usaha Bersama seperti:
Kelompok Maju Bersama Desa Jambu
Kecamatan Mlonggo, Kelompok Proliman
Desa Pekalongan Kecamatan Batealit dan
Koperasi Pemuda Tunas Patria di Desa
Mulyoharjo.
Untuk mensuport kinerja industri
furnitur di Jepara, di Semarang terdapat
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan
desain dan teknik perkayuan (PIKA). Di Jepara
juga sudah ada Sekolah Menengah Kejuruan
jurusan perkayuan dan tekstil, Sekolah Tinggi
Teknik Desain Nahdlotul ’Ulama (STTDNU).
Jepara juga punya Pesantren khusus yang
mengajarkan bidang kerajinan ukir kayu
(FEDEV). Namun sayang, kerjasama nya
masih terbatas pada kesediaan menjadi
tempat praktek kerja atau pemagangan.
Kendala bisnis
Secara umum kondisi infrastruktur di
Kabupaten Jepara cukup mendukung. Kondisi
sarana lalu lintas jalan raya sudah memadai
dan mampu dilewati kendaraan pengangkut
kontainer 40 feet. Namun permasalahan
Aneka furnitur Jepara:
Pasarnya makin luas
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pokoknya saat ini adalah
kurangnya
dukungan bahan baku, akses pasar masih
lemah, standar mutu dan kualitas SDM masih
rendah, manajemen organisasi dan teknologi
produksi masih lemah, serta kurangnya litbang
di bidang desain dan finishing produk.Terakhir
soal kemitraan antara industri kecil dengan
menengah dan besar belum berjalan baik.
Untuk mengatasi labilnya pasokan
bahan baku kayu, Departemen Perindustrian berkoordinasi dengan Departemen
Kehutanan serta menggandeng segenap
instansi lain yang berkepentingan, mendirikan
dua ”Terminal Perkayuan” di Desa Gabilango
(Jawa Tengah), dan di Desa Wedani dan
Kambingan Kecamatan Cerme, Kabupaten
Gresik (Jawa Timur). ”Dengan terminal kayu
ini diharapkan usaha kecil dan menengah
tidak perlu bingung lagi mencari bahan baku
kayu dari pulau-pulau lain. Mereka cukup
datang ke terminal , memilih dan memesan
kayu sesuai kebutuhan. Dari terminal ini juga
bisa di salurkan ke daerah-daerah lain lewat
lalu lintas antar pulau,” kata Direktur Industri
Hasil Hutan Dan Perkebunan, Ditjen Industri
Agro Kimia Departemen Perindustrian, Ir.
Aryan Wargadalam.
Program pembinaan.
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah selama 2005 dan 2006 telah
melakukan pembinaan kepada IKM perkayuan
di Kabupaten Jepara baik dalam bentuk
program kajian maupun bantuan peralatan
antara lain: Kajian diagnosa pengembangan
klaster menghasilkan rekomendasi bahwa
klaster furnitur Jepara sudah terbentuk,
namun belum punya kesamaan visi dalam
membangun industri furnitur menuju pasar
global.Membangun kesatuan visi sangat penting,
khususnya berkaitan dengan
perubahan
posisi dari buyer driven chain ke produser
– drive chain. Sedang visi berorientasi pada
High Quality Product dan High Design Product
(High – End Product) dengan menonjolkan
karakteristik ukiran Jepara.

Langkah-langkah yang ditempuh, pertama
penguatan kelembagaan klaster dengan
memberdayakan modal sosial (social kapital)
setempat. Kedua meningkatkan kemampuan
SDM di bidang manajemen industri dan teknik
ukir. Ketiga, mengembangkan pusat desain
furnitur (design center). Keempat, dilengkapi
dengan upaya perlindungan hak cipta (HKI),
‘trading house’ dan pusat lelang furnitur.
Kelima, mengembangkan Sistem Informasi
Klaster Furniture. Keenam, mengoptimalkan
strategi promosi dan ‘market intelligent’ di
pasar internasional. Ketujuh, melaksanakan
Pelestarian Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) dan meningkatkan peran importir
untuk reboisasi hutan produksi, diversifikasi
jenis bahan baku dengan fast growing species
(FGS) seperti kayu akasia, mindi, karet,
mangga, dsb. Delapan, membangun pelabuhan
kayu antar pulau. Sembilan, mengoptimalkan
warung kayu bekerjasama dengan Perum
Perhutani. Sepuluh, meningkatkan akses IKM
ke lembaga pembiayaan, baik Bank Devisa
maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
seperti BMT dan KSP.
Sementara untuk bantuan mesin
peralatan, lengkap untuk Unit Pelayanan Teknis
(UPT) dan Sekolah Tinggi Teknologi Desain
Nahdatul Ulama. Bantuan unit peralatan/
mesin pengering kayu untuk sentra IKM
furnitur kayu menjadi prioritas program
2005 dan 2006. Program bantuan peralatan

Furnitur Jepara:
Perlu pembinaan berkelanjutan

ini juga diikuti dengan program bantuan teknis
dan kegiatan pelatihan cara mengoperasikan
peralatan/mesin sampai mereka memahami
cara penggunaannya. Kegiatan ini diprioritaskan
pada 2007. G
Gunawan Usamah

Perkembangan bisnis furnitur Kabupaten Jepara
URAIAN

TAHUN

Jumlah Unit Usaha
Jumlah Tenaga Kerja

2002

2003

2004

2005

2006

3.720

3.597

3.776

3.784

3.710

58.210

50.063

52.524

52.976

49.192

Nilai Investasi (Rp.000)

178.560.000

151.776.000

159.328.934

162.712.430

155.820.000

Vol. Produksi (pcs, stel)

2.403.180

2.494.500

2.618.636

3.002.388

2.726.180

Nilai Produksi (Rp.000)

742.500.000

Jumlah Eksportir

749.925.000 1.266.522.600 1.200.947.200 1.226.782.446

451

408

408

408

Negara Tujuan

88

82

84

84

84

Nilai Ekspor (US$ Juta)

78

114

141

127

119

Sumber : Direktorat KBB Ditrjen. IKM
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Sasando, SEMOGA BUKAN

DENTING TERAKHIR

Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, terkenal dengan tradisi alat
musiknya yang sangat fenomenal bernama Sasando. Sayang, alat musik petik
ini sekarang kurang dilirik oleh para generasi muda di sana. Tampaknya,
perlu ada upaya yang serius dan sistematis untuk menjaga kelestarian
warisan budaya bangsa yang satu ini.

B

eruntunglah Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara
Timur memiliki alat musik bernama sasando. Meski menyandang status
pulau terluar Indonesia paling selatan,
nama Rote bisa kondang seantero negeri
lantaran sasando.Ya, inilah puncak pencapaian tradisi bermusik penduduk Pulau
Rote sejak abad ke-15.
Sejak diciptakan pertama kali oleh
seniman rakyat bernama Sanggu Ana di
Pulau Dana, pulau kecil di dekat Rote
yang dikuasai Raja Taka La’a, sasando tak
pernah punah. Alat musik petik ini justru
mampu beradaptasi dengan selera dan
perubahan zaman. Bahkan perubahan
demi perubahan dialami sasando tanpa
menghilangkan jati dirinya.
Saat pertama diciptakan, sasando hanya dilengkapi tujuh dawai yan g terbuat
dari serat kulit kayu atau akar-akaran. Ruang resonansinya dari daun lontar muda
yang dibuat setengah lingkaran. Untuk
memainkannya, sasando dipangku dan dipetik dengan dua tangan. Bunyi yang dihasilkan juga unik bila dibandingkan dengan
alat musik petik lain di Indonesia.
Menurut Rizaldi Siagian, etnomusikologi, melodi yang dihasilkan sasando
menurun ke bawah. ”Nuansa bunyi yang
dihasilkan bersifat melodik, tidak ritmik
seperti alat musik petik yang lain,” kata

Pemain Sasando:
Mampu beradaptasi dengan perubahan zaman

Rizaldi. Sasando biasa dimainkan bersama lirik-lirik khas Rote untuk mengiringi upacara kematian, perkawinan, atau
pesta yang lain.
Sasando yang kita kenal sekarang
sebenarnya sudah mengalami beberapa
kali modifikasi pada jumlah dawainya.
Pada sekitar abad ke-16, dawai sasando
bertambah menjadi sembilan. Nada yang
dihasilkan hanya lima not yang terdiri
dari mi, sol, la, do, re. Sedangkan not si
44

dan fa tidak ada.
Konon jumlah dawai sasando kembali bertambah menjadi 10 pada zaman
Belanda pada abad ke-18 dan setelah kemerdekaan Indonesia berubah lagi menjadi 11 dawai. Meski berubah, alat musik
petik ini tidak kehilangan identitasnya
dan tetap disebut sebagai sasando haik.
Belakangan muncul sasando biola dengan
39 dawai yang menghasilkan nada pokok
do, re, mi, fa, so, la, dan si.
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Roh Kehidupan
Bagi penduduk Pulau Rote, sasando
bukan sekadar alat musik pengiring upacara kematian, pesta perkawinan, atau
kelahiran. Sasando sudah bermetamorfosis menjadi identitas masyarakat Pulau
Rote. Tanpa sasando boleh dikata Rote
kehilangan salah satu roh terpenting kehidupannya. Sasando adalah Pulau Rote
dan Pulau Rote adalah sasando.
Meski menjadi identitas rakyat Rote,
ternyata nasib sasando tak seindah yang
kita bayangkan. Gemuruh industri musik
pop sedikit demi sedikit memalingkan
wajah rakyat Rote dari alat musik tradisional kebanggaannya. Ya, pemain dan
pembuat sasando, baik sasando haik
maupun sasando biola, mulai langka di
Pulau Rote sendiri.
Kondisi ini tentu tak bisa dibiarkan
begitu saja mengingat sasando adalah
salah satu warisan kekayaan dalam kesenian tradisional yang harus dijaga.
Pemerintah Kabupaten Ndao Rote dan
Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu
melakukan terobosan agar sansado tidak punah. Kondisi ini juga dikhawatirkan Yusuf Nggebu, seniman sasando yang
piawai memainkan sasando haik dan sasando biola.
Sebagai seniman sasando keluarga
Nggebu menaruh harapan agar pelestarian sasando diambil alih pemerintah
setempat. Usul ini tentu tidak berlebihan
dan menunjukkan perasaan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup sasando. Salah satu jalan yang bisa ditempuh
adalah memasukkan pelajaran sasando
ke dalam kurikulum sekolah.
Jaga Kelestarian
Menjaga sasando dari kepunahan
mestinya sudah menjadi kewajiban setiap
warga Pulau Rote agar tidak kehilangan
identitas. Apalagi alat musik petik yang

Alat musik Sasando:
Dimainkan sejak abad 15

menyerupai sasando tak hanya ada di
pulau ini. Di Madagaskar, Afrika ada valiha yang sangat mirip dengan sasando dan
kini ditetapkan sebagai alat musik resmi
nasional Madagaskar.
Begitu pula di Indonesia sendiri ada
sejumlah alat musik petik tradisional
yang punya kemiripan dengan sasando.
Sebut saja gondang bulu di Mandailing
dan keteng-keteng di Karo, Sumatera
Utara. Bedanya dua alat musik petik ini
menghasilkan irama yang ritmis dan bukan melodis seperti sasando.
Agar proses pelestarian sasando
menjadi semangat bersama masyarakat
Pulau Rote, tentunya perlu dipikirkan
manfaat ekonomis yang bisa dirasakan
oleh masyarakat. Tak ada salahnya jika
kompetisi permainan sasando, baik sasando haik dan biola, terus disemarakkan agar bibit potensial bisa tampil ke
permukaan. Kondisi ini akan menarik
45

minat para pembuat sasando yang masih tersisa lebih bergiat lagi menciptakan
sasando.
Pemeritah Kabupaten Rote Ndao
juga perlu memberikan apresiasi, bentuknya tidak mesti materi, yang mampu
membangkitkan gairah pemain dan perajin sasando. Contoh yang mungkin
bisa dilakukan adalah menawarkan
permainan sasando sebagai salah satu
pengisi event-event berskala regional
dan nasional.
Metode tersebut bukan saja merangsang mereka, tapi juga membuka
wawasan masyarakat dari daerah lain
untuk bisa mengenali dan menikmati
permainan sasando yang melodik.
Dengan makin seringnya sasando ditampilkan, tentunya kita semua berharap setiap denting dawai sasando yang
terdengar bukan dentingan terakhir
menjelang kepunahan. G Arif F

Gema Industri Kecil. Edisi XIX/September 2007

DARI SENTRA KESENTRA

Sipirok

TENUN

MAKIN TRENDY

Ulos dan songket Silange, dari Sipirok, Tapanuli Selatan, buatan
Advent Ritonga bisa jadi komoditi unggulan daerahnya. Dengan
modifikasi desain dan warna, membuat motif ulos Silange
makin tren dan elegan.

U

los dan songket Silange
merupakan kerajinan tenun
turun-temurun
masyarakat
Tapanuli, khususnya di desa Silange,
Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Sumatera Utara. dan Advent
Ritonga adalah salah satu pengusaha
yang sukses mengembangkan kerajinan
tenun ikat desain tradisional maupun
kontemporer didaerah ini.

Modifikasi warna
Keterbatasan pemakaian ulos hanya
pada acara-acara tertentu (adat dan
keagamaan), menggugah Advent Ritonga
berinovasi menuangkan motif ulos
Silange kedalam produk-produk yang
lebih bervariasi, bisa dipakai sehari-hari
seperti songket, busana, peci, sprei dan
sarung bantal kursi.
Advent Ritonga merintis usaha
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ulos pada 1979 dengan 2 perajin dan
alat tenun gedogan 2 unit. Setiap bulan
menghasilkan ulos Batak khas Sipirok
sebanyak 8 lembar. Usahanya mengalami
perkembangan. Empat tahun kemudian
(1983) jumlah perajinnya bertambah
menjadi 12 dan menghasilkan ulos 40
lembar dalam 1 bulan.
Empat belas tahun kemudian (1997)
Advent Ritonga mengangkat motif-motif
dari ulos Batak Sipirok seperti motif
bunga mawar, pucuk bambu, jangkar
dituangkan ke produk-produk songket,
peci, busana, sprei dan sarung bantal
kursi. Namun saat itu warnanya masih
didominasi oleh warna-warna tradisional
seperti merah tua dan hitam.
Baru pada 2005 setelah disainer
kondang Samuel Wattimena datang ke
Silange, Sipirok difasilitasi Departemen
Perindustrian telah terjadi banyak
perubahan pada motif warnanya. Warna
dasar motif ulos yang dituangkan ke
songket dan selendang dimodifikasi,
sehingga menghasilkan warna yang indah
berbeda dengan warna ulos sebelumnya.
Seperti songket dan selendang dengan
warna dasar hijau-hitam, putih hitam
atau motif bunga mawar, jangkar, pucuk
bambu dikombinasikan dengan bordir
sehingga songket dan selendang Silange
jadi terkesan trendi dan elegan. Kini ulos
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atau songket Tapanuli, banyak dipesan
istri-istri pejabat khususnya Pemda
Tapanuli Selatan, bahkan banyak juga
istri-istri pejabat dari Provinsi Sumatera
Utara yang memakai.
Dengan terus mendapat pembinaan
dari Departemen Perindustrian, Dinas
Perindustrian Provinsi Sumatera Utara,
Dinas Perindagkop Kabupaten Tapanuli
Selatan, usaha tenun ikat Advent Ritonga
kini telah berkembang dengan 35 perajin
dan memiliki ATBM 12 unit, serta mesin
gedogan 8 unit. Kini dalam satu bulan
Advent Ritonga menghasilkan songket
dan selendang sekitar 50 stel, ulos
20 lembar dan beberapa peci serta
busana.

Ulos dan songket
Sipirok-Tapanuli
Selatan (atas)
- perajin tenun
(bawah):
Bisa jadi komoditi
unggulan

Komoditi unggulan
Kedepan
dengan
makin
berkembangnya tren konveksi, disisi lain
masih terjadi keterbatasan ketrampilan
perajin, maka hal ini perlu segera
ditangani. Langkah mendesak adalah
dengan memberikan pelatihan-pelatihan
untuk
meningkatkan
pengetahuan,
terutama di bidang peningkatan mutu
produk, bahan baku, manajemen usaha,
pemasaran dan keuangan.
Khusus untuk dibidang disain, Advent
Ritonga menghimbau kepada Departemen
Perindustrian mendatangkan disainer
berpengalaman untuk membuat inovasiinovasi baru dalam hal disain motif dan
degradasi warna, sehingga diharapkan
bisa menghasilkan songket-songket yang
inovatif.
Departemen Perindustrian maupun
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera
Utara diharapkan membantu akses pasar,
mengikut sertakan dalam event-event
pameran baik lokal, nasional maupun
internasional sehingga ulos dan songket
Silange dikenal masyarakat Indonesia
maupun mancanegara. G
Helena Batubara
47

Gema Industri Kecil. Edisi XIX/September 2007

DARI SENTRA KESENTRA

CINDERAMATA KALTIM
SIAP UNTUK PON XVII

Dalam rangka PON XVII, Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri
untuk mengisi kebutuhan cinderamata bagi para tamu, delegasi, serta para
atletnya yang diprakarsai oleh Dinas Perindagkop dengan mengadakan
kegiatan (Lomba Cinderamata dan Kerajinan se-Kalimantan Timur)
secara berkala sejak tahun 2001 hingga tahun 2007.

G

erakan antisipasi Dinas Perindagkop Kalimantan Timur pantas diberikan apresiasi yang
besar terhadap rencana diadakan PON
XVII di Kaltim pada tahun 2008 mendatang. Kebutuhan barang-barang cinderamata dipridiksikan sangat besar yang
kemungkinan besar juga akan dipenuhi
oleh daerah-daerah lain de-ngan memasok produk unggulannnya ke Kaltim.
Hal inilah yang menjadi salah satu pendorong untuk mengadakan Lomba Cinderamata secara berkala dengan meli-

batkan Desainer serta ahli pemasaran
dari Jakarta sebagai team Juri, sedangkan
Anggota Juri lainnya diambil dari potensi
lokal untuk lebih menguatkan pesan
dan karakteristik daerah sebagai dasar
pengembangannya.
Bagian utama Logo resmi PON XVII2008 Kaltim berbentuk ekor pesut
dalam posisi melambat yang dapat terlihat ketika menyelam, terlihat dari atas
permukan air menggambarkan (Salam
selamat datang).
Semangat ini sangat mendominasi

karya perajin yang mengikuti lomba cinderamata.
Rintisan awal untuk meningkatkan
motivasi perajin (IKM) dalam membuat
karya terbaik untuk dilombakan sungguh sangat sulit. Bermula dari peserta
kota propinsi dan kabupaten Samarinda
hingga saat ini telah diikuti oleh semua
Kabupaten propinsi Kalimantan Timur.
Kriteria penjurian yang diterapkanpun mengalami berbagai tahapan penyempurnaan, seperti : diukur dari seberapa besar karya tersebut terkandung

Souvenir:
Makin banyak dicari
untuk cinderamata
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Kebutuhan barang-barang cinderamata khususnya di daerah Kaltim
diprediksi sangat besar
pada nilai inovasi, fungsi, estetika, keamanan, aspek pasar, dan nilai ekonomis.
Kriteria lomba cinderamata tahun
2007 telah dimasukkan jenis produk
yang lain seperti produk kemasan, sehingga kecuali kriteria penjurian di atas
juga terdapat unsur lain yang dimasukkan yaitu labeling, sebab jenis kemasan
apapun terkandung di dalamnya makanan, baik makanan kering maupun basah/
setengah basah harus memberikan sejumlah keterangan pada produk kemasan dimaksud.
Kendala :

Beberapa karya yang masuk untuk
keperluan lomba pada umumnya adalah
karya tradisional yang sulit menerima
masukan panitia untuk menyesuaikan
kriteria yang ada utamanya untuk tujuan
kesiapan PON XVII di Kaltim. Faktor

pembeda yang ada dari karya-karya perajin sebelumnya dan yang akan dilombakan antara lain terkait dengan tema
lomba, ukuran barang cinderamata, bahan-bahan yang digunakan, serta kualtas
pada umumnya masih sangat tergantung pada kebiasaan sehari-hari dengan
berkarya seadanya bahkan masih merupakan karya sambilan.
Para juara lomba yang telah
mendapatkan apresiasi dari Dewan Juri
dari produk Kerajinan/cinderamata yaitu : Juara I dimenangkan untuk Produk
Bidawang (Kelungkang) oleh H. Udin
(UD. Bahati Jaya), Juara II produk Gelas
Keramik oleh Fadli, dan Juara III produk
Tas Ilam oleh Hangin Bang. Sedangkan
untuk produk Kemasan yang menjadi
Juara I adalah produk Kemasan Ikan
Abon Tuna oleh Nani Indarti, Juara II
Keranjang Telor oleh Sri, dan Juara III Ke-
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Produk cideramata:
Dilombakan untuk meningkatkan
wisman

masan Dodol Pisang oleh Andre. Susunan Dewan Juri terdiri dari Pusat Desain
Nasional (sebagai Ketua) dan Anggota
dari berbagai unsur antara lain:
Desainer dari lingkungan Ditjen IKM, Politeknik Seni Rupa di Kaltim, Budayawan
dari Kaltim, Dinas Pariwisata, Dinas-Diknas Kaltim, dan unsur pembina dari Dinas Perindag Kaltim.
Upaya terus dilakukan, dan lomba
cinderamata yang ke-6 ini merupakan
rutinitas yang terus membaik, dilihat dari
jumlah peserta yang ikut serta, daerah
yang terlibat, kualitas produk, dan tema
lomba yang sudah terfokus kepada cinderamata untuk kesiapan PON XVII di
Kaltim. Semoga Kaltim terus bebenah
diri untuk kebangkitan IKM baik untuk keperluan daerah maupun lintas
propinsi. G Bambang Irt
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MEMACU PERTUMBUHAN
EKONOMI BERBASIS DESAIN

Pemerintah menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri
kreatif berbasis budaya, dengan harapan mampu menyumbang devisa US$ 6
miliar pada 2010. Diantaranya, perlindungan produk budaya, insentif pajak,
kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan
promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik maupun mancanegara.

D

epartemen Perindustrian menyediakan dana Rp 3 miliar untuk
memajukan industri berbasis
desain di Indonesia. Dana tersebut untuk
program peningkatan kompetensi desain
yang sesuai dengan industri. Salah satu
agenda penting dalam program ini adalah
mempertemukan pelaku industri dan pelaku
desain, serta memberikan pelatihan desain
dan mengadakan promosi produk-produk
industri berbasis desain di luar negeri.
Departemen Perindustrian c.q. Ditjen
IKM akan membuat regulasi, seperti
Keputusan Menteri dan Instruksi Presiden,
sehingga bentuk interaksi di kedua belah
pihak dapat berjalan dengan lancar.
Produk Indonesia yang diekspor mayoritas
memiliki kelemahan dalam desain, sehingga
kadang-kadang
kalah
bersaing dengan produk
sejenis dari negara lain.
Upaya yang dilakukan
pemerintah
adalah
dengan
menerbitkan
berbagai peraturan dan
pengembangan
desain
produk industri nasional.
Selain itu pemerintah juga
memberikan penghargaan
kepada berbagai desain
yang dianggap unggul baik
dari segi desain, bentuk,
fungsi, keindahan dan harga.

Selain itu pemerintah juga membuat
program yang mendukung pengembangan
desain, baik melalui kegiatan promosi dan
pameran produk hasil industri seperti
Pameran Produk Indonesia (PPI), Pameran
Produk Ekspor (PPE), Indonesia Solo
Exhibition, serta melalui Pekan Produk
Budaya Indonesia yang bertujuan menggali dan
mempromosikan produk budaya Indonesia,
menampilkan produk kerajinan berkualitas
dengan kreativitas desain terbaru.
Departemen
Perindustrian
juga
mendorong Pusat Desain Nasional yang
bertugas membuat perencanaan dan
program, serta melaksanakan pembinaan
pengembangan desain nasional, untuk
membuat event-event yang dapat meningkatkan
kualitas desain di dalam negeri. Salah satu
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kegiatan tahunannya adalah pemilihan
desain terbaik Indonesia melalui Indonesia
Good Design Selection (IGDS), dan para
pemenangnya ditampilkan melalui Pameran
Produk Ekspor, PPI, serta dipromosikan
dalam katalog IGDS.
Forum desainer 2007
Menyadari pentingnya upaya motivasi
dan pemberdayaan desain di Indonesia, atas
inisiatif Pusat Desain Nasional, dan didukung
oleh Departemen Perindustrian, bersama
asosiasi-asosiasi profesi desain Indonesia,
pada hari Selasa 24 Juli 2007 telah dibentuk
sebuah wadah komunikasi yang disebut
Forum Desainer 2007 - Pusat Desain
Nasional (PDN).
Dari hasil diskusi forum tersebut,
disimpulkan pertama, kegiatan
Forum Desainer Indonesia
2007 ini dijadikan sebagai
kegiatan yang berkelanjutan
di tahun-tahun mendatang.
Kedua, kebijakan-kebijakan dan
program-program pemerintah
yang berkaitan dengan desain
perlu didukung oleh seluruh
komunitas desain, agar lebih
memberi dampak yang konkrit
terhadap pengembangan desain
dan industri nasional. Ketiga,
keberadaan Asosiasi Profesi
Desainer sangat penting dalam
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produk ini juga ikut berperan dalam keputusan
seseorang membeli suatu produk.
Selain itu yang juga harus diperhatikan
adalah faktor standar yang biasa digunakan
negara maju guna menjaga kepentingannya
tetap terjaga.. Beberapa ahli ekonomi kreatif
mengatakan bahwa kreativitas bukan hanya
sekedar seni. Indonesia harus memahami
teori ini, gelombang ekonomi tahap keempat
menggarisbawahi produk budaya dan ekonomi
kreatif adalah sebagai tumpuan masa depan.
Perkembangan teknologi terkini menjadi
salah satu contoh betapa dunia dikendalikan
proses kreatif.
Ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai
kegiatan yang menghasilkan produk dengan
muatan estetika, mengandalkan kekayaan
intelektual dan ditujukan untuk melayani pasar
seluas mungkin. Modal dasar ekonomi kreatif
adalah warisan budaya dan insan terampil.
Sedang hulu kegiatan ekonomi kreatif adalah
seni tradisional, seni pertunjukan, sastra
dan seni rupa. Sedangkan hilirnya adalah
kegiatan: jasa periklanan, arsitektur, seni rupa,
kerajinan, desain, mode (fashion), film, musik,
penerbitan, riset dan pengembangan, software,
tv dan radio, mainan, dan video game.
Ekonomi kreatif sendiri termasuk dalam
Ekonomi Gelombang Keempat –istilah yang
baru. Sebelumnya Alfin Tofler hanya membagi
perkembangan masyarakat dunia dan tahapan
ekonominya ke dalam tiga gelombang
ekonomi yakni gelombang abad pertanian,
gelombang abad industri, dan gelombang
abad informasi.
Berdasarkan katagori diatas kapital
atau modal dapat dikelompokkan menjadi
tiga gelombang. Pertama, abad pertanian.
Kapitalnya adalah tanah untuk bercocok
tanam. Kedua, akibat terjadinya revolusi
industri di Inggris dan Eropa, mesin dan
pabrik sebagai kapitalnya. Ketiga, kapital yang
muncul akhir tahun 1970-an atau awal 1980an adalah mind, information dan high tech. Nah,
gelombang terakhir (ekonomi kreatif) terbukti
mengubah ekonomi dengan sektor jasa

Aneka produk budaya: Miemberikan
kontribusi besar pada devisa

mendorong dan mendukung peningkatan
perekonomian bangsa, oleh karena itu dituntut
untuk dapat mengembangkan potensi dan
wawasan profesi dikalangan Asosiasi Desainer,
sesuai tuntutan global. Keempat, keberadaan
Pusat Desain Nasional, sangat penting dalam
rangka menyatukan semua unsur yang
berkepentingan sehingga menjadi kekuatan
yang strategis. Melalui Road Map Pengembangan
Desain Indonesia tahun 2007-2011 yang
diusulkan dalam kegiatan forum ini, diharapkan
dapat menjadi dorongan dan panduan bagi
seluruh unsur untuk meningkatkan peran dan
potensinya.
Desain dan ekonomi kreatif
Kaitan desain dengan ekonomi kreatif
adalah segala aspek desain yang berkaitan
dengan kehidupan. Peran desain memiliki
dua hal pokok dalam mewujudkan ekonomi
kreatif. Pertama, desain dapat memperkuat
pengembangan budaya dan sektor ekonomi
secara langsung. Kedua, desain dapat memberi
kontribusi dalam pembentukan identitas
(brand) perusahaan, guna meningkatkan daya
saing perusahaan dalam upaya pembangunan
ekonomi nasional.
Oleh karena itu, masalah desain ini penting
bagi dunia usaha terutama usaha kecil dan
menengah. Dan desain ini mampu menciptakan
public opinion pada masyarakat terhadap produk
yang ditawarkan. Jadi, selain kualitas, bahan
baku, dan aspek pengolahan, masalah desain
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yang berkembang sangat cepat. Pemerintah
memperkenalkan gelombang ekonomi baru
ini berorientasi pada kreativitas, budaya dan
warisan budaya, serta lingkungan.
Industri kreatif warisan budaya
merupakan perusahaan yang mengolah
bahan baku asli Indonesia yang dikembangkan
menjadi produk inovatif dan modern. Usaha
itu meliputi berbagai bidang, dari industri
pengolahan makanan, kriya, kesenian, lanscape
dan lain-lain.
Memberikan kontribusi besar
Pemerintah menyiapkan insentif untuk
memacu pertumbuhan industri kreatif
berbasis budaya, dengan harapan mampu
menyumbang devisa US$ 6 miliar pada
2010. Insentif yang disiapkan pemerintah
mencakup perlindungan produk budaya,
insentif pajak, kemudahan memperoleh
dana pengembangan, fasilitas pemasaran
dan promosi, hingga pertumbuhan pasar
domestik maupun mancanegara.
Pemerintah dalam hal ini Ditjen
Industri Kecil dan Menengah, Departemen
Perindustrian membutuhkan dana sekitar
Rp10 triliun untuk mengembangkan sektor
ekonomi kreatif. Untuk mewujudkan hal itu,
pemerintah akan membuat road map industri
kreatif yang berisikan konsep pembangunan
ekonomi kreatif, antara lain penataan ulang
sektor kreatif melalui pembangunan iklim
berwirausaha yang kondusif, skema bantuan
permodalan, pengaturan perdagangan, hingga
pendidikan pelatihan keterampilan. Road Map
ini diharapkan selesai dalam tiga bulan ini.
Semua sektor industri kreatif budaya
Indonesia berpotensi untuk diekspor.
Sayanganya industri kreatif budaya Indonesia
baru mampu menyumbang PDB sekitar 1,9%.
Pada hal disejumlah negara maju mampu
menyumbang sampai 30%. Seperti Singapura
yang memulai industri kreatif budaya pada
2005, kini sudah bisa menyumbang devisa
sekitar US$ 3 – US$ 4 miliar. G
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ALGAE ALTERNATIF
BAHAN BAKU BIODIESEL

Algae atau sering disebut lumut bisa dijadikan sebagai bahan baku
biodiesel. Pengambilan minyaknya tidak perlu penggilingan, dan langsung
bisa diekstrak dengan bantuan zat pelarut. Baru kemudian diproses
menjadi biodiesel. Biayanya lebih murah.

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono
selalu
menegaskan,
pentingnya
produksi bahan bakar nabati termasuk
biodiesel. Sebab kenaikkan harga BBM
ditingkat dunia telah mengakibatkan adanya
krisis energi global. Biodiesel dan methanol
diantara bahan minyak yang dijadikan sebagai
energi alternatif.
Biodiesel adalah bahan bakar yang

terbuat dari minyak (lemak) nabati maupun
hewani. Istilah minyak nabati digunakan untuk
membedakan dengan minyak atsiri, lateks,
resin dan methanol, yang sama-sama berasal
dari tumbuhan. Minyak nabati dan methanol
adalah bahan nabati, yang berpotensi menjadi
substitusi atau malahan pengganti bahan
bakar minyak (BBM).

Sebelumnya pemerintah memang gencar
mengenalkan tanam jarak untuk bahan
baku pembuatan minyak biodiesel. Meski
produktivitasnya kalah dari kelapa dan
CPO, tapi jarak tetap memiliki keunggulan.
Sebab budidaya dan pasca panennya amat
sederhana, hingga bisa dilakukan dalam skala
rumah tangga.
Jarak sebagai bahan bakar tidak bersaing
dengan produk pangan, seperti kelapa dan
CPO. Jarak memiliki keunggulan, dapat
dikembangkan di kawasan kering dan tandus,
misalnya di Provinsi NTT.
Kelemahan jarak adalah produktivitasnya.
Produktivitasnya justru menurun jika
dibudidayakan di lahan subur, atau di kawasan
basah. Jika jarak ditanam di Pulau Jawa,
daunnya akan rimbun, tapi buahnya sedikit.
Sebetulnya, masih banyak lagi komoditas
yang hasilnya lebih tinggi dari jarak yaitu Algae
atau sering disebut lumut.
Apa itu algae?
Kalau kita melihat air tambak, empang,
danau atau rawa berwarna hijau, coklat atau
kemerah-merahan, itu semua disebabkan oleh
algae atau lumut. Sebetulnya algae tidak selalu
identik dengan lumut. Karena lumut kadang
ada yang berupa kerak, dan disebut kapang.
Ciri dari pada algae adalah, selalu hidup dalam
air, sementara lumut hidup di darat. Kecuali
algae yang bersimbiosis dengan kapang dan
kemudian disebut sebagai “lumut kerak”.
Algae adalah tumbuhan bersel satu atau
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bersel banyak, berklorofil dan membentuk
koloni. Algae yang bersel banyak akan
membentuk pita, benang atau bentuk-bentuk
lain yang sepintas seperti tumbuhan tingkat
tinggi. Bedanya algae tidak berakar, berbatang
dan berdaun. Meskipun banyak hidup di laut,
tapi algae bukan rumput laut. Algae bersel satu
yang hidup di laut, sebagian besar merupakan
fitoplankton, yaitu plankton tumbuhan, dan
beda dengan zooplankton hewan bersel
tunggal atau banyak.
Selama ini petani ikan dikolam atau
ditambak, banyak memanfaatkan algae untuk
budidaya ikan bandeng dan udang. Sebab
algae bisa langsung dikonsumsi oleh udang
atau ikan. Tetapi bisa pula dimakan oleh
zooplankton, dan kemudian zooplankton
inilah yang menjadi pakan ikan.
Algae lebih produkrif
Sebagai gambaran, setiap hektar biji
lobak akan menghasilkan biodiesel 1.000 liter,
sedang untuk biji kobis (mustard) 1.300 liter,
biji jarak 1.500 liter, kelapa 2.200 liter, dan
sawit (CPO) 5.800 liter per tahun. Sementara
algae sendiri antara 40.000 s/d 120.000
liter. Selain produktivitas algae paling tinggi,
kelebihan algae dibanding produk penghasil
biodiesel lainnya adalah, tidak bersaing untuk
penggunaan sebagai bahan pangan. Khusus
untuk Indonesia, algae juga punya kelebihan,
sebab sebagian besar habitatnya ada di laut.
Indonesia adalah negara kepulauan yang
memiliki potensi laut sangat besar. Nilai lahan
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efisien justru dengan photobioreaktor. Sistem
ini sebenarnya merupakan pengembangan
dari tangki bioreaktor biasa, yang diberi
tambahan sumber sinar buatan. Sistem ini
100% tertutup sehingga produksi algae bisa
dioptimalkan. Sebab suplai nutrisi, CO2, air,
sinar dan pengaturan suhu bisa dilakukan
secara optimal. Cara ini memungkinkan
panen algae sepanjang tahun dalam volume
yang bisa diperhitungkan dengan cermat.
Konsekuensinya, biaya produksi menjadi
lebih tinggi dibanding dengan produksi algae
di alam terbuka.
Panen algae bisa dilakukan dengan
berbagai cara. Mulai dari penyaringan mikro,
sentrifugal (pemutaran), dan flokulasi.
Flokulasi adalah pemisahan algae dari air
dengan bantuan zat kimia. Zat kimia yang
biasa digunakan antara lain, klorida ferric dan
chitosan. Chitosan adalah zat yang diambil dari
khitin kulit dan kepala udang. Khitosan biasa
digunakan untuk menjernihkan air. Terutama
dalam industri minuman ringan maupun
untuk minuman beralkohol. Meskipun cara
panen secara flokulasi sangat efektif, namun
aplikasinya untuk produksi algae secara
massal, akan menjadi sangat mahal. Hingga
cara panen yang tepat untuk industri massal,
adalah dengan penyaringan mikro atau
sentrifugal.

berupa laut pasti lebih murah dibanding lahan
darat.
Produksi algae dalam menghasilkan
biodiesel bisa sampai 19 kali lipat sawit,
karena beberapa faktor. Pertama, algae sangat
efektif dalam mengubah nutrisi dan karbon
dioksida (CO2) dari air, dengan bantuan sinar
matahari hingga menjadi energi. Sebab proses
penyerapan nutrisi, CO2 dan sinar matahari
pada algae, berlangsung sangat sederhana
dan cepat. Beda dengan proses serupa pada
tanaman tingkat tinggi, yang penuh dengan
birokrasi dan perjalanan panjang. Nutrisi,
air, CO2 dan sinar matahari itu langsung
mengitari sel algae. Proses naiknya nutrisi dan
air dari akar sawit sampai ke klorofil, akan
memakan waktu jauh lebih lama. Terlebih
pada tanaman sawit yang berumur lebih dari
15 tahun dan tingginya sudah lebih dari 10
meter.
Proses budidaya
Sementara, untuk media tumbuh atau
budidaya bisa di danau, kolam, kanal atau
perairan laut yang dikelilingi karang (atol).
Untuk budidayanya bisa dengan cara terbuka
dan ekstensif, bisa pula dengan cara tertutup.
Masing-masing memiliki kelebihan dan
kekurangan. Budidaya secara terbuka dengan
skala sangat luas, dengan hanya mengandalkan
nutrisi dari alam dan sinar matahari, biayanya
akan sangat murah. Kelemahannya, kontrol
nutrisi, CO2 dan sinar matahari, termasuk
suhu air, sulit dilakukan. Semuanya sangat
tergantung pada alam. Sehingga panen
algae tidak bisa diharapkan secara kontinu
sepanjang tahun. Bisa jadi suatu ketika panen
bisa berlimpah, tapi di musim yang lain
menyusut bahkan gagal panen.
Yang dimaksud dengan budidaya sistem
tertutup ada dua macam. Pertama, hanya
menaungi kolam, kanal atau bak dengan plastik
(greenhouse), dan mengatur suplai nutrisi.
Sistem ini sulit untuk dikembangkan secara
massal. Sementara efektivitasnya juga kurang
optimal. Sedang cara tertutup yang lebih

Teknologi proses
Kelebihan algae dibanding dengan bahan
nabati lain adalah pengambilan minyaknya
tanpa perlu penggilingan. Minyak algae bisa
langsung diekstrak dengan bantuan zat
pelarut. Seperti benzene, ether dan hexane
bisa digunakan untuk mengekstrak minyak
algae.
Namun bahan ini cukup berbahaya,
karena berpotensi untuk menimbulkan
ledakan. Selain dengan cara pelarutan,
ekstraksi minyak algae, juga bisa dilakukan
dengan bantuan enzim dan pengempaan
(pemerasan). Dalam industri minyak
algae sering digunakan gabungan proses
53

Proses produksi biodiesel
(atas) & lumut (bawah): Lumut
dapat sebagai alternatif bahan
biodiesel

pengempaan dan pemberian bahan kimia.
Cara lain adalah dengan ekstraksi CO2,
ekstraksi ultrasonik dan osmotic shock.
Minyak algae inilah yang selanjutnya akan
diproses menjadi biodiesel. Proses pembuatan
minyak algae sangat sederhana, bisa dilakukan
oleh industri rumah tangga. G
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MENGOLAH PRODUK
BUAH-BUAHAN
BERNILAI EKONOMI TINGGI
Buah-buahan tidak hanya bisa dinikmati dalam bentuk segar, tapi juga
bisa dibuat berbagai produk olahan maupun dikeringkan yang bernilai
ekonomi tinggi. Pasarnya pun telah merambah mancanegara.

I

ndonesia termasuk salah satu negara yang
dikenal sebagai gudangnya buah-buahan.
Volume produksi cukup besar dan daerah
penghasil buah-buahan hampir merata di
seluruh wilayah. Mangga, misalnya, tersebar
di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur dengan
volume produksi masing-masing 279.197 ton
dan 688.272 ton per tahun. Sementara jeruk
dari Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan
volume produksi masing-masing 431.981 ton
dan 389.306 ton.

Buah segar: Perlu inovasi untuk meningkatkan nilai jual

Selanjutnya, markisa dari Sulawesi Selatan
dan Sumatera Utara dengan produksi masingmasing 32.350 ton dan 16.950 ton. Lalu, nanas
dari Lampung, Riau dan Jawa Timur dengan
produksi masing-masing 44.267 ton, 17.750
ton dan 275.373 ton.
Data menyebutkan, Indonesia tahun
2004 mengekspor buah dalam kaleng,
terutama nanas dengan nilai US$ 138,03
juta. dan sari buah sebesar US$ 21,07 juta.
Total permintaan dunia tahun 2004 sebesar
833.750 ton dengan prediksi pertumbuhan
ppermintaan 5% per tahun. Sementara total
ppermintaan tahun 2009 diprediksi sebesar
1.042.000 ton.
Pangsa pasar buah olahan dalam kaleng
ddan juice Indonesia di pasar dunia sekitar 4%
((US$ 138,03 juta) dan merupakan urutan ke551 dari permintaan buah olahan dalam kaleng.
Negara eksportir utama untuk produk buah
N
ddalam kaleng dan juice/sari buah adalah
Amerika Serikat (41%), Norwegia (27%),
A
JJepang (16%), dan Malaysia (12%). Prospek
ppasar dunia ada kecenderungan meningkat
ddan memberikan peluang bagi Indonesia
uuntuk meningkatkan pangsa pasar.
Berbagai jenis buah utama yang dihasilkan
oleh
Indonesia dan mempunyai potensi
o
uuntuk dikembangkan menjadi produk olahan,
sseperti minuman sari buah, manisan buah,
selai dan produk olahan buah lainnya adalah
mangga, jeruk, nanas dan buah markisa.
54
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Manisan buah di Indonesia masih
diproduksi dan dipasarkan dalam volume yang
sangat terbatas. Sebagian besar konsumennya
pun masih terbatas etnis China. Manisan buah
yang terkenal adalah dari Cianjur Jawa Barat,
selain juga Pangkal Pinang,Tanjung Pinang, dan
Pontianak. Yang pasti, pangsa ekspor manisan
buah sangat baik.
Diversivikasi produk buah-buahan
Ada dua cara penanganan buah-buahan
yang dapat dikembangkan menjadi suatu
industri, yaitu pengawetan dan pembuatan
produk olahan. Cara pengawetan yang dapat
dilakukan meliputi pengalengan, pembekuan,
pengeringan dan pengawetan dengan bahan
kimia seperti asam dan sodium benzoat.
Sementara pembuatan produk olahan buahbuahan meliputi pembuatan produk jelly,
selai, manisan asam, sirup, sari buah “chutney”,
“fruit leather” dan lain-lain.
Pemilihan cara pengawetan dan jenis
produk olahan yang akan dihasilkan untuk
setiap jenis buah sangat ditentukan oleh
sifat fisik dan kimiawi buah tersebut. Sebagai
contoh, manisan memerlukan buah yang
kompak (firm) dengan warna dan flavor (rasa,
aroma) yang kuat. Selai dan jelly memerlukan
buah yang matang tetapi tidak rusak, dengan
kandungan pektin dan asam yang tinggi.
Sementara sari buah memerlukan buah yang
lunak (matang penuh) dengan kadar sari buah
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menghilangkan sebagian air di dalam buah
sehingga mempunyai daya simpan lebih lama.
Volume buah menjadi lebih kecil, sehingga
lebih mudah pengangkutan dan menghemat
kemasan.
Cara
pengeringan
bisa
dengan
penjemuran atau pemanasan langsung
dengan sinar matahari, selain itu bisa juga
dengan memakai alat pengering. Jenis alat
pengering tergantung pada bahan dan tujuan
pengeringan.
Penggunaan alat pengering lebih
menguntungkan dibandingkan dengan cara
penjemuran. Hasilnya lebih bersih, suhu dan
aliran udara dapat diatur sehingga waktu
pengeringan lebih cepat. Sementara jika
pengeringan melalui sinar matahari akan
lebih murah, tetapi lama pengeringan tidak
menentu karena tergantung dengan panasnya
matahari. Tingkat kebersihan juga tidak
terjamin.
Sebagai bahan baku dapat digunakan
berbagai jenis buah-buahan. Buah-buahan
yang dapat dibuat antara lain papaya, pala,
kolang-kaling, mangga, labu siam dan lainlain. Buah yang dibuat manisan sebaiknya
buah yang masih muda atau mengkal, karena
tidak banyak mengandung gula, sehingga
menghasilkan produk yang baik.
Garam dapur diperlukan untuk mencegah
terjadinya proses pencoklatan pada buah
setelah dikupas. Gula pasir juga diperlukan
untuk rasa manis dan juga bisa sebagai bahan
pengawet. Untuk produk buah yang renyah dan
tidak lunak dapat ditambahkan kapur sirih.
Untuk mencegah reaksi pencoklatan lebih
lanjut pada buah, biasanya dilakukan proses
sulfuring. Proses ini untuk mempertahankan
warna dan cita rasa, vitamin C dan vitamin
A, disamping juga untuk bahan pengawet
kimia yang dapat menghindari jasad renik
yang merusak. Penggunaan bahan sulfuring
maksimun antara 1000-2000 mg/kg buah.
Bahan pengawet yang umum digunakan
adalah benzoat, tidak boleh lebih dari 1000
mg/kg bahan. G Sujono

(juice) yang tinggi.
Manisan, biasanya dibuat dari buah papaya,
pala, kolang-kaling, mangga, labu siam, dan
lain-lain. Untuk manisan sebaiknya buah yang
masih mengkal tidak banyak mengandung
gula, sehingga dapat menghasilkan manisan
yang baik. Kecuali untuk buah salak dan
kolang-kaling harus matang.
Selai, biasanya dibuat dari buah nanas,
pisang, mangga, murbei, pala, strawberi, lobilobi dan apel. Buah harus dipilih yang matang
dan tidak memar. Kadar asam dan pectin
pada buah merupakan faktor penting pada
proses pembuatan selai.
Jelly, biasanya dibuat dari buah nanas,
mangga, papaya, jambu biji, nangka atau pala.
Sebaiknya buah yang digunakan adalah buah
yang tua dan tidak busuk. Faktor yang penting
dalam pembuatan jelly adalah kandungan
pectin, asam dan gula.
Sari buah, biasanya dibuat dari buah
sirsak, nanas, mangga, jambu biji, apel, jeruk,
belimbing dan markisa. Buah yang matang
penuh diperlukan, agar aromanya kuat. Dalam
proses pemasakan sari buah dipanaskan
hingga suhunya mencapai 90 derajat celcius,
lalu dimasukkan ke dalam botol yang telah
disterilkan lebih dulu. Kemudian dalam keadaan
panas botol ditutup dengan penutup botol.
Buah kering lebih awet
Buah kering adalah produk makanan
olahan yang dibuat dari buah segar yang
dikeringkan dengan atau tanpa penambahan
gula, garam, bahan makanan lain dan bahan
tambahan yang diizinkan.
Buah kering bisa mengamankan hasil
panen yang berlimpah. Dengan mengolah
menjadi berbagai macam produk buah kering,
maka daya simpan menjadi lebih lama dan
jangkauan pemasarannya lebih luas. Hal ini
memungkinkan pada saat di luar musim, buah
tersebut masih dapat dinikmati dengan cita
rasa buah segarnya.
Buah kering mempunyai prospek yang
baik. Pengeringan buah dimaksudkan untuk
55
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KULIT IKAN PARI
ALTERNATIF INDUSTRI
PRODUK KULIT

Kulit ikan pari ternyata dapat dijadikan sebagai alternatif bahan baku
produk dan asesoris kulit. Kualitasnya tidak kalah dibanding dengan kulit
dari hewan besar seperti sapi, kambing, atau hewan lainnya.

K

onsentrasi masyarakat kita umumnya
soal kulit masih terbatas pada kulit
hewan besar seperti sapi, kerbau,
kambing dan domba. Sebetulnya, kulit ikan
pari jika dikelola dengan baik bisa menjadi
bahan baku kulit yang tidak kalah mutunya
dibanding kulit hewan. Seperti dibuat sepatu,
tas, asesoris, atau produk lainnya.
Sayangnya potensi itu belum dimanfaatkan
dengan baik. Dengan kondisi pasar kulit
yang masih kurang pasokan, karena selama
ini hanya terkonsentrasi pada kulit hewan
besar saja, seperti sapi. Pada hal di Indonesia
terdapat 500 species ikan pari yang kulitnya
bisa dijadikan sebagai alternatif kulit hewan
besar.

Proses penyamakan
Ikan pari yang dikenal di Indonesia masuk
dalam kelompok Cartiloaginous Fishes atau
Chondricthyes atau Sellachii. Kulit ikan lebih
cepat membengkak dan terurai dalam larutan
asam dibandingkan dengan kulit mamalia darat.
Ikan pari dengan berat 15 kg mempunyai luas
kulit sekitar 2 feet dan tebal 3 mm.
Untuk proses penyamakannya, kulit
ikan dicuci pada air mengalir selama 15
menit di dalam drum berputar untuk
menghilangkan garam yang digunakan pada
waktu pengawetan. Kemudian direndam
kurang lebih 20 menit dalam larutan yang
terdiri 600% air, 0,5% sandopan RB dan 0,3%

Produk kulit: Kulit ikan pari bisa sebagai
alternatif bahan baku industri kulit

cortymol G. Lantas dilakukan pengapuran
dengan cara kulit direndam selama kurang
lebih 24 jam dalam larutan Na2S dan kapur
dengan kepekatan 1% B.
Setelah pengapuran, permukaan kulit
yang ada sisiknya disikat hingga bersih dengan
sikat kawat. Kemudian dilakukan pengapuran
56

ulang dengan merendam kulit dalam larutan
kapur yang terdiri dari 400% air dan 4%
kapur, selama dua malam. Jika diperlukan
pengapuran ulang, proses yang sama bisa
dikerjakan berulang kali.
Langkah berikutnya adalah pembuangan
daging. Kemudian kulit ditimbang untuk
mengetahui berat blote-nya (berat segar) dan
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selanjutnya dicuci bersih. Setelah ditimbang,
kapur dibuang dengan cara kulit diputar
selama 60 menit dengan larutan yang terdiri
dari 200% air dan 1% NH4CL. Proses ini
dinyatakan selesai apabila 1/3 dari penampung
kulit berwarna merah.
Lantas larutan kapur tersebut ditaburi
Oropon OR sebanyak 2-4% selama dua
jam sampai menunjukkan tanda-tanda:
penampang kulit berwarna putih. Selanjutnya
proses penghilangan lemak dengan cara
menambahkan 0,5% sandopan DTC dan
diputar selama 15 menit. Baru kulit ikan pari

dengan lowapel brown. Kemudian dilakukan
perminyakan dengan cara menambahkan
dalam larutan tadi sebanyak 150g/liter air
sulfonat oil (lowenol SM 53) dan pemutaran
drum dilanjutkan selama 90 menit. Lantas
ditambahkan asam formiat sebanyak 5 gr/liter
air yang berfungsi sebagai fiksasi. Pemutaran
dilanjutkan selama 20 menit.
Proses berikutnya ditambahkan larutan
0,2% Cortimol G sebagai bahan anti jamur,
pemutaran dilanjutkan 20 menit lagi.Kemudian
kulit diangin-anginkan hingga benar-benar
kering. Selanjutnya kulit dilembabkan dan

dicuci bersih dengan air mengalir selama 5
menit. Kemudian diasamkan dengan larutan
asam formiat dan garam dapur, sampai pH
larutan mencapai 2,8 sampai 3,3.
Selesai proses penyamakan, kulit
kemudian dicat. Prosesnya kulit diputar di
dalam drum selama 20 menit dengan larutan
200% air dan 2,5 gr/liter air cat dasar misalnya

diregangkan, dan bagian pinggirnya digunting
rapi. Finishing-nya kulit disemprot dengan
larutan 1 bagian L 443, 1 bagian clear liquer
217 dan 3 bagian super thinner (butyl acetat)
sebagai bahan pelarut.
Pembinaan IKM Kulit
Dalam rangka pengembangan industri kulit
57

dan produk kulit, Departemen Perindustrian
melaksanakan berbagai program antara lain
pengembangan sumber daya manusia, dimana
para perajin diberikan pelatihan seperti
manajemen, teknis produksi, dan lain-lain.
Untuk penguatan teknologi, dan
peningkatan mutu produk kulit ikan
termasuk ikan pari, diberikan dari tenaga ahli
Balai Besar Kulit di Yogyakarta. Sedang aspek
pemasarannya, Departemen Perindustrian
memfasilitasi dengan mengadakan promosi
produk baik di dalam negeri maupun di luar
negeri.
Langkah pembinaan lain yang dilakukan
Deperin, adalah dengan melakukan
revitalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT). UPT
yang direvitalisasi antara lain yang di Magetan,
Cibaduyut, Bandung, dan SukaregangGarut. Ini agar perajin produk kulit dapat
meningkatkan kualitas hasil produksinya.
Sementara untuk mengurangi dampak
limbah dari industri penyamakan kulit,
Departemen Perindustrian memfasilitasi
pendirian Unit Pengolahan Air Limbah
(IPAL) di sentra-sentra kulit. Keberadaan
IPAL ini akan terus ditingkatkan kemampuan
operasionalnya. Karena dengan pengelolaan
kegiatan produksi yang tertib dan baik akan
meningkatkan penghematan penggunaan
bahan baku dan energi serta meminimalkan
terjadinya limbah. Dengan penerapan
Produksi Bersih diharapkan peningkatan
efisiensi perusahaan mencapai 20%-30% yang
meliputi penggunaan bahan baku dan energi.
Jika pengelolaan produk kulit sudah
mengikuti standarisasi maka produksi kulit
Indonesia akan meningkat. Saat ini produk
dan asesoris kulit kita baru mencapai 440
juta buah dengan nilai Rp 34.81 triliun. Nilai
ekspornya mencapai US $ 152,9 juta dengan
negara tujuan Hongkong, RRC, Vietnam,
Itali dan Thailand. Jumlah pemasukan devisa
dari produk kulit tentu akan bisa meningkat
dengan adanya alternatif pemanfaatan kulit
ikan pari sebagai salah satu bahan pengganti
kulit hewan besar. G
Joko P
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SEMBILAN KIAT MEMULAI
USAHA BARU

Memulai usaha memang gampang-gampang susah. Tidak sedikit yang
mengurungkan niatnya lantaran perasaan takut gagal. Nah, kiat-kiat apa
saja yang diperlukan untuk meneguhkan tekad memulai usaha baru?

U

ntuk mendorong minat masyarakat
membuka usaha baru tidaklah cukup
hanya dengan ketersediaan modal
dan tingginya pendidikan atau pengetahuan,
melainkan lebih banyak didasari oleh talenta
masing-masing pribadi serta lingkungan
yang mempengaruhi kehidupan mereka
dari kecil hingga dewasa. Dengan kata lain,
kesuksesan seseorang dalam berusaha lebih
banyak ditentukan oleh Keuletan, Ketekunan,
Keseriusan, Kedisiplinan serta Komitmen
dalam menjalankan usaha yang dipilihnya.
Bagi mereka yang berminat untuk
memulai usaha baru setidaknya terdapat 9
kiat/langkah yang mesti dilakukannya, yaitu :

of business). Pelajarilah dan kuasailah
pengetahuan dasar untuk menjalankan
bisnis, seperti bagaimana menjual produk
dengan cepat, harga kompetitif, kualitas
yang baik dan pelayanan prima, sehingga
memiliki nilai lebih dari produk lainnya.
4. Berani mengambil risiko (willing to
take calculated risks). Setiap usaha
pasti ada risiko. Namun demikian setiap
risiko harus diperhitungkan sejak awal
agar berhasil untuk diatasi di kemudian
hari, sehingga dapat memberikan
pengalaman berharga bagi pengusaha
untuk mendorong kemajuan usahanya.

5. Cari nasihat dari pakarnya (seek
advice, but follow your believe). Carilah
nasihat dari para pakar baik konsultan,
tenaga ahli maupun pengusaha yang
dianggap berhasil menjalankan usahanya.
Meski begitu, nasihat tadi tidak mutlak
untuk dijalankan, keputusan akhir tetap
di tangan Anda. Nasihat itu hanya sebagai
bahan pertimbangan yang membantu
Anda untuk mengambil keputusan yang
tepat.
6. Kerja keras, tekun, dan teguh (work
hard, 7 days a week). Setiap kegiatan
apapun kalau dilakukan dengan kerja

1. MULAILAH DENGAN MIMPI

1. Mulailah dengan Mimpi (start with a
dream). Apabila Anda berminat memulai
usaha mulailah dengan mimpi dan yakinlah
kalau produk yang Anda buat akan banyak
peminatnya lantaran punya nilai lebih
atas produk orang lain. Dari mimpi akan
timbul ide-ide cemerlang yang dapat
mendorong kreativitas seseorang untuk
selalu membuat produk yang sesuai
dengan selera, kebutuhan dan daya beli
konsumen.
2. Cintailah produk Anda (love and
promote the products). Cintailah dan
promosikan produk Anda sesuai kualitas
yang dimiliki sehingga memberikan
keyakinan kepada para konsumen/
pelanggan kalau produk yang Anda
tawarkan tidak mengecewakan
3.Pelajari detail bisnis (learn the baic

USAHA BARU

2. CINTAI DENGAN PROMOSIKAN PRODUK
3. PELAJARI DETAIL BISNIS
4. BERANI MENGAMBIL RISIKO
5. CARI NASIHAT PAKARNYA
6. KERJA KERAS,TEKUN,TEGUH
7. PERBANYAK KOMUNIKASI/JARINGAN
8. SIAP MENGHADAPI KEGAGALAN
58
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Kesuksesan seseorang dalam berusaha lebih
banyak ditentukan oleh keuletan, ketekunan, kedisiplinan, serta komitmen bisnis.
HARAPAN yang sudah diidamkan untuk
menjadi pengusaha IKM yang Mandiri,
Kokoh, Kuat serta Memberi Manfaat yang
besar terhadap kehidupan orang lain,
bangsa dan negara.

keras dan disiplin tinggi hasilnya tidak
akan mengecewakan. Untuk itu kerja
keras merupakan fondasi kuat untuk
menjalankan usaha agar dapat berkembang
dari waktu ke waktu sesuai yang sudah
direncanakan.
7. Perbanyak teman, kolega, maupun
mitra (make friends as much possible
and services). Memperbanyak hubungan
baik dengan semua pihak merupakan
pintu gerbang pemasaran produk yang
paling efektif, sebab dengan demikian
produk Anda dapat dipromosikan secara
langsung dan gratis. Tapi hubungan baik
saja tidaklah cukup kalau tidak diikuti
dengan pelayanan/servis yang tepat,
menyenangkan dan memuaskan (after sell
services).
8. Siap menghadapi kegagalan (deal
with failures). Mampu menghadapi
kegagalan adalah prasyarat yang penting
pula untuk menggapai sukses. Anggaplah
kegagalan merupakan energi yang
dapat membangkitkan semangat untuk
mempertajam intuisi dan kemampuan
Anda untuk tetap tegar dan konsisten
terhadap pilihan yang sudah diambil.
Dengan melewati masa sulit dan berat
kemampuan berwirausaha Anda akan
bertambah serta akan menjadi kekuatan
dalam mencapai keberhasilan jangka
panjang.
9. Mulai dan lakukan sekarang juga
(just do it now). Ketika keinginan
membuka usaha timbul, maka bergegaslah
untuk menyambutnya dengan penuh
semangat, jangan menunda lebih lama
lagi. Disamping perlunya anggaran yang
tersedia, yang lebih penting lagi adalah
komitmen untuk mewujudkan MIMPI dan

Selanjutnya, selain 9 kiat/langkah di atas, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan,
yaitu:
• Manfaatkan sumber daya alam yang
potensial di daerah Anda sebagai bahan
baku industri, sehingga dapat menghasilkan
produk yang kompetitif.
• Buatlah produk-produk yang mempunyai
ciri khas, spesifik dan bernuansa etnis
agar menghasilkan produk yang tidak
umum, sehingga mempunyai daya saing
dan nilai jual tinggi di pasaran.
• Jika memungkinkan cobalah untuk
membuat produk yang berorientasi pada
pasar yang lebih luas (pasar regional dan
ekspor).
• Juga cobalah untuk membuat usaha yang
mengolah dan memanfaatkan limbah
dari berbagai sumber (daur ulang).
Usaha ini mengarah pada perlindungan
kelestarian lingkungan, sehingga akan
banyak masyarakat pecinta lingkungan
yang berminat membeli produk ini karena
mempunyai fungsi sosial yang tinggi.
Mereka tidak sekedar membeli produk
namun juga berperan menyelamatkan
lingkungan hidup.
• Pilihan terakhir, bagi yang memiliki modal
namun tidak ingin terjun langsung
membuka usaha adalah menginvestasikan
uang Anda dengan menggunakan teman
maupun saudara yang dapat dipercaya
untuk bisa menjalankan usaha yang dipilih.
Anda hanya memberikan Kepercayaan
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Karyawan perusahaan elektronik:
Harus diberikan kepercayaan

dan Pengawasan secara periodik sesuai
kesepakatan bersama. Tapi jangan lupa
Anda harus menganut aturan bisnis bahwa
segala sesuatu diatur dengan perjanjian
tertulis dan di atas kertas bermaterai
atau notaris untuk mencegah salah paham
dalam menjalankan usaha yang sudah
disepakati bersama. G Lusiana Mohi
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”PIAGAM BINTANG” BAGI IKM PANGAN,

TEROBOSAN BADAN POM

Kalangan Industri Kecil Pangan tampaknya perlu lebih serius lagi
memperhatikan aspek hygiene karyawan, penanganan dan penyimpanan
pangan, pengendalian hama, serta sanitasi tempat dan peralatan.
Karena aspek-aspek itulah yang akan menjadi bahan penilaian untuk
memperoleh penghargaan ”Piagam Bintang”.

B

adan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) membuat program terobosan
yang diberi nama ”Piagam Bintang
Keamanan Pangan”. Program ini bertujuan
untuk memberikan penghargaan pada
kalangan industri pangan agar para pemiliknya
dapat lebih mudah melatih para karyawannya

untuk memahami prinsip-prinsip keamanan
pangan dengan baik, sehingga mereka dapat
menerapkannya dalam proses produksi
pangan.
Selama ini banyak produsen makanan
olahan, khususnya yang berskala industri
rumah tangga, masih kurang memperhatikan
Cara Produksi Makanan yang Benar. Sehingga
produk yang dihasilkan kurang memenuhi
persyaratan keamanan pangan.
Bertolak dari itulah Pemerintah melalui
Badan Pengawas Obat dan Makanan
dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
memperkenalkan Sistem Keamanan Pangan
Terpadu (SKPT) melalui kerjasama seluruh
instansi terkait di bidang pangan.. Salah satu
upaya SKPT adalah sistem Piagam Bintang
Keamanan Pangan.
Terdiri atas tiga tingkat
Piagam Bintang Keamanan Pangan
(PBKP) adalah bentuk pengakuan dari
Pemerintah terhadap industri pangan yang
telah menerapkan praktek-praktek keamanan
pangan secara konsisten.. Dalam sistem ini
terdapat tiga tingkatan PBKP, yaitu:
Piagam Bintang Satu Keamanan
Pangan.
Program ini memberikan pengetahuan
prinsip dasar keamanan pangan bagi industri
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pangan sehingga mampu mempraktekannya
dalam proses produksinya. Pada perusahaan
yang telah mendapat penghargaan Piagam
Bintang Satu, semua karyawan telah mengikuti
pelatihan dan menerapkannya dalam proses
produksi di industrinya.
Piagam Bintang Dua Keamanan
Pangan.
Penghargaan diberikan kepada industri
pangan yang telah melakukan proses produksi
menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik
(CPPB) dan mengembangkan prosedur dan
lembar kerja. Yang masuk kategori industri
ini adalah industri pangan dalam skala
menengah.
Piagam Bintang Tiga Keamanan
Pangan.
Penghargaan ini diberikan kepada industri
pangan yang telah menerapkan manajemen
keamanan pangan berdasarkan risiko secara
komprehensif.Umumnya adalah industri
pangan yang sudah menggunakan teknologi
tinggi atau yang telah menerapkan HCCP.
Mayoritas IKM Pangan
Hingga awal tahun 2006 IKM Pangan
yang telah memperoleh Piagam Bintang
Satu Keamanan Pangan berjumlah sekitar
580 perusahaan, sedangkan Piagam
Bintang Dua Keamanan Pangan berjumlah
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Jawa Timur pada tahun 2005 dan 2006.
Ketika
berkesempatan
meninjau,
perusahaan yang mempunyai karyawan lebih
dari 100 orang itu memang benar-benar
telah menerapkan materi yang diberikan
pada program Piagam Bintang Satu, misalnya
aspek hygiene/kebersihan karyawan. Semua
pekerja diharuskan menjaga kesehatan dan
kebersihan. Bagi wanita diwajibkan memakai
penutup kepala, sedang bagi pria diharuskan
memelihara kumis dan jenggut dijaga tetap
bersih dan pendek. Di beberapa sudut
disediakan tempat cuci tangan, sehingga
memudahkan karyawan untuk mencuci
tangan guna mencegah kontaminasi mikroba
dari tangan ke tangan.
Untuk penanganan dan penyimpanan
pangan, serta pengendalian hama, sanitasi
tempat dan peralatan, pemilik perusahaan
bumbu ini dengan sungguh-sungguh
menerapkan pengetahuan yang telah
diperolehnya baik dari Badan POM dan
Dinas Perindag Jatim untuk menjaga mutu
produknya.
Ketika tim penilai dari instansi terkait
di Jatim datang ke perusahaannya tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu, Machmudah
beserta karyawannya tenang-tenang saja,
tanpa harus terburu-buru untuk berbenah.
Berkat kedisiplinan pemilik dan kepatuhan
karyawan dalam menjalankan proses
produksi, hasilnya pada tahun 2005 dan 2006
perusahaan yang mengharumkan desa Putat
Selatan, Tanggulangin Sidoarjo itu berhasil
mempertahankan Piagam Bintang Satu
Keamanan Pangan.

14 perusahaan. Penelusuran di lapangan,
perusahaan yang memperoleh Piagam
Bintang Satu Keamanan Pangan kebanyakan
adalah Industri Kecil Pangan.
Industri Pangan yang telah memperoleh
piagam akan dipantau secara berkala untuk
memastikan bahwa semua karyawan telah
dilatih dan menerapkan materi pelatihan.
Hal ini penting dilakukan, karena keamanan
pangan adalah usaha bersama. Kesalahan yang
dilakukan seorang karyawan dapat berakibat
fatal.
Pelatihan Piagam Bintang Satu Keamanan
Pangan terdiri dari tiga pokok bahasan, yaitu
mengenai kebersihan karyawan, penanganan
dan
penyimpanan
pangan
maupun
pengendalian hama, serta sanitasi tempat dan
peralatan.
Direktorat Jenderal Industri Kecil
Menengah, dalam hal ini Direktorat
Industri Pangan sejak tahun 2000 yang
lalu telah mengadakan pelatihan GMP
(Good Manufacturing Practices) bagi Aparat/
Pembina Industri Kecil dan produsen
Industri Kecil Pangan di seluruh Indonesia.
Pelatihan ini mencakup aspek-aspek yang
diberikan pada pelatihan Piagam Bintang
Keamanan Pangan.
Sayangnya, sampai saat ini masih banyak
produsen Industri Kecil Pangan yang enggan
menerapkan pengetahuan yang diperolehnya
untuk memperbaiki proses produksinya.
Bahkan tidak sedikit produsen makanan
olahan yang masih tidak mau melaksanakan
CPPB dengan alasan keterbatasan dana atau
kemampuan lainnya.
Walau belum dilakukan penelitian secara
mendalam, masih berdasarkan pengamatan di
lapangan, pada umumnya produsen Industri
Kecil Pangan yang telah menerapkan CPPB
tergantung pada kemauan dan kedisiplinan
pimpinan perusahaannya.
Sebagai contoh, perusahaan bumbu
“Machmudah” adalah salah satu dari 37 industri
rumah tangga yang memperoleh Piagam
Bintang Satu Keamanan Pangan untuk wilayah

Menjadi program Ditjen IKM?
Program pembinaan IKM Pangan melalui
pelatihan sistem mutu, seperti GMP maupun
HACCP, sudah sering dilakukan baik yang
dilaksanakan oleh aparat pembina tingkat
pusat maupun daerah. Namun yang mampu
memperoleh PB1KP baru 580 perusahaan,
sedang PB2KP baru 14 perusahaan. Padahal
mengacu pada Undang-Undang No. 7
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Buah dikeringkan

Makanan kaleng:
Harus mengacu pada
Good Manufacturing Practices

tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan
Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan seharusnya
para produsen IKM pangan mematuhi serta
mentaati apa yang sudah diamanatkan dalam
peraturan tersebut.
Untuk memacu kesungguhan para
produsen IKM Pangan memperoleh Piagam
Bintang Satu Keamanan Pangan kiranya
perlu diadakan kompetisi antar propinsi
atau tenaga ahli pendamping yang ada. Bila
sudah banyak IKM Pangan yang memperoleh
PB1KP maka selanjutnya perlu diusahakan
agar memperoleh PB2KP. Sehingga pelatihan
sistem mutu yang sudah dilaksanakan selama
ini tidak sia-sia.
Kepada aparat pembina yang banyak
membantu IKM Pangan memperoleh
Piagam Bintang sudah selayaknya mendapat
”reward” dari Departemen Perindustrian
apapun bentuknya. Siapa tahu di masa
mendatang kompetisi perolehan Piagam
Bintang bagi IKM Pangan menjadi program
di Direktorat Pangan, Direktorat Jenderal
Industri Kecil & Menengah, Departemen
Perindustrian. G Boedi Sawitri
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PENGUJIAN HASIL PRODUKSI,
DEMI KEPUASAN PELANGGAN
Untuk menjaga mutu produk sesuai standar, maka pelaku usaha harus komit
terhadap mutu produk sesuai standar. Bentuk komitmen tersebut salah satunya
adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana pengujian mutu produk.

D

alam proses produksi dikenal
dengan rumus masukan, diproses
lantas jadi hasil. Proses kegiatan ini
sudah lazim dikerjakan industri (pabrikan).
Sedang kegiatan pengujian umumnya hanya
dilakukan pada akhir produksi. Pengujian
dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan
proses tersebut sudah berjalan sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan, dan la zim
disebut dengan standar.
Untuk mengetahui apakah kegiatan sudah
berjalan baik atau belum, harus dilakukan
pengujian oleh pihak luar guna menjamin
independensinya. Siapakah yang harus
menguji? Tentu orang yang berkompeten dan
dibantu alat uji yang dijamin akurasinya.
Jika yang diuji adalah produk
manufakturing, maka pengujian mengacu
pada standar yang sudah ditetapkan dan diuji
oleh Tenaga Penguji yang kompeten.
Timbul pertanyaan, apakah perusahaan
industri kecil juga harus dilakukan pengujian
terhadap produk-produknya? Sesuai dengan
pengujian yakni untuk mengetahui mutu
produk, dimana tujuan akhirnya untuk
menekan efesiensi produk sehingga tidak
dikeluhkan oleh konsumen.
Jadi pengertian pengujian disini adalah
menjaga kesinambungan perusahaan untuk
dapat bersaing dengan kompetitornya. Hal ini
sesuai dengan prinsip pemasaran di perusahaan,
siapa yang bertahan dialah yang akan menang.
Bertahan di sini adalah mengetahui kelemahan
produk kita kemudian memperbaiki diri, yaitu

dengan melakukan pengujian.
Soal mahalnya alat uji yang selama ini
dikeluhkan pengusaha, kini tidak menjadi
kendala lagi dengan masuknya alat uji
beberapa merek, seperti dari China atau
Korea yang lebih murah.
Memang, sebelumnya untuk pengujian
ini banyak dilakukan di Laboratorium
Uji eksternal yang memakan biaya cukup
besar. Misalnya untuk sekadar mengetahui
paramater sesuai standar (SNI, ASTM, JIS,
SAE, EC dan sebagainya), pengusaha harus
menyiapkan dana yang cukup besar. Tapi
sekarang hal itu sudah dapat dilakukan sendiri
oleh kalangan pabrikan.
Komitmen pelaku usaha
Komitmen pelaku usaha peduli terhadap
masalah pengujian sangat penting. Hal
ini untuk menjaga perusahaan agar tetap
bertahan, dapat bersaing terus-menerus dan
memiliki citra yang baik di mata pelanggan.
Komitmen ini harus didukung oleh sumber
daya yang memadai.
Untuk menjaga mutu produk sesuai
standar, maka pelaku usaha harus punya
kemauan mengutamakan mutu produk sesuai
standar. Bentuk komitmen tersebut salah
satunya adalah dengan melengkapi sarana
dan prasarana pengujian mutu produk.
Untuk proses pengujiannya dimulai dari
saat penerimaan bahan baku, hingga proses
akhir. Sedang alat uji yang digunakan tidak
harus canggih, bisa menggunakan alat uji yang
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sederhana dan terkalibrasi.
Pengujian yang diperlukan dalam
menjamin konsistensi mutu dan sistem
mutu adalah pada titik-titik kritis dari suatu
proses produksi. Perlu disadari oleh para
pelaku usaha bahwa pengadaan alat uji
akan berpengaruh langsung pada efisiensi
dan efektivitas. Semakin sering melakukan
pengujian produk, maka semakin terjaga mutu
produknya. Dengan begitu maka kepuasaan
pelanggan akan tetap terjaga.
Kepuasan pelanggan
Dengan kondisi bisnis yang terusmenerus mengalami perubahan, pelaku
usaha perlu mengetahui dinamisme pasar
dan memandang perubahan sebagai peluang
ketimbang ancaman.
Dalam
mencari
strategi
untuk
memenangkan persaingan, ada beberapa
pertimbangan yang harus diperhatikan
pelaku usaha, yaitu memiliki visi strategis
dalam mengarahkan perusahaan, efesiensi
peranan karyawan sebagai strategi bisnis dan
pengujian mutu produk untuk memperoleh
keunggulan strategis. Selain itu yang perlu
diperhatikan pula adalah inovasi produk dan
keterlibatan seluruh bagian di perusahaan
dalam proses menuju organisasi pemasaran.
Karena kepuasan pelanggan merupakan
tanggungjawab seluruh karyawan. Oleh sebab
itu, kepuasan pelanggan harus merupakan
fokus organisasi. Nah, konsep pemasaran
memberikan dasar pemikiran yang logis
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bisa juga pelaku usaha menetapkan sendiri
persyaratannya mengacu ke standar nasional.
Selanjutnya pelaku usaha membuat dan
memproses metoda pemasarannya dengan
memperhatikan sumber daya yang dimiliki
(peralatan proses, peralatan uji, dan karyawan
yang kompeten).
Pelaku usaha juga harus memperhatikan
pengembangan teknologi secara terusmenerus. Ini penting untuk mengetahui
perkembangan terknologi (mesin atau
perralatan) yang terbaru. Yang terakhir adalah
sistem pengendalian produk. Hal ini penting
untuk mendukung menghasilkan produk yang
bermutu/sesuai persyaratan.
Proses masukan dari pelanggan menghasilkan produk, yang kemudian diserahkan
kepada pelanggan. Jika pelanggan tidak puas
dengan hasil atau pelayanan dari produk
yang ada, berhak untuk mengeluh (komplain)
kepada pelaku usaha. G

dalam mencapai tujuan ini, karena konsep
pemasaran memiliki 3 hal pokok. Pertama,
dimulai dengan kebutuhan dan keingingan
pelanggan terhadap produk dan jasa yang
diinginkan sebagai basis dari tujuan pelaku
usaha. Kedua, mengembangkan pendekatan
pelaku usaha untuk memuaskan kebutuhan
dan keinginan pelanggan. Ketiga, mencapai
tujuan usaha dengan memberikan kepuasan
kepada pelanggan.
Agar pelaksaaan konsep pemasaran
dapat sukses, maka pelaku usaha harus
menentukan kebutuhan dan keinginannya
disesuaikan dengan kemampuannya. Untuk
itu, dalam membuat perencanaan pemasaran
harus masuk akal.
Dalam pemasaran ada dua pelaku
yang saling berkepentingan dan bisa
dijadikan sebagai acuan, yakni pelanggan dan
pengusaha. Pertama, pelanggan memberikan
masukan berupa persyaratan dan ketentuan
produk-produk yang diinginkan. Kedua,

Gilang Priyadi Asesor Kepala Pustan

GAMBAR, HUBUNGAN PELANGGAN
DAN PELAKU USAHA

Produk minum suplemen:
Harus ada sistem pengendalian
produknya

PEMASARAN
PELANGGAN

MANAJEMEN
SUMBER DATA
PELANGGAN

KEPUASAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
KELUARAN

PERSYARATAN

SISTEM PENGENDALIAN
PRODUK

MASUKAN

KETERANGAN

PRODUK

KEGIATAN BERNILAI TAMBAH
ALIRAN INFORMASI
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DINAS PERINDAG PROV. D.I.Y
PUNYA JOGJA BISNIS SERVICE CENTER
DAN BADAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA

J

ogja Bisnis Service Center adalah
sebuah unit kerja layanan bisnis UKM
bertempat di Balai Pengembangan Bisnis
dan Kerajinan Jl. Laksda. Adisucipto km 6,5
telp. (0274) 489219, 489218 Yogyakarta. Misi
utama unit kerja ini adalah ”Layanan Informasi
Bisnis On-line yang Terintegrasi” yang terdiri
dari : 1) Mencari perusahaan dan katalog
produk, 2) Artikel dan publikasi secara on-line
melalui situs http// disperindagkop. Jogjaprov.
go.id, 3) Layanan informasi dan aspirasi SMS
0811253007, 4).Transaksi, pemesanan produk
dan komunikasi bisnis, 5).Ekspos perusahaan
dan produk favorit dan berbagai informasi
penting lainnya menyangkut kegiatan bisnis
usaha kecil menengah dan koperasi.

Badan Pengembangan Teknologi
Tepat Guna (BPTTG) berlokasi di Jl.
AM. Sangaji No. 41 Telp. (0274)7477317
Yogyakarta. Unit Pelaksana Teknis Daerah
Disperindag Provinsi D.I. Yogyakarta ini
mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pengembangan teknologi tepat guna baik
menyangkut teknis maupun penggunaan
sarana dan prasarana perbengkelan.
Jenis layanan yang tersedia meliputi :
1). Rekayasa dan pembuatan mesin/
peralatan produksi 2) Layanan pekerjaan
perbengkelan dalam bentuk pekerjaan
las, bubut, loga scrap,roolplat dll.3). Jasa
perbengkekelan dan konsultasi teknis
peralatan produksi. G

UNIT PELATIHAN
IKM DISPERINDAG.
PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

D

inas Perindagkop. Provinsi Kalimantan Barat memiliki unit
kerja dibidang layanan pendidikan dan latihan teknis bagi
industri kecil dan menengah. Struktur Organisasi unit kerja
setingkat eselon III ini bernama ”Unit Pelatihan Teknis IKM”
berlokasi di Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0561) 744887, Fax.
769709 Pontianak.
Jenis layanan unitkerja ini meliputi : 1) Layanan Pelatihan
maupun penyediaan Tenaga Pelatih/Instruktur bidang industri
kecil menengah 2) Layanan pembimbingan dan pendampingan dan
3) Layanan konsultasi berbagai aspek keusahawanan IKM. G
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LSP KONSULTAN IKM
SEGERA DIBENTUK

T

ahapan proses pembentukan Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) Konsultan IKM
hampir rampung, Direktorat Jenderal Industri
Kecil Dan Menengah selaku fasilitator telah
membentuk kelompok kerja beranggotakan
para wakil Assosiasi IKM, Perguruan Tinggi
dan Konsultan IKM sejak bulan Maret 2007.
Panitia/Kelompok kerja ini dipimpin oleh
Agung Nur Fajar, Budi Ibrahim dan Nurdin
Noor. Tanggal 15 Agustus 2007 yang lalu
digelar forum sarasehan guna membahas
tindak lanjut pendirian LSP Konsultan
IKM dan dihadiri oleh segenap komponen
pemangku kepentingan dengan agenda
khusus membahas Draft AD/ART, Draft
Quality Manual serta Presentasi Rencana

Pendirian LSP.
Secara legal formal LSP Konsultan IKM
adalah bukan lembaga milik Pemerintah
melainkan sebuah lembaga swasta yang
dikelola oleh dunia usaha industri dengan
tugas pokok serta fungsi utama memberikan
sertifikasi melalui uji kompetensi profesi
konsultan pembina IKM secara nasional.
Untuk itu, kepastian peran organisasi profesi
seperti Assosiasi Industri dan Assosiasi
IKM sebagai pendiri, diharapkan dapat
mempercepat proses beroperasinya LSP
Konsultan IKM di Indonesia, melaksanakan
uji kompetensi profesi para Konsultan IKM
yang sangat ditunggu para peminat maupun
konsumen /pasar penggunanya. G

KOTA BANJARBARU
(KALSEL)
LIRIK KERAMIK

S

ejak 2 tahun ini Pemerintah Kota Banjarbaru Kalimantan
Selatan diwakili Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi bekerjasama dengan Dekranasda setempat mengembangkan produk kerajinan gerabah/
keramik hias. Ini setelah ditemukannya kandungan kaolin di
Kecamatan Cempaka yang memang baik untuk bahan baku
gerabah/keramik hias.
Pengembangan jenis kerajinan yang satu ini tampak sangat
serius. Ini terlihat dengan beberapa kali dilaksanakannya pelatihan keramik bagi pemula. Bahkan sejak 2004 di SMKN I Banjarbaru dibuka jurusan Keramik, serta terjalinnya kerjasama
dengan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta untuk
pengembangan produk maupun desain keramik.
Aneka jenis produk keramik hias telah berhasil dibuatnya seperti guci, asbak, tempat kue, patung binatang, cupu,
kaligrafi dan sebagainya. Produk-produk tersebut bisa disaksikan di showroom maupun outlet milik Dekranasda baik yang
di Banjarbaru maupun Banjarmasin. G
DZ

PAMERAN PRODUK KERAMIK:
Ketua Dekranas Kota Banjarbaru, Rusdiwati Rudy Risnawan
membuka pameran Banjarbaru
Expo 2007.
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