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Dalam rangka mempercepat pertumbuhan Industri
Kecil dan Menengah (IKM), unit pendidikan Departemen Perindustrian RI membuka program beasiswa
Tenaga Penyuluh Lapangan IKM
(TPL-IKM),
setara dengan program Diploma Tiga
(D III) di
delapan perguruan tinggi.
PELUANG USAHA
- Potensi pasar papain sangat besar
Getah buah papaya dapat sebagai bahan
pembuat enzim papain, dan mempunyai
nilai ekonomis tinggi.

PROFIL PENGUSAHA
- Desfialti:
	Membuat salai ikan lele
	Salai ikan lele khas makanan Sumbar
bisa dijadikan komoditi unggulan dan
ada peluang untuk diekspor

- Pasar minyak atsiri dunia kurang
pasokan
Psar internasional kurang pasokan
minyak atsiri, peluang besar bagi pelaku
usaha di Indonesia.

- Suhartono:
	Manfaatkan ranting ketak jadi
kerajinan
	Ranting ketak bisa diolah menjadi
bahan kerajinan dan punya nilai jual
tinggi. Diminati turis asing

DARI SENTRA KESENTRA
-	Batik Indonesia dari masa ke masa
-	Bordir dan sulaman bisa jadi
komoditi unggulan
- Tikar bidai produk khas Bengkayang
- 	Alsintanhutbun Lampung Timur
sampai NTT

- PT Conesta Utama:
Produsen aneka produk untuk
industri otomotif
- PT Galih Estetika:
	Eksportir hasil olahan ubi jalar

36

STANDAR TEKNOLOGI

38

-	Sagu sumber energi alternatif
bioenergi
- 	Biogas murah kotoran ternak
- 	Sampah rumah tangga diolah
jadi pupuk organik

-	Silk Solution Center memacu
produksi sutera alam nasional
- BPT Logam Sidoarjo: Membantu dan
menyiapkan tenaga kerja handal
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L

iputan Utama Gema Industri edisi 20 mengulas tentang Program
beasisiwaTenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah (TPL-IKM) yang diberikan
8 Perguruan Tinggi dan Akademi di lingkungan Deperin di Indonesia. Delapan Perguruan
Tinggi dan Akademi itu adalah Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung, Sekolah Tinggi
Manajemen Industri (STMI) Jakarta. Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta, Akademi
Kimia Analisis (AKA) Bogor, AkademiTeknologi Industri (ATI) Padang, AkademiTeknik Industri
(ATI) Makassar,Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Jakarta dan Pendidikan Teknologi Kimia
Industri (PTKI) Medan.
Melalui program beasiswa tersebut diharapkan akan tercipta SDM-SDM yang terampil
dan kompeten dibidang penyuluhan. Disisi lain program yang diusung unit pendidikan Departemen Perindustrian ini selain berfungsi mengembangkan kemampuan dan keterampilan
dalam rangka menyiapkan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan sektor industri juga
mempercepat pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) memberikan kesempatan
kepada generasi muda yang berprestasi tetapi
kurang mampu dari segi ekonomi.
Nantinya para siswa yang telah lulus TPL
IKM akan ditempatkan sebagai Tenaga Penyuluh
Lapangan IKM di Kabupaten /Kota masing-masing
dengan kontrak selama dua tahun dengan Ditjen
IKM Depperin.
Selain Liputan Utama kami juga menyajikan
informasi penting lainnya, yang terangkum dalam
rubrik Peluang Usaha yang mengulas tuntas
Potensi pasar papain dan Pasar minyak atsiri.
Masih ada lagi informasi menarik lainnya di Rubrik
Profil Pengusaha Desfiati (pengusaha sale ikan
lele), dan Suhartono perajin ranting ketak, serta
berita lainnya Dari Sentra-Kesentra, dan Standar
& Teknologi.
Tak lupa juga, dalam suasana NATAL &TAHUN BARU 2008, tim Redaksi GEMA INDUSTRI
“Mengucapkan Selamat Tahun Baru , 1 Januari 2008” Semoga ditahun mendatang
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Beasiswa Untuk Jadi
Tenaga Profesi
Delapan perguruan tinggi membuka program beasiswa Tenaga
Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah (TPL - IKM).
Diharapkan akan tercipta SDM-SDM yang terampil dan kompeten dibidang penyuluhan.
2
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gi Kulit (ATK) Yogyakarta, Akademi
Kimia Analisis (AKA) Bogor, Akademi
Teknologi Industri (ATI) Padang, Akademi Teknik Industri (ATI) Makassar,
Akademi Pimpinan Perusahaan (APP)
Jakarta dan PendidikanTeknologi Kimia
Industri (PTKI) Medan.
Melalui program beasiswa tersebut diharapkan akan tercipta SDMSDM yang terampil dan kompeten
dibidang penyuluhan. Disisi lain program ini juga dalam upaya memberikan
kesempatan kepada generasi muda
yang berprestasi tetapi kurang mampu
dari segi ekonomi.
Nantinya para siswa yang telah
lulus TPL IKM akan ditempatkan sebagai Tenaga Penyuluh Lapangan IKM
di Kabupaten /Kota masing-masing
dengan kontrak selama dua tahun
dengan Ditjen IKM Depperin.

D

alam rangka untuk mempercepat
pertumbuhan Industri Kecil dan
Menengah (IKM), unit pendidikan Departemen Perindustrian yang
berfungsi mengembangkan kemampuan
dan keterampilan dalam rangka menyiapkan tenaga profesional untuk memenuhi
kebutuhan sektor industri, membuat program beasiswaTenaga Penyuluh Lapangan
IKM (TPL IKM) setara dengan program
DiplomaTiga (D III) di delapan perguruan
tinggi di Indonesia.
Delapan perguruan tinggi itu adalah
Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT)
Bandung, Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta., Akademi Teknolo3

Mendapat fasilitas
Program TPL IKM ini mengacu pada
Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI No: 306/M-IND/Kep/8/2007
tentang penetapan peserta program
beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan
IKM (TPL IKM).
Proses perekrutan beasiswa, dilakukan oleh Biro Kepegawaian yang
menangani sektor industri bekerjasama
dengan Pemda setempat dan Unit Pendidikan terkait, memberitahukan kepada
SMU/SMK/MA yang ada di Kabupaten
atau Kota masing-masing.
Yang bisa ikut program beasiswa ini
adalah siswa kelas 3 SMA/SMK atau yang
telah lulus satu tahun sebelumnya dan
menduduki peringkat 1 s/d 10 di kelasnya
yang ditunjukan dalam raport kelas 1 s/d 3,
dan mendapat rekomendasi dari Pemda/
Kepala Dinas yang menangani sektor industri di daerah setempat.Syarat yang paling utama adalah yang mempunyai minat
terhadap program studi yang ditawarkan

dan mempunyai bakat wirausaha.
Seleksi meliputi seleksi administrasi
dan wawancara untuk nengetahui minat
dan bakat siswa, sekaligus memberitahukan penjelasn kepada para calon siswa
tentang program TPL IKM ini.
Pengumuman kelulusan akan disampaikan melalui Pemda/Kota atau Dinas
yang menangani sektor industri, ditembuskan kepada sekolah tempat siswa
belajar.
Bagi siswa yang lulus tes dan seleksi
akan mendapat bantuan biaya transportasi
yang diberikan setelah yang bersangkutan
sampai ditujuan dengan memberikan bukti
tiket perjalanan. Juga akan dibebaskan
biaya pendidikan yang meliputi biaya
kuliah, biaya praktek dan bantuan buku.
Selain itu siswa juga akan dijamin biaya
hidupnya selama pendidikan atau masa
tiga tahun.
Bagi yang mengundurkan diri diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang
telah dikeluarkan.
Pembina IKM di daerahnya
Sesuai dengan peran unit pendidikan di lingkungan Depperin dalam
rangka untuk menciptakan tenaga
profesional, melalui program beasiswa
ini nantinya para lulusannya diharapkan
dapat sebagai tenaga penyuluh lapangan
yang profesional untuk mengembangkan IKM khususnya di Kabupaten/Kota
asal siswa.
“Tugas mempersiapkan tenaga-tenaga penyuluh lapangan merupakan tanggung jawab Pusdiklat dan masing-masing
Unit Pendidikan di lingkungan Departemen Perindustrian,” kata
Drs.
Mujiono, yang kini menjabat Inspektur
Wilayah Depperin. A. Kadri
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Kriswahjono Amidarmo: Dosen Mata Kuliah Pengantar Manajemen
IKM - STMI Program D3 Penyuluh IKM

Silabus Sebaiknya Ditinjau Ulang

Beasiswa Program D3 Penyuluh
IKM di 8 Perguruan Tinggi Jajaran
Departemen Perindustrian di seluruh
Indonesia sungguh tepat. Mendesaknya akselerasi penggalian potensi
dikalangan para pengusaha/pengrajin IKM kita sangat membutuhkan
pendekatan penyebaran informasi
melalui aktifitas penyuluhan multi
aspek. Keberadaan para “penyuluh “
hasil penggodogan program khusus
ini diharapkan mampu berperan
optimal dalam membantu mengatasi
kompleksitas permasalahan yang
mengganjal perkembang-an IKM
selama ini.

Menurut Anda, sudah selaraskah
materi pembelajarannya ?
Idealisme program yang tidak
perlu diragukan ini seharusnya didukung oleh piranti lunak yang memadai,
khususnya berkaitan dengan “silabus
kurikulum” sebagai acuan proses
belajar mengajar . Silabus kurikulum
yang ada sungguh sangat kering dari
substansi yang seharusnya, terlalu
sarat ilmu-ilmu murni yang seharusnya
diminimalisir, sementara keilmuan
terapan terkait dengan tugas pokok
yang akan diemban nantinya sangat
kurang, contohnya pada semester
awal mata kuliah “ Pengantar Manajemen IKM” yang saya pegang hanya
bernilai 2 SKS dengan jumlah JPL 70
menit setiap minggunya. Kemudian
akan dilanjutkan dengan mata kuliah
“Metodologi Penyuluhan” dengan
bobot SKS dan JPL yang sama.
Masalah lainnya ?

Secara umum silabus kurang terisi oleh
muatan pengetahuan sosial ekonomi yang
dapat mendukung strategi pengembangan
kelompok sasaran dalam hal ini IKM saat dilapangan seperti tidak adanya mata kuliah
kewirausahaan, motivasi, bedah kasus berbagai
aspek permasalahan IKM baik produksi maupun
metode kerjanya. Mata kuliah berkaitan dengan
pengetahuan dagang dan peraturan perdagangan
internasional juga tidak terlihat dalam silabus.
Padahal aspek pasar dan pemasaran seorang
penyuluh, lebih-lebih diera kompetisi global
sungguh sangat diperlukan pengetahuan praktis
semacam itu.
Menurut Anda sebaiknya bagaimana ?
Menurut saya silabus kurikulum yang terlanjur ada sebaiknya ditinjau ulang dengan
melibatkan pakar yang benar-benar paham
akan masa depan program yang sangat dituntut
keberhasilannya dalam mengangkat pelaku
usaha IKM diera kompetisi global ini. Gu-

PT Penyelenggara
Program Beasiswa
Calon TPL IKM DepJurusan
Konsentrasi 	Alamat

No Perguruan Tinggi
1. Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil
			

Teknik Tekstil &
Kimia Tekstil
Penyempurnaan Tekstil

Teknologi Pembuatan
Kain dan Teknologi
(022) 7272580

Jl. Jakarta No. 31
Bandung

2. Sekolah Tinggi
Teknik &
Teknologi Pengendalian
Manajemen Industri
Manajemen Industri
Mutu Industri
Jakarta			

Jl. Letjen. Suprapto
No. 26 - Jakarta
(021) 4244280

3. Akademi Teknologi
Teknologi Kulit
Teknologi Bahan Kulit,
Kulit Yogyakarta		
Karet & Plastik
			
Teknologi Pengolahan Kulit
			
Teknologi Produk Kulit

Jl. Imogiri Km. 6
Ngoto Bangun Harjo
Jogyakarta - (0274) 383728

4. Akademi Kimia
Kimia Analisis
Analisis Kimia & Pengelolaan
Analisis Bogor		
Lingkungan Industri
					

Jl. Pangeran Sogiri No. 283
Tanah Baru – Bogor
(0251) 650351

5. Akademi Pemimpin
Manajemen Pemasaran Manajemen Pemasaran &
Perusahaan Jakarta		
Kewirausahaan
					

Jl. Timbul No.34 Ps. Minggu
Ciganjur – Jakarta
(021) 786 7382

6. Akademi Teknologi
Kimia Analisa
Pengelolahan Industri Pangan
Industri Padang			

Jl. Bungo Pasang Tabing
Padang – (0751) 55053

7. Akademi Teknologi
Teknik Industri
Industri Makassar		
			

Teknologi Pangan, Teknologi
Minyak Atsiri, dan Teknologi
Fermentasi Cacao

Jl. Sunu No. 220 Makassar
(0411) 4499 609		

8. Pendidikan Teknologi
Kimia Industri Medan

Teknologi Pengolaan Atsiri
dan Produk Hilir CPO

Jl. Medan Tenggara VII
Medan – (061) 786 7810

4

Teknologi Kimia
Industri
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STTT Bandung Cetak
Tenaga Penyuluh Tekstil
Program beasiswa setara D3 di STTT Bandung terdapat dua ju-

rusan, Teknik Tekstil dan Kimia Tekstil. Targetnya untuk menjadi
Tenaga Penyuluh Lapangan IKM di daerah.

S

ekolah Tinggi Teknologi Tekstil
Bandung ((STTT) adalah salah satu
PerguruanTinggi di Indonesia yang
ikut menyelenggarakan program beasiswa
Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil
dan Menengah (IKM), yang dicanangkan
Departemen Perindustrian.
Program beasiswa setara D3 yang diselenggarakan STTT Bandung ini terdapat
dua jurusan yakni jurusan Teknik Tekstil
dengan konsentrasi ilmu pada Teknologi
Pembuatan Kain, dan jurusan KimiaTekstil
dengan konsentrasi pada bidangTeknologi
Penyempurnaan Tekstil.
Dari dua jurusan tersebut saat ini
STTT-Bandung memiliki 60 siswa yang
masing-masing jurusan terdapat 30 siswa
terbagi kedalam 2 kelompok. Jadi masingmasing kelompok atau kelas terdiri dari
15 siswa.
Asal siswa yang masuk STTT-Bandung
ini mayoritas dari daerah yang memiliki
sentra atau industri tekstil. Ini sesuai
dengan tugas dan peran mereka setelah
selesai/lulus sekolah nanti, yang akan bertugas sebagai tenaga penyuluh lapangan
untuk IKM di daerahnya.
STTT-Bandung sendiri sebelumnya
bernama Institut Teknologi Tekstil (ITT)
berdiri pada 1979. Lantas dikembangkan
menjadi dua lembaga,Balai Besar Pengembangan Penelitian dan Industri Tekstil
(BBT) dan Sekolah Tinggi Teknologi
Tekstil (STTT). Nah untuk pembentukan
STTT ini berdasarkan Surat Keputusan
Bersama Menteri Perindustrian dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada
5

1981, dengan dua program pendidikan
profesional (diploma/D4) dengan gelar
Sarjana Sains Terapan dan D1 dengan
gelar Ahli Pratama.
Lulusan STTT-Bandung ini diharapkan dapat berperan serta dalam
industri tekstil (fiber making, spinning,
weaving, knitting, dyeing, printing, finishing
serta garment), industri bahan-bahan
kimia tekstil, trading company, lembaga
pendidikan, instansi pemerintah, perbankan, atau biro konsultan. Bahkan
kalau memungkinkan menjadi pengusaha dibidang pertekstilan.
Berkaitan dengan komoditi tekstil
yang menjadi primadona ekspor Indonesia, tentu hal ini harus bisa terus
dipertahankan. Untuk itu keberadaan
STTT Bandung ini dapat memberikan
konstribusi besar terhadap kemajuan
industri tekstil di Indonesia.
Dan dalam kenyataannya setiap tahun
jumlah permintaan tenaga untuk keahlian dibidang pertekstilan terus meningGema Industri Kecil. Edisi XX/Desember 2007

- Arifin Suadipradja, S. Teks. M.Sc,:
Pembantu Ketua 1 STTT Bandung (kiri)
- Mahasiswa STTT Bandung:
Untuk program beasiswa
terdapat dua jurusan (kanan)
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kat. Data yang dihimpun STTT-Bandung
pada 2006 jumlah siswa lulus sebanyak
221 siswa, sedang jumlah yang diminta
langsung mencapai 444 orang dan jumlah
industri/instansi yang meminta langsung
mencapai 104 industri/instansi. “Itu
menggambarkan bahwa potensi kerja
lulusan STTT-Bandung sangat besar,”
kata Arifin Suadipradja, S. Teks., M.Sc,
Pembantu Ketua1 STTT Bandung.
Sekolah dengan jaminan kerja
Dibuatnya pedidikan program beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)
Industri Kecil dan Menengah (IKM) menu6

rut Arifin Suadipradja, S.Teks., M.Sc,
Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil, sangat bagus.
Karena hal ini akan membantu
menyiapkan tenaga kerja penyuluh
lapangan khususnya untuk kalangan
Industri Kecil dan Menengah di
daerah-daerah.“STTT bekerjasama
dengan Departemen Perindustrian menciptakan tenaga penyuluh
lapangan melalui pendidikan program beasiswa D3,” katanya.
Selama ini SDM yang sudah terampil
sebagai tenaga penyuluh lapangan tidak
sampai ke daerah-daerah. Mereka merasa
enggan ditugaskan kedaerah lain. Untuk
mengatasi kekurangan SDM bidang penyuluh tersebut pemerintah dalam hal ini
Departemen Perindustrian menciptakan
SDM profesional dibidang penyuluh,lewat
pendidikan selama tiga tahun atau setara
D3 di STTT Bandung.
Para siswa tersebut juga telah mendapat kontrak kerja untuk masa dua tahun
dengan Dinas Depperin setempat. Kontrak kerja ini sifatnya sudah mengikat.
Dimana nantinya tugasnya adalah sebagai
tenaga penyuluh lapangan, memberikan

penyuluhan kepada para
IKM di daerahnya. “Para
siswa setelah selasai pendidikan nantinya kembali
kedaerah dan langsung
menjadi tenaga penyuluh
IKM.Tugasnya memberikan
bimbingan dan penyuluhan
kepada IKM-IKM yang ada
di daerahnya, disesuaikan
dengan kompetensinya,”
kata Arifin.
Setelah kontrak kerja selesai dua tahun, para tenaga
penyuluh ini bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.
Diharapkan dengan bekal
dan pengalaman yang telah
didapatkan baik semasa pendidikan atau saat menjadi tenaga penyuluh
lapangan Dinas Depperin, mampu mandiri
dan mencari atau menciptakan lapangan
kerja baru.
Arifin yakin para siswa ini nantinya
setelah lulus akan mampu beradaptasi
dengan lingkungan dan kondisi kerja
pada perusahaan. “Mereka para siswa
diberikan ilmu dan keahlian sesuai dengan
disiplin ilmu yang diambil. Seperti di STTT
Bandung ini,ada dua kompetensi ilmu yang
bisa dipelajari yakni bidang pertekstilan
serta pengetahuan ilmu komunikasi dan
penyuluhan,” katanya.
Apalagi konsentrasi para siswa hanya
belajar, tidak lagi harus pusing-pusing
memikirkan biaya. Jadi sangat disayangkan jika peluang ini tidak dimanfaatkan
sebaik-baiknya. Jadi latar belakang siswa
yang beraneka ragam, baik dari segi budaya, background pendidikan, dan kondisi
ekonomi tidak lagi menjadi kendala dalam
menyerap ilmu yang diberikan oleh para
dosen atau guru
Soal pendidikan atau status siswa
sama dengan pendidikan atau siswa yang
reguler. Jadi didalam sistim pendidikan
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tidak ada perbedaan antara yang reguler
dengan yang mendapat beasiswa. “Bedanya yang program beasiswa mereka
mendapat biaya hidup dan pendidikan dari
pemerintah lewat Departemen Perindustrian serta kontrak kerja dua tahun,” papar
Arifin. Diharapkan nantinya para siswa
ini mampu merefleksikan ilmunya saat
penyuluhan pada IKM di daerahnya.
Sementara soal materi pendidikan,
lanjut Arifin dalam menyusun modul (silabus) lebih dulu melalukan riset secara
mendalam. “Kami melakukan komunikasi
dan klarifikasi kepada para IKM-IKM di
daerah, untuk mencari materi yang betulbetul dibutuhan para pelaku usaha di
daerah. Dengan begitu diharapkan para
siswa ini nantinya mampu mengimple
mentasikan ilmunya saat bertugas sebagai
tenaga penyuluh lapangan di daerahnya,
sesuai dengan bidang usaha IKM,” papar
Arifin.Jadi untuk menyusun materi belajar
yang berkaitan dengan program beasiswa
D3 ini, STTT-Bandung sudah melalui
survei ke seluruh wilayah di Indonesia.
Kami menyesuaikan dengan kebutuhan
riil IKM yang ada di daerah di Indonesia,
tambahnya.
Namun masalah kualitas atau kompetensi siswa terhadap penyerapan ilmu
yang diberikan oleh sekolah, STTT tidak
bisa menjamin keberhasilannya 100
persen. “Kalau untuk masalah belajar
tidak ada problem. Hanya saja hasilnya
dikembalikan lagi atau tergantung kepada siswa, bagaimana daya serapnya
terhadap pelajaran yang diberikan dan
seberapa besar komitmennya mereka
terhadap pilihan pendidikannya ini,”
kata Arifin.
A. Kadri

Didi Setiawan

Program Siap Kerja
Bantu Daerah

Menurut Didi Setiawan, siswa STTT Bandung program beasiswa TPL
IKM asal Belitung yang akrab disapa Didi, program D3 ini sangat membantu
dirinya terutama orang tuanya.“Orang tua tidak perlu lagi memikirkan biaya
pendidikan saya untuk masuk perguruan tinggi,” katanya polos.
Soal materi pendidikan, kata pria yang mengambil jurusan Kimia Tekstil
ini, merasa harus banyak belajar lagi agar dapat mengikuti pelajaran.Temantemannya juga banyak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran.
Karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, ada yang dari STM,
SMU, MA dan sekolah sederajat lainnya. Sehingga beberapa mata pelajaran
mereka belum mendapatkan saat disekolah menengah.
Diakui Didi masalah mata kuliah yang belum pernah diperoleh saat di
SMA tidak terlau dijadikan beban. Untuk mengatasi hal tersebut, katanya
dengan giat belajar secara kelompok dengan teman-temannya. Karena tergetnya adalah selain lulus, segera bisa mengimplementasikan ilmunya untuk
kemajuan IKM di daerahnya.
Mayoritas siswa yang ikut program beasiswa D3 STT T Bandung, adalah
siswa-siswa yang berprestasi di sekolahnya, jadi materi pendidikan yang masih
baru sepertinya tidak menjadi kendala serius bagi mereka.
Didi sendiri merasa nyaman, belajar di tempat yang cukup jauh dari daerahnya.“Disini berteman dari beragam daerah yang memiliki budaya berbedabeda. Ini membuat kita kaya wawasan dan wacana. Bisa saling bertukar cerita,
baik tentang budaya, potensi wisata, dan berbagai kegiatan dan kebiasaan di
daerahnya masing-masing,” paparnya.
Dengan biaya hidup sebesar Rp 850.000 per bulan yang diberikan pemerintah dalam hal ini Departemen Peridustrian sebagai subsidi program beasiswa
tenaga penyuluh lapangan IKM, untuk biaya hidup dan membantu pembelian
buku, memang dirasa belum cukup. Mengingat kebutuhan hidup di kota seperti
Bandung ini cukup besar. “Namun hal itu bukan menjadi kendala berarti untuk
menyelesaikan program pendidikan ini,” ucap Didi.
A. Kadri

Didi Setiawan:
Program beasiswa
TPL IKM sangat membantu
mendapatkan pendidikan yang
bermutu

7
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ATK Yogyakarta
Menciptakan Tenaga Profesional
Bidang
Kulit
Dalam upaya menyiapkan tenaga penyuluh yang terampil, Akademi
Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta menyelenggarakan program beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) untuk IKM.

A

kademi Teknologi Kulit (ATK)
Yogyakarta, adalah salah satu
perguruan tinggi yang menyelenggarakan program beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Industri Kecil dan
Menengah (IKM). Tujuan dari pendidikan
ini adalah pertama, untuk menghasilkan
TPL yang profesional dan mampu menjadi
katalisator pertumbuhan IKM khususnya
sektor kulit di daerah masing-masing.
Kedua, menghasilkan tenaga penyuluh
lapangan yang mampu menjadi ujung
tombak pengembangan IKM yang diharapkan turut memberikan kontribusi
pertumbuhan ekonomi bangsa. Ketiga,
menciptakan wirausaha baru di daerah
asalnya masing-masing. Dan keempat
menciptakan agen perusahaan dalam
proses transformasi dari masyarakat
agraris menuju masyarakat industri.
Program beasiswa TPL setara D3 ini
memang dibuat oleh Departemen Perindustrian dalam upaya mempercepat
pertumbuhan IKM di Propinsi dan Kabupaten/Kota, memalui tenaga penyuluh
lapangan. Hal ini berkaitan dengan masih
kurangnya tenaga penyuluh di daerah. Itu
disebabkan, karena minat masyarakat
untuk menjadi tenaga penyuluh kurang
dan tidak ada regenerasinya. “Dengan
dirangsang beasiswa, masyarakat menjadi berminat. Karena biaya sekolah itu
tinggi dengan program beasiswa bagi
yang pintar tapi tidak ada biaya menjadi
8

ada kesempatan,” kata Ir Cahya Widiyati,
M.Kes, Direktur AkademiTeknologi Kulit
Yogyakarta.
60 persen praktek
ProgramTPL ATKYogya ini tergolong
masih baru (mulai Agustus 2007), targetnya 60 siswa, tapi baru terpenuhi 55 siswa
dari seluruh daerah Indonesia. Jurusan
yang dibuka untuk program beasiswa ini
berbeda dengan reguler. Untuk reguler
empat jurusan, sedang untuk program
beasiswa hanya ada tiga jurusan yakni,
desain Bahan kulit, Karet dan Plastik,
Teknologi Pengolahan Kulit dan Desain
Teknologi Sepatu dan produk kulit.

Untuk penjurusan, Akademik yang memutuskan sesuai dengan jurusan saat masih
SMA serta disesuaikan dengan potensi
asal daerah mahasiswa. Kami berharap
mahasiswa nantinya bisa memberikan
penyuluhan mulai dari hulu hingga hilir.
Saat ini yang masuk program beasiswa
adalah lulusan IPS, jadi yang paling banyak
adalah jurusan Desain Teknologi Sepatu
dan Produk Kulit.
Sedang untuk penyusunan modulnya,
mengacu dari Diknas serta buku-buku
panduan penyuluhan.“Sebelum membuat
kurikulum, kita mengadakan survei lebih
dulu ke industri tentang perkulitan. Namun untuk program terbaru saat ini kami
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Untuk kurikulum D3 TPL meliputi
belum sempat karena waktunya mepet. yang utama terampil, tambahnya.
Dengan porsi praktek lebih besar kurikulum inti dan kurikulum institusional,
Untuk penyuluhannya, terjun langsung ke
penyuluh kulit memang belum melakukan, dibanding teori, diharapkan para siswa dengan beban studi kumulatif sebanyak 120
hanya sebatas dari buku panduan karena akan menjadi tenaga penyuluh lapangan yang SKS dalam waktu enam semester atau 3
terampil mampu mempercepat pertum- tahun. Mata kuliahnya meliputi ilmu-ilmu
kendala waktu,” ujarnya.
Soal kurikulum memang ada rencana buhan industri kecil-menengah khususnya humaniora, penyuluhan, ilmu-ilmu manajeuntuk pembenahan. Tapi angendanya disektor industri kulit dan produk kulit, men dan teknologi.
belum bisa, karena para dosen sedang berbasiskan potensi daerah.
Menjadi tenaga penyuluh
mengikuti pelatihan dan training
Kurikulum Program beasiswa
Setelah lulus sesuai dengan
untuk meningkatkan keahliannya.
ATK Yogya
komitmen awal, para siswa
Dunia usaha juga belum pernah diA. Kurikulum inti
akan menjadi tenaga penyuluh
minta untuk memberikan masukan
1. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK)
2.
Mata
kuliah
keilmuan
dan
keterampilan
(MKK)
di daerah masing-masing.“Para
“Jadi kurikulum yang ada saat ini
3. Mata kuliah keahlian berkarya (MKB)
siswa itu sudah ada teken konbelum harga mati.Ini baru semester
4. Mata kuliah perilaku berkarya (MPB)
trak selama dua tahun. Setelah
I jadi pelajarannya masih umum.
5. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB)
kontrak selesai diharapkan
Setiap tahun akan ditinjau ulang,
B. Kurikulum institusional
mereka dapat menjadi mandiri,
disesuaikan dengan dunia industri,”
1. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK)
karena formasi penyuluh terpapar Cahya Widiyati.
2. Mata kuliah keahlian berkarya (MKB)
3. Mata kuliah perilaku berkarya (MPB)
gantung dari daerahnya. Bisa
Untuk prioritas konsentarsi
4. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB)
berwiraswasta dan memberikan
pendidikan, lanjut Cahya Widipeluang usaha kepada orang lain
yati, mengingat bidang perkulitan
Ratio perbandingan
khususnya produk kulit, atau
butuh inovasi supaya tidak kalah
1. Program studi teknologi bahan kulit, karet damn plastik
Kurikulum inti : Kurikulum institusional = 70 : 30
menjadi PNS atau bekerja di
dengan produk luar negeri, menKuliah teori : Praktek 		
= 40 : 60
perusahaan perkulitan,”kata
gacu pada Tridarma yakni pendidi2. Program studi teknologi pengolahan kulit
Cahya Widiyati.
kan, penelitian, dan pengabdian
Kurikulum inti : Kurikulum institusional = 68,3 : 31,7
Kuliah teori : Praktek 		
= 40 : 60
Cahya Widiyati menambahmasyarakat. “Karena pendidikan
3. Program studi teknologi produk kulit
kan,
tingkat kesuksesan para
itu seharusnya pendidikan yang siap
Kurikulum inti : Kurikulum institusional = 75 : 25
Kuliah teori : Praktek 		
= 40 : 60
siswa cukup besar mengingat
pakai.Oleh karena kita berorientasi
mereka tidak perlu
pada pendidikan, ada
memikirkan biaya, tudosen-dosen tamu
gasnya hanya belajar.
untuk mengetahui apa
“Dalam kurikulum
yang sedang in saat
kita ada tinjauan ke
ini khususnya produk
industri, ada dosen
kulit,” katanya. Untuk
tamu dan juga ada
aplikasi pendidikanpraktek kerja lapannya, sekitar 60 persen
gan (PKL),” tegaspraktek langsung, dan
nya.
40 persen berupa
Hanya saja dalam
teori. Dan ini sudah
program belajar dimenjadi keputusan
akui Cahya Widiyati
dari Diknas untuk
masih terdapat bependidikan D3, seberapa kendala, misragam dengan penMemberikan pelatihan:
didikan D3 lainnya.
Untuk menjadi tenaga
Teori yang diajarkan
penyuluh
tidak perlu mendalam,
9
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alnya soal infrastruktur dan peralatan,
masih kurang mendukung. Setelah pasca
gempa gedung belum dibangun kembali.
Sedang peralatan bantuan belum turunturun juga.“Alatnya itu impor, dan sampai
sekarang belum turun, padahal lelang sudah dilaksanakan dan akhir tahun tanggal
15 Desember pertanggung jawaban sudah
masuk,” keluhnya. Jadi kemungkinan besar
batal. Itu sayang sekali padahal dana ada,
kontrak sudah dilaksanakan. Kalau dana
belum turun-turun untuk mengambil
alat juga tidak berani. Untuk bantuan
ini birokrasinya perlu ada pembahasan
mengenai anggaran, pembiayaan, dan itu
makan waktu, tambahnya.
Bila menggunakan alat dalam negeri,
belum standar. Jadi harapan untuk bisa
menghasilkan tenaga penyuluh yang
terampil,namun dari segi peralatan kurang
mendukung kita juga tidak bisa berbuat
apa-apa. Kemudian dari gedung, setelah
kena gempa belum dibangun kembali. Ini
bisa melemahkan semangat mahasiswa.
Untuk mengikuti program ini kriterianya adalah siswa kelas III atau telah lulus
satu tahun dari SMA/MA/SMK semua
jurusan termasuk SMK dilingkungan Departemen Perindustrian yang menduduki
peringkat sepuluh besar.Yang pasti punya
minat pada salah satu program studi yang
ditawarkan.
Untuk dosen atau pengajarnya dari
berbagai disiplin ilmu, ada dari Depperin mengajar tentang teknologi,
dari ATK sendiri sesuai dengan
program studinya, UGM, Praktisi
untuk pendidik umum, dan Departemen Agama. Rachma U
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Alwiyana Putri Delco dan Bob Rikardi

Beruntung, Tidak Semua Siswa Bisa
Tujuan Alwiyana Putri Delco dan Bob Rikardi, asal Riau dan Bengkulu
mengambil program beasiswa TPL jurusan Teknologi Produk kulit adalah
untuk mengembangkan prestasi dan bakat. “Kami juga sudah dijanjikan lapangan kerja. Sedangkan Sarjana S2 saja belum tentu mendapat lapangan kerja
seperti kami. Kami juga dapat mengembangkan daerah kami masing-masing,”
kata Alwiyana
Soal kendala yang dihadapi, kata Bob Rikardi, karena semuanya baru, kami
semuanya tidak ada basic tentang kulit. Jadi harus belajar dari awal seperti
mengetahui jenis kulit, alat yang digunakan dan masih banyak lagi, harus ekstra
belajar. “Untuk mengatasinya adalah dengan giat belajar mengenal ilmu yang
diberikan dosen, serta mencari informasi melalui internet, atau majalah.
Target Alwi dan Bob setelah selesai selain menjadi penyuluh di daerahnya,
kami juga ingin membuka usaha sendiri. Apalagi didaerah mereka berdua,
diakui masih kurang untuk produk kulitnya.“Kami bisa mengekspresikan diri
dan mengembangkan apa yang ada di daerah kami lagi pula kami juga dapat
memberikan lapangan kerja bagi masyarakat daerah kami,” alasannya.
Kalau Putri mengaku akan membuka usaha produk kulit karena pasarannya
lebih bagus dibandingkan kulit yang belum diolah. Bob juga punya rencana
sama dengan Putri, akan membuka usaha produk kulit.
Untuk kendala biaya atau dana, diakui mereka berdua hanya soal jadwal atau
tanggal penerimaannya yang selalu berubah-ubah.“Kita hanya ingin kepastian
tanggal berapa dana diterima. Ini untuk mempermudah dalam pengaturan
budget,” papar Bob. Setiap bulan kami mendapat dana sebesar Rp 900 ribu,
tapi dipotong pajak sebesar 15 persen, jadi tinggal Rp 855 ribu. Dana tersebut
untuk biaya hidup Rp 750 ribu dan Rp 150 ribu untuk buku, tambahnya.
Siap kerja
Putri dan Bob sepertinya sudah siap dengan konsekuensinya ikut program
beasiswa, ditempatkan di daerahnya masingmasing.“Kami siap dan bangga ikut program
beasiswa, selain bisa mengembangkan bakat,
dapat ikut mengembangkan daerah. Kita
dapat memajukan potensi daerah kita, dan
tidak perlu bingung mencari kerjaan,” katanya. Kami ingin mengembangkan potensi
daerah kami khususnya kulit. Kami ini dari
Kabupaten, jadi agak kurang terjamah. Jadi
dengan mengikuti pendidikan ini kami berharap dapat mengembangkan potensi daerah
dan bisa mandiri serta memberikan peluang
Gema Industri Kecil. Edisi XX/Desember 2007
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AKA Bogor Konsentrasi Pada
Lingkungan
Untuk program beasiswa di Akademi Kimia Analisis (AKA) Bogor

hanya dibuka satu jurusan, Kimia Analisis. Sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga penyuluh lapangan, jadi dikonsentrasikan
pada lingkungan.

S

ejak berlakunya era Otonomi Daerah
(Otda), orang dalam hal ini sumber
daya manusia (SDM) dengan
seenaknya pindah tempat kedaerah lain.
Sehingga Dinas Perindustrian kekurangan
tenaga penyuluh lapangan.“Dari kondisi
tersebut kemudian kita berpikir perlu
segera mendidik orang. Satu sarana yang

menengah ke atas mereka
bisa membayar konsultan
dan tidak butuh penyuluh,
tambahnya.
Program beasiswa ini,
lanjut Juli dimulai pada
akademik 2007/2008, dan
direncanakan hanya tiga

kita miliki adalah sekolah. Maka munculah program beasiswa Tenaga Penyuluh
Lapangan (TPL) untuk Industrui Kecil
dan Menengah (IKM),” kata Direktur
Akademi Kimia Analisis Bogor, Ir Juli
Astuti, MA. Jadi tujuan utamanya adalah
untuk mengisi tenaga penyuluh di lapangan khususnya bagi IKM ke bawah. Kalau

angkatan sampai 2009/2010.Tahap awal
menerima 60 siswa, dua tahun berikutnya rata-rata menerima 30 siswa. Jadi
seluruhnya ada 120 siswa kali delapan
sekolah yang menyelenggarakan program
beasiswa, sehingga total TPL yang akan
dihasilkan sebanyak 960 siswa.
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Konsentrasi pada
lingkungan
Untuk program beasiswa di Akademi Kimia
Analisis (AKA) Bogor
hanya dibuka satu jurusan, Kimia Analisis. Ini
berkaitan dengan konsentrasi mereka yang
nantinya sebagai tenaga
penyuluh lapangan, jadi
dikonsentrasikan pada
lingkungan. “Mereka
dibekali ilmu kimia analisis yang kuat sehingga
bisa melakukan kontrol mutu, dan
mampu meberikan penyuluhan pada
industri kecil. Bagaimana industri kecil
itu bisa menghasilkan produk dengan
kualitas baik tapi tidak mencemari
lingkungan,” papar Juli.
Para siswa, lanjut Juli, diajarkan
bagaimana mengelola industri, dan
membuat suatu perencanaan pengelolaan lingkungan. Ini untuk bekal
saat nanti mereka melakukan TPL
pada IKM. Mereka perlu diberikan
pelajaran bagaimana mengelola lingkungan dengan baik dan murah, agar
tidak mencemari lingkungan. Karena
IKM merasa berat kalau harus membeli
peralatan yang canggih.
Sedang untuk kurikulumnya, kata Juli
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tidak melanggar aturan-aturan perguruan
tinggi,kerena programnya Diploma 3 (D3)
bukan hanya training. Jadi kurikulumnya
ditetapkan minimal 110 SKS maksimal 120
SKS.“Kita mengambil diantara dua batasan
itu, yakni 112 SKS, sama dengan program
reguler. Kemudian modul dikembangkan
oleh dosen. Dengan prioritas kurikulum
berdasarkan kebutuhan pasar, dengan
perbandingan belajar 40:60. Maksudnya
sekitar 40% dari pelajaran berupa teori
dan 60%-nya praktek. Skill mereka harus
lebih tinggi dibanding akademis, karena
akan berada di lapangan.”

berdasarkan analisis kita di lapangan.
Masalah di lapangan itu kita rangkum jadi
kurikulum, tambahnya.
Di tengah-tengah semester nanti,
kata Juli ada magang, di berikan juga
a’ttachment motivation training, dan training untuk kewirausahaan.“Kalau magang
boleh di sini, boleh juga di tempat daerah
asal mereka,nanti difasilitasi.Sedang untuk
kunjungan industri, di semester dua atau
tiga minimal dua kali. Di akhir semester
nanti ada PKL sebanyak dua kali, untuk
tempatnya nanti dicarikan.Tujuannya agar
mereka menguasai lapangan.

Target siap kerja
Target dari lulusan program beasiswa ini, kata Juli selain bisa diterima
masyarakat, mereka juga harus siap
kerja bukan siap latih. Karena untuk
program TPL ini, begitu mereka lulus
sudah menjadi pekerja kontrak selama
dua tahun di daerah asalnya.
Hanya saja problemnya untuk para
siswa itu, meski mereka masuk ke AKA
dengan nilai rata-rata di atas 7, tapi nilai
7 untuk siswa asal luar Jawa berbeda
dengan siswa dari Jawa. Sehingga cukup
kesulitan bagi para dosen dalam memberikan pelajaran, karena tidak semua siswa
punya kemampan sama dalam menyerap
pelajaran yang diberikan.
Begitu pula pandangan para pengusaha, soal modul yang belum sesuai dengan keinginan dunia usaha.“Jelas ini tidak
benar,” kata Juli. Karena pandangan para
pengusaha, di lapangan yang dibutuhkan
hanya ketrampilan untuk bekerja. Untuk
itu kami siapkan kurikulum, dan diberikan
diklat disesuaikan dengan kebutuhan
pasar. Untuk kurikulumnya kita padukan
dari Depdiknas lantas dikembangkan

Rata-rata diatas tujuh
Syarat umum untuk bisa ikut program
beasiswa ini, lulusan SMA jurusan IPA
dengan nilai raport dari semester satu
sampai lima rata-rata diatas tujuh. Mendapat rekomendasi atau direkomendasikan
dari Pemda setempat dan sekolah asal.
Bersedia untuk kembali ke daerah asal
setelah lulus dan bekerja sebagai tenaga
kontrak TPL selama dua tahun.
Untuk para dosen kata Juli, tetap dari
AKA.Tapi untuk soft skill-nya seperti dosen
penyuluh, sosiologi, dan psikologi kami
datangkan dari tenaga luar. Di Bogor ada
dua sekolah tinggi penyuluh, pertanian
dan perikanan, kami bekerjasama dengan
mereka.
Saat ini karena masih semester satu,
jadi masih cukup ditangani oleh sepuluh
dosen dulu. Tapi untuk tenaga pembimbingnya sudah banyak, karena seluruhnya
terlibat. Ini berkaitan dengan kemampuan mereka nanti, tidak
cukup
hanya dengan keterampilan teknis
saja, tapi soft skill-nya juga harus bagus.
Mengingat mereka akan
banyak
berinteraksi dengan banyak orang, dengan karakter yang
beragam pula.

Praktek kerja :
Modul belum sesuai dengan
keinginan dunia usaha?
12
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Syafriadan dan Robi Siswandi

Ingin Memajukan IKM
di Daerahnya

Bagi Syafriadan dan Robi
Siswandi asal Karimun, Kepulauan
Riau dan Sumbar masuk program pendidikan beasiswa TPL IKM Depperin
karena tertarik beasiswanya. Selain itu
mereka mengaku lulusan IPA, bidang
pekerjaannya tidak jauh dari ilmu eksak.
“Kimia analisis kan termasuk pelajaran
eksak. Dan saya lihat masuk ke sini
prospeknya sangat baik. Ilmu yang
diberikan pasti terserap dipekerjaan,”
papar Syafriadan. Selain itu Kepulauan
Riau adalah daerah industri dan pada
2010 nanti akan masuk era lingkungan
dan ozon.Jadi lulusan kimia analisis akan
sangat diperlukan.
Sedang bagi Robi mengambil program ini karena ingin meringankan beban orang tua.“Kebetulan saya berasal
dari keluarga yang kurang mampu. Di
SMA saya mengambil program IPA.
Dan mengambil jurusan Kimia Analisis,
buat langkah kedepan bahwa ilmu kimia
sangat dibutuhkan di Indonesia. Selain
itu saya juga berniat untuk memajukan
Industri Kecil dan Menengah,khususnya
didaerah saya,” paparnya polos.
Untuk informasi program beasiswa ini, Syafriadan mengaku baca
dari koran lantas membuka internet,
kemudian tanya ke Dinas Perindustrian setempat. Sedang Robi tahu
dari temannya yang bekerja sebagai
PNS. Lantas membuka internet, dan
memastikan informasinya ke Departemen Pendidikan setempat.
Sistem kekeluargaan
Soal kendala ikut program beasiswa
di AKA Bogor khususnya, diakui Sya-
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friadan dan Robi Siswandi, hampir tidak
ada. “Sistem kekeluargaannya di AKA
sangat tinggi, mulai dari Direktur hingga
senior di sini, saling membantu,” kata
mereka serempak.
Kedua remaja ini, juga merasa tenang
dalam belajar. Karena setelah lulus nanti
sudah dijamin mendapat pekerjaan.“Kita
sudah ada perjanjian kontrak selama dua
tahun di daerah masing-masing. Maka
saya akan menjalankan kontrak kerja dan
setelah selesai ingin melanjutkan sekolah
kejenjang S1,” papar Syafriadan. Disini
saya juga senang karena bisa mengembangkan jiwa entrepreneur dalam diri
saya, dan menerapkan ilmu yang di dapat
untuk daerah kita nanti.Apalagi saat ini
kompetisi mencari pekerjaan sangat besar
sekali, bila kita tidak punya pengalaman,
kita tidak punya daya saing maka akan
ketinggalan.
Sedang Robi, ingin memajukan per-

industrian di daerahnya. Menurutnya
Industri Kecil dan Menengah di daerahnya
belum maju. “Bila selesai kontrak nanti,
saya ingin membuka usaha sendiri dan kalau bisa sekolah lagi,” terangnya. Bisa ikut
program beasiswa merupakan anugerah
bagi saya, karena kita bisa memajukan
industri kecil dan menengah di daerah
kita. Buat apa kita pintar tapi tidak bisa
memajukan industri kecil dan menengah
di daerah kita sendiri.Tujuan kitakan memang untuk menjadi penyuluh di daerah
kita masing-masing untuk memajukan
industri kecil dan menengah.
Sementara subsidi yang diterima para
siswa khususnya di AKA Bogor, selain akademik mereka mendapat Rp 950 ribu per
bulan untuk biaya hidup.“Dana sebesar
itu lebih dari cukup. Kebetulan saat seminar di Departemen Perindustrian kami
diajarkan bagaimana mengatur keuangan
dengan baik sampai Rp 50 rupiahpun
kami harus memperhitungkan,” tambah
Robi.
Teguh S
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ATIP BANGKIT BERKAT
PROGRAM BEASISWA TPL

Beberapa tahun terakhir ATIP mengalami penurunan dari segi jumlah
penerimaan mahasiswa baru. Tapi mulai tahun 2007 bangkit kembali
sejak adanya program beasiswa TPL. Bagaimana sebetulnya kondisi
sekolah di bawah naungan Depperin yang berada di Padang ini?

A

kademiTeknologi Industri Padang
(ATIP) berdiri sejak 1974 dengan
3 program jurusan. Pertama, jurusan Teknik Industri dengan 2 program
studi, yaitu Teknologi Industri dan Teknik
Kimia. Kedua, jurusan Kimia Analis dengan
program studi Kimia Analis. Dan ketiga,
jurusan Manajemen Industri dengan program studi Manajemen Industri.
Selanjutnya, pada tahun 1995 akibat

dari tuntutan pasar dan adanya permintaan akan tenaga-tenaga lingkungan, maka
ATIP menambah satu program studi baru,
yaitu Lingkungan Industri di bawah jurusan
Kimia Analis.
Saat ini ATIP memiliki sekitar 550
orang mahasiswa, dengan tenaga pengajar
tetap 50 orang dan tidak tetap 17 orang.
Mahasiswa rata-rata berasal dari lokal
Sumatera Barat. Baru pada tahun ajaran
2007-2008 ATIP menerima mahasiswa

Proses belajar di ATIP:
Program beasiswa TPLIKM menambah gairah
belajar siswa
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dari luar daerah yang mengikuti program
beasiswaTPL (Tenaga Penyuluh Lapangan)
dari Departemen Perindustrian pusat.
Dari 50 tenaga pengajar tetap itu hampir semua telah menyelesaikan program
pendidikan S2. Hanya 4 orang saja yang
belum, tapi tahun depan akan diikutkan
program S2.Bahkan terdapat 2 orang yang
telah menyelesaikan program S3 dan 3 lagi
sedang dalam proses akhir penyelesaian
disertasi. Mereka berasal dari Universitas Andalas, IPB, UGM dan alumni ATIP
sendiri yang telah melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi.
ATIP memiliki beberapa fasilitas,
antara lain ruang perkuliahan, aula, gedung direktorat, perpustakaan, dan laboratorium. Laboratorium yang dimiliki
cukup komplit, seperti lab.workshop, lab.
internet, lab.informasi bisnis, lab.bahasa,
lab.kimia, dan lab.fisika. Sedang lab yang
sedang dalam proses pendirian adalah
lab.industri kimia.
Di antara beberapa fasilitas tersebut
yang masih tampak kurang adalah koleksi
buku-buku dan bahan-bahan bacaan
lainnya yang berada di Perpustakaan.
Dan hal ini pun diakui oleh pengelola
Perpustakaan ATIP.
Menurut Direktur ATIP M.Arifin, program studi yang ada saat ini sudah dirasa
cukup.Cuma,konten dalam program studi
yang akan coba dikembangkan lagi termasuk juga tenaga pengajarnya.“Kendala
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kita sekarang banyak dosen yang sedang
mengambil program S2,sehingga yang aktif
banyak asisten dosennya, seperti dalam
mata kuliah praktikum,” jelasnya.
Ke depan, masih kata M.Arifin, kurikulum ATIP akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pasar
di Sumatera Barat. “Kita coba redisain
lagi kurikulumnya, kita arahkan sesuai
dengan tuntutan pasar dan masyarakat
di sini,” ujarnya.
Dibanding dengan masa-masa awal
berdirinya ATIP saat ini
jauh lebih berkembang,
terutama dari segi fisik
dan infrastruktur. Meski
demikian, sekolah ini
pernah mengalami penurunan dari segi akademis (jumlah mahasiswa).
Angka penurunan itu
hingga mencapai 60%.
Dari 300 mahasiswa
yang diterima setiap tahunnya menjadi hanya
120 pada tahun ajaran
2005-2006.
Tapi mulai tahun
ajaran 2007-2008 terdapat kenaikan lagi dari
segi jumlah mahasiswa,
khususnya dengan
adanya program beasiswa TPL.Tahun ini ATIP menerima 60
mahasiswa program beasiswa TPL yang
berasal dari berbagai daerah di Indonesia,
khususnya dari Indonesia bagian timur.
Program TPL sangat positif
Dalam pandangan M.Arifin, program
beasiswa TPL sangat positif. Setidaknya,
bisa menumbuhkan motivasi pada mahasiswa non-TPL untuk belajar lebih giat lagi,
karena mahasiswaTPL rata-rata memiliki
spirit belajar lebih tinggi.
Kenapa mereka demikian? Karena
ada tantangan pada mereka, yaitu kalau
15

tidak meraih IPK minimal 2 koma, maka
mereka akan terkena DO (drop out). Lalu
kalau sampai mereka mundur, maka harus
mengembalikan dana/uang yang telah
diberikan selama belajar.“Jadi tantangan
mereka memang lebih berat,” ujar Arifin
lagi.
Program ini ternyata bisa mengangkat
nama baik ATIP karena ternyata sekolah/
akademi di bawah naungan Departemen
Perindustrian ini memberikan program
beasiswa bagi anak yang berprestasi

yang mereka nantinya akan dipersiapkan
untuk jadi tenaga TPL. Memang, setelah
mereka lulus ATIP, mereka diharuskan
mengabdi selama 2 tahun di daerahnya
masing-masing.
“Ide awal TPL itu kan diperuntukkan bagi anak-anak yang mampu secara
akademis tapi tidak mampu dari sisi biaya.
Dan terutama berasal dari daerah-daerah
tertinggal yang berada Indonesia timur,
meski dari Indonesia bagian barat juga
ada,” jelas Arifin.
Sambutan prositif juga dinyatakan dua

mahasiswa peserta program TPL di ATIP,
yaitu Habibul Anwar asal Banten dan Animah asal Bengkulu.Kedunya merasa cukup
tertarik untuk jadi konsultan IKM seperti
halnya target program tersebut karena
memang mereka suka berbicara.
Cuma mereka ada sedikit keluhan.
Yaitu mereka merasa ditempatkan tidak
sesuai dengan pilihan awal,dimana mereka
sebelumnya memilihAPP Jakarta.Pasalnya,
basic mereka sebelumnya bukanlah kimia
melainkan komunikasi.“Tapi begitu di sini
kita ditempatkan di jurusan Kimia Analis,”
kata keduanya.
Itulah sebabnya, ke depan mereka
berharap agar Departemen Peridustrian
lebih memperhatikan penempatan mahasiswa yang disesuaikan dengan minat
dan bakatnya.
Menurut Arifin, penempatan mahasiswa memang merupakan wewenang
penuh Departemen Perindustrian pusat,
dimana penempatan itu berdasarkan
kompetensi daerah dan bukan semata
berdasarkan pilihan calon mahasiswa.
“Sebetulnya sejak awal calon mahasiswa
pun telah ditanyakan komitmen tentang
kesediannya untuk ditempatkan dimana
saja sesuai dengan potensi daerah yang
dimiliki,” jelasnya.
Kuliah di ATIP sebetulnya cukup enak
dan ringan dari segi biaya, karena tiap
mahasiwa non-beasiswa hanya dikenakan
biaya kuliah per semester sebesar Rp
1 juta. Enaknya lagi, uang pendaftaran/
pangkal dan uang gedung/pembangunan
tidak pernah dikenakan alias gratis.
Bagaimana dengan kualitas output
(lulusan) ATIP di pasar tenaga kerja?
Menurut Arifin, secara umum bisa dikatakan kualitasnya cukup bagus.Terbukti,
banyak alumninya yang diterima di lapangan pekerjaan. Bahkan kadang-kadang
ada perusahaan yang meminta secara
langsung pada ATIP tapi pihaknya tidak
bisa memenuhinya.
Rifi
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Lembaga R &
D Membantu
Dunia Usaha

Pengembangan teknologi untuk kegiatan Researh & Development
(R&D) di Indonesia masih terbentur masalah dana. Solusinya, bisa
bekerjasama dengan dunia usaha atau dengan balai latihan kerja
Gema Industri Kecil. Edisi XX/Desember 2007
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esuai dengan arah pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi
Abad milenium III, yang berbasis
pada teknologi industri , Indonesia tidak
mau ketinggalan. Salah satu upayanya adalah meningkatkan kandungan IPTEK, baik
dalam produk maupun proses atau dengan
kata lain, pembangunan ekonomi diarahkan dari keunggulan komparatif menjadi
keunggulan kompetitif. Secara makro
adalah mentransformasikan ekonomi
Indonesia dari ekonomi berbasis pertanian ke arah ekonomi berbasis industri,
kemudian ditingkatkan ke ekonomi berbasis teknologi.
Namun semenjak terjadinya krisis
ekonomi yang dimulai tahun 1997, terbukti sektor pertanian dan perkebunan
dalam negeri cukup tangguh dalam menahan gejolak krisis. Sementara sektor industri manufaktur terseok, akibat
ketergantungan pada bahan baku impor.
Wacana yang berkembang saat ini bahwa
perkembangan teknologi didalam negeri
untuk sektor industri manufaktur diarahkan untuk kepentingan sektor pertanian
dan perkebunan.
Kurang dana
Umumnya pengkajian teknologi untuk
kegiatan R&D tentang kehandalan teknis,
kelayakan ekonomis, dan penerimaan
sosialnya (technical reliability, economic
feasibility, and social acceptability). Pelaksanaannya dapat dilakukan dalam tiga tahap,
pertama, program penguatan kompetensi,
yang bertujuan selain untuk memperkenalkan suatu sistem teknologi yang dikaji
juga untuk mengukur kehandalan teknis
dari sistem.
Kedua,program keterlibatan pihak luar
untuk mengkaji kelayakan teknologi dalam
kondisi riil di lapangan, dengan tujuan
agar teknologi dapat berkembang secara
ekonomis sehingga pengadaan sistem
maupun suku cadang dapat terjamin.
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Ketiga, program diseminasi kepada
masyarakat untuk membuktikan bahwa
teknologi yang dikaji terbukti handal
secara teknis, layak secara ekonomis dan
dapat diterima secara sosial.
Berdasarkan past performance dari
produk yang dihasilkan dan kemampuan
perusahaan industri manufakturing dalam
negeri, terbagi dalam kelompok industri yang berorientasi pada teknologi
sederhana, teknologi menengah (madya)
teknologi tinggi (advanced technology),
dan kombinasi diantaranya.
Menurut laporan UNIDO: Indonesia Strategy for Manufacturing 2000,
bahwa konstribusi nilai tambah industri
yang menggunakan teknologi sederhana
berkembang dari 44%-48% (1985 – 1998),
yakni ditunjukkan dengan peningkatan
tenaga kerja pada industri yang padat
tenaga kerja seperti, industri tekstil,
pakaian jadi, footwear, industri makanan,
kertas, dan industri perkayuaan.
Sementara itu konstribusi industri
dengan teknologi menengah (misalnya :
industri karet dan plastik, industri semen,
industri logam dasar dan pabrikasi logam
sederhana) kontribusinya menurun dari
38% (1985) menjadi 34% (1998). Dilain
pihak konstribusi nilai tambah industri
yang menggunakan teknologi maju/tinggi
hanya 17%, jauh terpaut dari negara India
yang mencapai 41% dan Philipina 38%.
(bandingkan dengan Singapura 70%, Korea
54% dan Malaysia 51%). Konstribusi
teknologi tinggi tersebut dihasilkan dari
berbagai jenis industri, misalnya produk
assembling elektronika (tingkat komponen lokal rendah).
Beberapa kelemahan pengembangan teknologi di Indonesia, pertama Infrastruktur lembaga R & D yang ada saat
ini masih dioperasikan secara langsung
oleh pemerintah (BUMN, Departemen
dan BPPT). Kedua, industri R & D milik
pemerintah masih terbatas pada peng-

kajian untuk keperluan perusahaan
industri milik pemerintah (BUMN).
Ketiga, balai-balai milik Departemen
Perindustrian belum memberikan
pelayanan yang memadai/prima untuk
keperluan perusahaan industri swasta
yang memerlukan bantuan.
Keempat, informasi perkembangan teknologi milik Depperin dan
BPPT tidak dilengkapi dengan data

dan informasi yang terkini (uptodated
data). Kelima, pelayanan standardisasi,
metrologi, pengujian dan kualiti assurance milik pemerintah belum memadai
untuk kebutuhan produk berteknologi
tinggi. Keenam, asosiasi industri yang
ada belum mempunyai peranan untuk
meng-upgrade metode kemampuan
teknologi yang digunakan oleh perusahaan manufakturing. Ketujuh, dana
yang tersedia belum memadai untuk
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membiayai R & D.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa ada beberapa kebijakan yang
terkait erat dengan pengembangan industri, yaitu kebijakan pendidikan dan
kebijakan ekonomimakro. Kebijakan
pendidikan mengacu kepada pengetahuan
dan keterampilan, kreatifitas, profesionalisme, dan wiraswastawan. Sementara
kebijakan makroekonomi mengacu kepada kebijakan moneter, kebijakan fiskal

penelitian, pengembangan teknologi,
dan inovasi.
Membantu dunia usaha
Tugas dan fungsi litbang antara lain
melakukan penelitian dan pengembangan
industri, dan merumuskan kebijakan,
standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur dibidang penelitian dan pengembangan industri. Dalam pelaksanaannya
litbang juga melakukan penyusunan dan
perumusan kebijakan pengembangan

Riset:
Pengembangan industri harus
mengacu pada azas kompetitif

dan kebijakan perdagangan.
Selain itu,dalam pengembangan industri harus mengacu kepada azas kompetitif,
peningkatan kemampuan inovasi, dan
penyerapan teknologi, yang didukung
masing-masing oleh kebijakan industri
yang menyangkut investasi, sistem pajak,
paket insentif, dan deregulasi iklim usaha,
dan dukungan lainnya adalah kebijakan
IPTEK yang mengacu kepada Kebijakan

teknologi industri,dan melakukan koordinasi kegiatan program masing-masing balai
litbang, termasuk diantaranya penyiapan
rancang bangun dan perekayasaan
Dari kegiatannya litbang memberi
dampak positif kepada dunia usaha/industri, baik dalam bentuk penyusunan
kebijakan pengembangan teknologi di
kalangan industri, pemberian kebijakan

insentif untuk industri sesuai dengan
Paket insentif R&D dalam bentuk fiskal
(fasilitas perpajakan) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hanya saja
sayang sampai saat ini belum optimal
dimanfaatkan dikalangan industri, karena
dalam pelaksanaannya dilapangan belum
diikuti peraturan pelaksanaan dan kriteria
pemberian insentifnya.
Untuk itu penyelenggaraan kegiatan litbang untuk kepentingan sektor
manufakturing memerlukan integrasi dari
masing-masing instansi teknis yang terkait
dan saling mendukung. Keterbatasan dana
diharapkan tidak menjadi halangan dalam
berkarya, dan hasilnya tetap akan memberikan dampak positif buat masyarakat,
misalnya teknologi pangan (penemuan
jenis tanaman padi anti hama wereng),
dan lain sebagainya.
Sektor industri mengharapkan pula
agar hasil-hasil litbang dapat diproduksi
secara massal oleh industri dan memiliki
nilai komersial yang relatif memadai. Disisi
lain, sektor industri berharap pula tidak
dibebani dengan biaya-biaya tinggi dari hasil penelitian tersebut. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui kegiatan kerjasama
antara dunia usaha/industri dengan balai
untuk melakukan kajian/penelitian demi
kepentingan industri, misalnya; kerjasama
penelitian dengan pembiayaan disepakati
bersama, bagi hasil, lisensi fee, patent fee,
dan lain sebagainya.
Saat ini terdapat 9 Balai Besar dan
13 Balai Industri di lingkungan Depperin yang tersebar di berbagai wilayah
tanah air. Namun baru sebagian kecil
saja yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN (Komite Akreditasi
Nasional).
Teddy C. Sianturi
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KONVENSI GKM-IKM:

TINGKATKAN BUDAYA MUTU SONGSONG
GLOBALISASI
Konvensi GKM-IKM kembali digelar di Padang. Ada target ideal
yang ingin dicapai hingga tahun 2011, yaitu terwujudnya Gerakan
Nasional Budaya Penerapan Mutu di IKM di seluruh Indonesia.

secara maksimal.Acara pembukaan
di-setting sedemikian apik dengan
menampilkan berbagai tarian khas
Sumbar, selain pagelaran fashion show
oleh gadis-gadis Padang nan cantik.
Tidak hanya itu, para peserta pun
masih dimanjakan oleh panitia dengan
diajak tour atau jalan-jalan menikmati
keindahan obyek wisata yang ada di
Sumatera Barat, seperti Danau Kembar, Danau Maninjau, Danau Singkarak,
Ngarai Sianok, Lubang Jepang, Air
Terjun Lembah Anai, sentra kerajinan
Pandai Sikek, serta ke kota Bukittinggi
yang sejuk dengan panorama alam dan
jam gadangnya nan indah.

P

Konvensi:
Unjuk pamer produk-produk
terbaik karya IKM

erhelatan Konvensi Gugus Kendali
Mutu (GKM) kembali digelar.Untuk
tahun 2007 ini kota Padang Sumatera Barat, dipilih sebagai tempat konvensi.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Marlis
Rahman secara resmi membuka acara
yang diikuti 350 peserta yang datang dari
30 provinsi itu.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, acara yang digelar pada 20-22 November itu terlihat lebih semarak. Meski
panitia membatasi peserta per provinsi
maksimal 7 orang, toh yang datang rata19

rata lebih dari itu. Delegasi prov. Bali
misalnya, datang dengan 13 orang. Begitu
pula daerah lain.
Antusiaisme besar dari peserta asal
daerah untuk datang ke acara tersebut
memang sangat beralasan. Pasalnya, mereka sangat ingin berunjuk kebolehan di
hadapan para dewan juri, maklum mereka
adalah GKM terbaik dari masing-masing
provinsi. Mereka juga ingin memamerkan
produk terbaik yang dihasilkannya.
Selain itu, panitia pelaksana ternyata
telah mempersiapkan acara tersebut

Menuju Prospektif 2011
Direktur Jenderal Industri Kecil
dan Menengah, Departemen Perindustrian, M. Sakri Widhianto dalam
sambutannya mengatakan, ajang Konvensi GKM perlu terus ditingkatkan
semangat, motivasi maupun tekadnya
dalam upaya membangun budaya peduli
mutu di lingkungan perusahaan IKM di
seluruh Indonesia.“Dengan menerapkan GKM kita berharap produktivitas
dan mutu produk IKM dapat berdaya
saing tinggi, sehingga mampu berperan
di pasar global,” tandasnya.
Menurut Sakri, untuk mendorong
percepatan pelaksanaan peningkatan
mutu IKM ke depan, Departemen

Gema Industri Kecil. Edisi XX/Desember 2007

Lintas Sektoral

sangat ideal dan prestisius, yang untuk
mewujudkannya diperlukan kerja keras
dan kesungguhan dari semua pihak yang
terlibat.Agar, tentu saja, target yang ideal
ini tidak hanya berhenti pada tingkat
konsep belaka.

Dirjen IKM Sakri Widhianto bersama Wagub
Sumatera Barat, Marlisrahman:
Dalam suasana ramah tamah dengan peserta
konvensi

Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal IKM No.10/
IKM/PER/2/2007 tentang Pola Pengembangan GKM-IKM, menuju prospektif
tahun 2011.
Sasaran pengembangan GKM-IKM
menuju tahun 2011 secara kualitatif,
antara lain terbangunnya budaya mutu
IKM melalui peningkatan penerapan GKM
secara efektif dan lestari, terbentuk dan
berkembangnya Bidang Pengendalian
Mutu IKM di seluruh Indonesia, serta
terbangunnya kepedulian mutu IKM yang
didukung oleh banyak sektor melalui
Gerakan Nasional GKM-IKM.
Sementara sasaran kuantitatifnya
(hingga tahun 2011) adalah target fasilitator sebanyak 6.250 orang, jumlah IKM
sebanyak 31.250 perusahaan dan jumlah
GKM sebanyak 93.750 gugus. Bandingkan
dengan saat ini yang baru 825 fasilitator,
3.184 perusahaan dan 3.385 gugus.
Tentu saja ini sebuah target yang

Ir. Gustav, Kadis Perindag Kota Bukitinggi : GKM menumbuhkan pastisipasi
karyawan

Pengertian GKM
GKM sendiri sejauh ini diartikan sebagai sebuah kelompok kecil dari lingkup
kerja, yang dengan sukarela melakukan
kegiatan kontrol dan perbaikan secara
berkesinambungan dengan menggunakan
teknik-teknik pengendalian mutu.Atau
ini merupakan salah satu konsep untuk
meningkatkan mutu produk industri
dan jasa.
Manfaat dari GKM ini adalah menumbuhkan partisipasi karyawan, menampung ide dan menggali potensi mereka,
serta meningkatkan tanggungjawab mutu,
meningkatkan moral karyawan melalui
peningkatan rasa tanggungjawab, rasa
memiliki,saling menghargai dan partisipasi,
serta memberikan kontribusi perbaikan
dan pengembangan perusahaan.
Dengan diterapkannya GKM
setidaknya diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan
IKM sehingga dapat memperkuat dan
memberikan konstribusi bagi pertum
buhan ekonomi secara nasional.
Serta yang tak kalah penting lagi adalah
terdayagunakannya seluruh aset yang
dimiliki perusahaan, terutama sumber
daya manusia (SDM)-nya,secara lebih baik
dan kompetitif guna meningkatkan mutu
produk yang telah dihasilkan.
Konsep gerakan GKM ini diadopsi dari
Jepang yang telah berhasil dalam menerapkan GKM pada kalangan industrinya
yang dilakukan secara kontinyu, efektif,
konsisten, dan menyeluruh. Keberhasilan
tersebut lalu diikuti oleh sejumlah negara
berkembang termasuk Indonesia.
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Pemenang lomba
Dari serangkaian acara yang digelar
selama Konvensi GKM kali ini, pengumuman pemenang lomba dari berbagai
kategori adalah termasuk yang sangat
ditungu-tunggu oleh peserta. Karena
inilah sebenarnya ajang pembuktian diri
mereka dalam menerapkan GKM di
perusahaannya masing-masing.
Berdasarkan keputusun dewan juri
yang beranggotakan 8 orang, masingmasing berasal dari Departemen, BUMN
dan swasta nasional, akhirnya diputuskan:
untuk kategori Model Palda,Terbaik 1.
GKM Bougenvil dari Bangka Belitung, 2.
GKM Saugal dari Sulawesi Barat, dan 3.
GKM Klasik dari Sumatera Barat.
Sementara kategori Model Elma,
Terbaik 1. GKM Panah Asmara dari Jawa
Barat, 2. GKM Cemerlang dari Sulawesi
Selatan, dan 3, GKM Aloe Vera dari Kalimantan Barat. Lalu, untuk kategori Model
3P,Terbaik 1. GKM Kilat dari JawaTimur, 2.
GKM Maju Tak Gentar dari DKI Jakarta,
dan 3. GKM Profil dari Gorontalo.
Sedangkan untuk lomba Motto dan
Karikatur,pemenangnya adalah Jawa Barat,
21

Menerima piagam:
Ajang pembuktian diri dalam
menerapkan GKM

Sumatera Barat dan Jambi untuk Motto,
sementara untuk Karikatur pemenangnya
adalah Sumatera Barat, Sulawesi Utara
dan Bali.

terjadi pada tahun 1997-2002.
“Acara ini mesti terus digelar
setiap tahun. Minimal untuk terus
menumbuhkan semangat bagi para
aparat dan fasilitator di daerah.Karena
di daerah seringkali muncul kendala
lantaran minimnya SDM yang ada,”
ujar I Nyoman PutraWijaya, Kasubdin
Perindustrian Disperindagkop Kab.
Gianyar Bali kepada GEMA.
Harapan I Nyoman itu juga diamini Andry Kurniawan, delegasi dari
Kepulauan Riau dan Mukhtar Sibarani,
delegasi dari Sumatera Utara. Cuma,
mereka mengharapkan agar anggaran
untuk pembinaan GKM-IKM di daerah
ditambah. Menurut mereka, banyak
kegiatan GKM yang tidak berjalan
maksimal lantaran terbatasnya anggaran yang disediakan.
Nah, sebuah harapan dan masukan yang cukup berharga. Selamat
berjumpa lagi di Konvensi GKM-IKM
tahun 2008 mendatang di Banjarmasin
Dhorifi Zumar
KalimantanSelatan!

Dengan diterapkannya
GKM setidaknya diharapkan terjadi peningkatan
efisiensi
dan produktivitas IKM.

Yang jelas, mengingat manfaatnya yang
begitu besar, maka banyak peserta yang
mengharapkan acara konvensi GKM-IKM
yang sudah digelar sejak 1986 ini agar
terus dapat dilaksanakan setiap tahun.
Jangan pernah lagi berhenti seperti yang
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Pasar Minyak Atsiri Dunia
Kurang
Pasokan
Potensi minyak atsiri di pasar internasional ternyata masih sangat

besar. Sayangnya, Indonesia sebagai produsen minyak atsiri terbesar ketiga dunia belum bisa memanfaatkan secara maksimal.

Industri pengolahan minyak atsiri:
Permintaan makin meningkat

K

onferensi IFEAT (International
Federation For Essential Oil and
Aroma Trade) kali ini yang diselenggarakan di Budapest, Hongaria
(23 – 27 September 2007) mengambil
tema “Developments in The Global Aroma
Chemicals and Essential Oils Industries”.
Topik utama yang dibahas adalah perkembangan industri aroma chemicals di China
dan India sebagai produsen utama dunia
untuk kelompok produk tersebut.
Konferensi kali ini juga membahas
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regulasi baru tentang registrasi bahan
kimia alami yang mulai diterapkan, Reach
(Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals) di Uni Eropa.
Indonesia mendapat kesempatan
presentasi untuk memaparkan perkembangan industri minyak atsirinya. Pertimbangannya, Indonesia bersama Kuba
terpilih mewakili sebagai negara penghasil
minyak atsiri yang cukup potensial.
Wakil dari Indonesia,Wien Gunawan
selaku Ketua Umum Dewan Atsiri Indo-

nesia mengusung tema “Developments in
Indonesia’s essential oil industry including the
establishment of the Indonesian Essential
Oil Council”. Bahasannya meliputi tinjauan
kondisi industri minyak nilam, pala dan
cengkeh saat ini, tantangan dan peluang
yang dihadapi, dukungan pemerintah dan
strategi pengembangannya.Paparan tersebut ternyata mendapat apresiasi dan tanggapan cukup baik dari peserta konferensi.
Hal itu terlihat dari banyaknya tanggapan
dan pertanyaan yang diajukan.
Diskusi dilanjutkan dengan melobby
pelaku bisnis minyak atsiri internasional.
Ada tiga hal pokok yang disampaikan.
Pertama mengkomunikasikan kebijakan
terbaru pemerintah Indonesia tentang
pengembangan industri minyak atsiri
termasuk peluang investasinya. Kedua eksistensi Dewan Atsiri Indonesia beserta
peran dan misi yang dijalankan untuk
mendorong kemajuan industri minyak
atsiri di Indonesia, khususnya yang terkait
dengan interaksi dengan pihak luar negeri.
Ketiga, isu-isu aktual tentang produksi
minyak atsiri di Indonesia khususnya
minyak nilam yang saat ini mengalami
shortage dan upaya mengatasinya.
Produksi fluktuatif
Dari hasil interaksi yang dilakukan
delegasi Indonesia dengan berbagai pihak
selama Konferensi IFEAT, disimpulkan
secara umum posisi Indonesia sebagai
produsen minyak atsiri berada pada posisi
ketiga setelah China dan India.
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Dan minyak nilam Indonesia ini
ternyata menjadi andalan industri bahan
pewangi dunia. Sayangnya produksi dan
pasokan minyak nilam yang ada masih jauh
dari established. Hal ini terlihat dengan
fluktuasinya produksi dan harga yang
sangat tinggi. Situasi ini diakui sebagai
sesuatu yang tidak menguntungkan bagi
semua pihak.
Permintaan peserta konferensi, Indonesia yang dianggap sebagai negara
produsen minyak nilam diharapkan dapat
segera berperan dalam mengendalikan
fluktuasi tersebut. Para importir menyatakan kesediaannya bekerjasama dengan
pihak Indonesia dalam mengupayakan hal
tersebut. Pelaku industri minyak atsiri
dan bahan aroma dunia, melihat sistem
produksi minyak nilam di Indonesia masih
belum terstruktur dan terencana dengan
baik.
Bahkan bersamaan dengan berlangsungnya konferensi IFEAT, situasi
pasokan minyak nilam dunia cukup
mengkhawatirkan sehingga menimbulkan
kepanikan pada sebagian besar buyer internasional, dan lonjakan harganya sampai
ke tingkat spekulatif. Pemerintah Indonesia bersama DewanAtsiri Indonesia,untuk
mengatasi hal tersebut secara bersama
mengambil langkah dengan mendorong
peningkatan produksi melalui kegiatan
panen dan penyulingan, intermediasi
transaksi secara langsung antara penyuling dan eksportir, mengurangi keleluasan
pedagang perantara yang melakukan
spekulasi,membantu kelancaran informasi
yang sehat untuk semua pelaku. Selain
itu menyiapkan informasi yang akurat
tentang potensi panen di seluruh sentra
produksi dalam periode 3 bulan dan 6
bulan kedepan agar rencana transaksi
bisa dibuat.
Sebagai perbandingan, rantai industri
minyak atsiri dan bahan aroma di China
dan India telah terbentuk dengan baik.
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Pemerintah
perlu mengundang
key players
industri bahan
pewangi dan
perisa (Flavor
dan Fragrance
Houses) untuk
berinvestasi di
Indonesia.

Disamping telah eksisnya industri aroma
chemicals yang berbahan baku alami
(minyak atsiri), industri bahan pewangi
dan perisa lokal juga telah berkembang
dan mampu memasok kebutuhan industri
consumer goods dalam negeri. Hal ini
ditunjukkan oleh kinerja ekonomi dan
kemampuan science dan technology pada
sektor industri ini yang dimiliki kedua
negara tersebut.

Banyaknya peserta konferensi IFEAT
asal China dan India juga merupakan bukti
banyaknya pelaku usaha di industri ini pada
kedua negara tersebut. Presentasi yang
ditampilkan dan posisi yang diberikan
negara-negara lain terhadap China dan
India juga menunjukkan bahwa pengembangan sektor industri ini di kedua negara
tersebut telah berdasarkan kebijakan dan
roadmap yang jelas.
Untuk mendorong berkembangnya
industri hilir pada rantai nilai industri minyak atsiri Indonesia sehingga nilai tambah
yang dihasilkan bisa maksimal diperlukan
kebijakan dan rencana yang terintegrasi,

Daun nilam dan minyak nilam:
Pemerintah perlu mengundang
key players Industri bahan pewangi

mulai dari aspek budidaya, pengolahan
sampai produk jadi. Pemerintah perlu
mengundang key players industri bahan
pewangi dan perisa (Flavor dan Fragrance
Houses) untuk berinvestasi di Indonesia di
bidang manufaktur produk mereka serta
untuk merangsang tumbuh dan berkembangnya industri aroma chemicals dan
industri bahan pewangi dan perisa lokal
di Indonesia.
Onma H.P. Pardede S.Pd
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Potensi Pasar Papain Sangat
Besar
Getah papaya, sebagai bahan pembuat enzim papain ternyata punya
nilai ekonomis sangat tinggi. Pasar dunia masih sangat kekurangan.
Indonesia berpeluang mengembangkan.

sebagai sayuran, karena berkhasiat untuk
kesehatan tubuh seperti pembersih darah,
penyembuhan malaria, dan penambah
nafsu makan.

Buah pepaya:
Getahnya yang mengandung enzim bermanfaat untuk industri makanan

E

nzim papain yang dikenal sebagai
pengempuk daging, juga sangat
dibutuhkan dalam industri pengolahan pangan dan industri kimia. Salah
satu sumber enzim papain yang banyak
digunakan adalah getah yang dihasilkan
dari bagian tanaman papaya.
Seperti diketahui tumbuhan papaya
merupakan tanaman yang sangat potensial
dan mudah diperoleh dalam jumlah yang
banyak serta merupakan tanaman rakyat.
Sementara itu saat ini industri penghasil
papain belum begitu berkembang.
India dan Sri Langka sudah sejak pulu24

han tahun lalu menjadi produsen papain
untuk kebutuhan dunia. Oleh karena
kebutuhan dunia cukup besar, negara
lainpun kini mulai bermunculan sebagai
produsen papain. Zaire,Tanzania, Uganda,
Meksiko, Brazilia, dan Argentina merupakan beberapa negara yang kini menjadi
produsen papain. Indonesia sendiri belum
memanfaatkan peluang tersebut.
Pepaya selama ini di Indonesia hanya
sebatas dinikmati masyarakat karena
rasanya yang enak, kaya vitamin C dan A,
serta dapat memperlancar pencernaan.
Sedang daun mudanya banyak dimakan

Dibutuhkan berbagai industri
Papain diperlukan antara lain dalam
industri bir, corned, farmasi, tekstil, wool,
sutera, ekstraksi minyak ikan, dan pembersih lensa kontak.Indonesia menduduki
rangking ke V sebagai penghasil papaya,
setelah Meksiko, India, Nigeria dan Brasil
yang rangking 1.Sebagian dari buah papaya
itu dipanen muda untuk sayuran (sayur
asem) dan bahan baku saus makan. Sebetulnya kita sangat berpotensi menghasilkan
papain, untuk kemudian dijual ke pasar
dunia.Tetapi ironisnya sampai sekarang
Indonesia justru masih harus impor papain
murni. Padahal, agroindustri papain murni,
akan banyak menyerap tenaga kerja.
Pada industri pengolahan daging, dengan menggunakan papain maka pemakaian
energi bahan bakar untuk melunakkan
daging dapat dihemat sehingga terjadi
penurunan biaya produksi. Selain itu
daging dari hewan tua yang alot dapat
dilunakkan, sehingga dapat menaikkan
ekspor atau impor hewan tua yang sebelumnya tidak laku dipasaran.Papain sebagai
pelunak daging banyak diperdagangkan
dalam kemasan kecil, sesuai kebutuhan
rumah tangga.
Sedang dalam industri pengalengan
ikan,papain sebagai bahan penghancur sisa
atau buangan hasil industri pengalengan
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ikan menjadi bubur ikan.Atau konsentrat
protein hewani. Bubur ikan ini digunakan
untuk industi pakan ternak dan ikan atau
bahkan diolah menjadi kecap. Dengan
kondisi keasaman (pH) dan suhu yang
tepat, papainpun dapat digunakan pada
sumber protein nabati seperti bungkil
kacang-kacangan sehingga menjadi konsentrat protein nabati.
Sementara pada industri penyamakan
kulit, papain digunakan untuk melembutkan kulit. Kulit yang lembut dapat dibuat
sarung tangan, jaket, bahkan kaos kaki.
Di negara bermusim dingin, pakaian kulit
lebih banyak dipilih, dari pada bahan dari
plastik atau serat sintetis karena dapat
memberikan rasa hangat, nyaman, dan
lebih kuat.
Pada industri bir, papain dapat digunakan sebagai obat anti dingin atau
stabiliser. Dengan penambahan papain
saat akan dibotolkan, senyawa protein
tersebut akan tetap larut atau stabil walau
suasananya dingin dan disimpan cukup
lama. Dengan penambahan papain, kabut
putih yang sering kelihatan dalam botol
tidak terlihat lagi.
Untuk industri farmasi, papain dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam
preparat farmasi seperti untuk obat
gangguan pencernaan protein, dispesia,
gastritis, serta obat cacing. Dalam praktek
pembedahan, papain juga dapat digunakan
sebagai obat pengendali oedema dan
inflamasi.
Sementara pada industri kosmetik,
papain dapat digunakan sebagai bahan
aktif dalam pembuatan krim pembersih
kulit, terutama muka, disebabkan karena
papain dapat melarutkan sel-sel mati yang
melekat pada kulit yang sukar terlepas
dengan cara fisik. Noda atau flek pada
muka dapat dikikis oleh papain hingga
menjadi halus. Selain itu papainpun sering
dijadikan bahan aktif dalam pembuatan
pasta gigi. Papain dalam pasta gigi dapat
25

membersihkan sisa protein yang melekat
pada gigi.
Manfaat lain dari papain adalah untuk
keperluan rumah tangga atau industri sebagai bahan pencuci kain sutera, pencuci
lensa, pelarut gelatin, bahan perenyah kue,
penjernih minuman teh, dan bahan penggumpal susu pada pembuatan keju.
Skala rumah tangga.
Untuk menghasilkan papain atau sebagai usaha rumah tangga, seorang petani
dapat mengelola lahan 2.000 m², dengan
ditanami pepaya jenis bangkok. Karena
papaya jenis ini selain buahnya enak, getah
pohonnya juga banyak.
Oleh karena itu, pada proses penyadapannya harus benar-benar dijaga
agar kulit buahnya tidak nampak cacat
bekas goresan. Artinya luka goresan
harus hilang selama pertumbuhan setelah penyadapan (sekitar 2 bulan). Hal
ini ditujukan untuk memperoleh buah
sebagai hasil pokok dan getah sebagai
sampingan.
Agar tidak tampak cacat, hendaknya
buah disadap pada umur 2,5 – 3 bulan.
Untuk itu sebaiknya dicatat dan diberi
tanda pada setiap buah mengenai waktu
mulai menjadi buah. Penyadapannyapun
dilakukan hanya sekali setiap buah dan
hanya dengan lima goresan. Jarak goresan
berjauhan dan membujur dari pangkal
sampai ke ujung buah. Dalamannya goresan jangan melebihi 1 mm dan lebarnya
hanya 1 mm. Untuk itu pisau sadapannya
harus sudah diatur kedalamannya.
Getah yang mengeras sebaiknya dikerok dengan pisau karet agar tidak menimbulkan luka. Selanjutnya luka goresan
diolesi larutan permanganat 1% agar cepat
sembuh selama masa pertumbuhan.
Dengan asumsi luas lahan 2.000 m²,
dapat ditanami sebanyak 320 pohon
dengan jarak tanam 2,5 m x 2,5 m. Maka
buah yang akan dipanen sebanyak 19.200

Pohon pepaya:
Kita sangat berpotensi
menghasilkan papain

butir/tahun (sekitar 38 ton) dengan
produksi getah segar sekitar 320 g/hari
atau setara dengan 64 g getah kering
(crude papain). Sehingga dalam sebulan
ada 2 kg getah kering.
Dengan asumsi ini, lamanya modal
usaha akan kembali pada setiap tahun
sebesar 149% atau hanya sekitar 8 bulan
modal sudah kembali.
Nani
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MELESTARIKAN KERIS
TANPA DUNIA MISTIS

Keris sebagai warisan budaya bangsa Indonesia telah mendapat sertifikat pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia. Perlu upaya yang
serius untuk melestarikannya. Bisa sebagai souvenir, tanpa mengidentikkannya dengan dunia magis.

P

uluhan keris dalam berbagai ukuran
dan corak itu ditata rapi di atas meja
beralas kain putih. Sebagian keris
itu dibiarkan lepas dari warangka (sarung
keris) sehingga terlihat jelas motif ukiran
yang tertera di batangnya.
Tak ada suasana magis yang
membuat bulu kuduk berdiri meski cahaya lampu
dibuat temaram.
Apalagi
keris

yang dipamerkan bukan sekadar keris
Jawa tapi juga keris Bugis (Sulawesi Selatan), keris Lombok (NusaTenggara Barat),
keris Banjarmasin (Kalimantan Selatan),
dan lain-lain.
Selain pamor dan
motif keris yang bisa

dinikmati, kita
bisa melihat betapa beragam warangka puluhan keris
tersebut.Bahkan setiap warangka
mencerminkan busana tradisional
daerah bersangkutan. Keris Bugis

Keris:
Warisan budaya yang telah
mendapat pengakuan dunia
26

misalnya, berwarangka kayu kemuning tua
yang bergurat-gurat indah. Bentuk kepala
rangkanya menyerupai biduk atau kapal
yang mencerminkan masyarakat Bugis
sebagai pelaut.
Ya, pameran keris yang berlangsung
setahun silam di Jakarta itu menyedot
perhatian banyak kalangan. Bukan hanya
kolektor keris berduit yang berkunjung,
tapi juga rakyat jelata yang selama ini
hanya mengetahui keris dari televisi atau
majalah. Di zaman yang serba praktis dan
dinamis ini ternyata keris masih mampu
menyedot perhatian masyarakat.
Keris memang bukan benda asing bagi
sebagian besar masyarakat Indonesia.
Sejarah kerajaan di tanah Nusantara pada
masa silam tak pernah lepas dari cerita
soal keris dan sang empu pembuatnya.
Bahkan sebagian kisah tentang keris,sebut
saja keris Empu Gandring,dibumbui mitos
sehingga nama keris itu melegenda.Tak
salah memang karena daya tarik keris
pada silam tak jauh-jauh dari kekuatan
magis yang dimilikinya.
Keris dengan daya magisnya memang
cerita lama meski kini masih ada sebagian
orang yang meyakini tetap ada. Bahkan
ritual mandi kembang tujuh warna pada
malam-malam tertentu masih kita temui
di pelbagai pelosok Nusantara.
Ya, itulah salah satu cara mereka melestarikan pusaka peninggalan nenek moyang.“Ada keyakinan soal keris di sebagian
orang yang tidak bisa dijelaskan dengan
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logika,” kata MT Arifin, pengamat militer
yang punya hobi mengoleksi keris.
Warisan dunia
Meskipun identik dengan nuansa
magis, toh keris tetap menjadi warisan
budaya negeri ini yang patut dilestarikan.
Apalagi UNESCO (Organisasi Pendidikan,
Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan
keris sebagai satu dari 90 warisan dunia
yang wajib dilestarikan.
Sertifikat pengakuan UNESCO ini
disampaikan kepadaWakil Presiden Jusuf
Kalla di Jakarta pada 25 November 2005.
“Bangsa Indonesia harus bangga memiliki
warisan budaya berupa keris,” kata Direktur Jenderal UNESCO,Koichiro Matsuura
yang juga menggemari keris.
Penetapan keris sebagai warisan dunia
menambah panjang daftar peninggalan
nenek moyang kita yang diakui dunia internasional. Sebelum keris masuk, UNESCO
lebih dulu menetapkan wayang sebagai
warisan dunia.Wayang dan keris pun bisa
berdiri sejajar dengan warisan dunia dari
negara lain yang sudah ditetapkan oleh
UNESCO sebelumnya seperti MakYong
(Malaysia), Ramlila (India), Uyghur Muqam
(China), dan lain-lain.
Pengakuan UNESCO ini hendaknya
mendorong setiap pemerintah daerah
untuk berpartipasi aktif melestarikan
keris. Beragam cara bisa dilakukan seperti
menjadikan keris sebagai salah satu simbol
daerah untuk kegiatan tertentu.
Dengan menjadikan keris sebagai
simbol, masyarakat akan terdorong untuk
menciptakan replika keris dalam berbagai
ukuran untuk dijadikan souvenir. Replika
inilah yang mencerminkan kekhasan suatu
daerah dibanding daerah lain.
Dengan melibatkan masyarakat yang
berdampak secara ekonomis, pemerintah
tidak menjadi penanggung jawab tunggal
pelestarian keris. Dengan memberikan
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dampak ekonomis, maka pemerintah
dan masyarakat sama-sama mendapatkan
manfaat.
Pola semacam ini juga akan membantu mengikis pandangan miring sebagian
masyarakat tentang keris yang identik
dengan dunia magis. Pola ini juga mendidik
masyarakat untuk mengenalkan keris sebagai warisan budaya yang harus dipelihara.
Meluruskan pandangan keliru
Pandangan keliru tentang keris inilah
yang membuat sejumlah pakar keris perlu
dilibatkan untuk memberikan pandangan
yang komprehensif. “Pengakuan dari
UNESCO itu bisa menjadi momentum
mengubah pandangan yang keliru,” kata
Haryono Haryoguritno, pakar keris yang
memimpin tim riset pustaka dan lapangan
untuk diajukan kepada UNESCO sejak
Agustus 2004.
Yang membuat ironi, pandangan keliru
ini makin menjadi-jadi seiring kehadiran
sinetron perdukunan di televisi.“Di sinetron keris identik dengan dunia perdukunan,” katanya.
Kekeliruan menilai dan menempatkan
keris ini sudah saatnya dibenahi bersama
oleh pemerintah, para pakar keris, pemilik

Aneka jenis keris:
Bisa jadi komoditi diminati turis asing

rumah produksi, dan stasiun televisi. Mestinya mereka disadarkan bahwa panilaian
keris identik dengan perdukunan itu
diakhiri karena memang tidak tepat.
Bagaimana perasaan kita sebagai anak
bangsa jika UNESCO menarik pengakuan
itu gara-gara beranggapan keris identik
dengan dunia dukun, magis, dan sihir?
Tentu ini sebuah ironi.
Bagaimana menilai keris secara proporsional, tak ada salahnya kita belajar dari
negeri tetangga, Singapura yang menjadikan
keris sebagai kebanggaan nasional. Maskapai
milik negeri ini, Singapore Airlines memakai
nama Kris Lounge sebagai ruang tunggu VIP
penumpangnya di bandar udara. Atau layanan
bagi mereka yang sering menggunakan jasa
maskapai yang disebut KrisFlyer.
Masih ada lagi KrisMagazine untuk
majalah mereka dan KrisShop untuk
layanan jual suvenir di pesawat. Kapan
kita bisa memperlakukan keris seperti
mereka? Mari kita ubah pandangan yang
keliru.
Arif Firman
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Salai Ikan Lele Jadi
Komoditi
Ekspor
Salai ikan lele yang sebagai makanan khas Sumatera Barat, bisa dijadikan komoditi unggulan daerah, bahkan diekspor. Desfialti salah
satu pengusaha wanita yang menggeluti bisnis ini.

M

asyarakat Sumatera Barat sejak
lama mengenal ikan salai, yaitu
ikan yang dikeringkan lewat
proses pengasapan. Ikan salai cukup diminati, selain bergizi, rasanya juga lebih gurih
dibanding ikan-ikan biasa. Hampir semua
jenis ikan dapat dibuat salai, tetapi yang
paling disukai adalah salai ikan lele.
Salah satu pembuat salai ikan lele di
Sumatera Barat adalah Desfialti, dengan
bendera CV. D.A. PABATA (Doa Amak
Pambangkik Batang Tarandam) artinya
“Karena Doa Ibu Bisa Mengangkat Kehidupan Yang Lebih Baik”. Lajang Sarjana
Perikanan yang sampai saat ini bekerja
sebagai Asisten Luar Biasa di Labora-

torium Biologi Universitas Bung Hatta
mulai menggeluti usaha salai ikan pada
1989 dengan modal Rp 200.000,- untuk
membeli pelet (makanan ikan) 50 kg dan
bibit ikan lele 1.500 ekor.
Desfialti yang akrab disapa bu Efi,
mendirikan usaha salai lele (limbek) ini
untuk melestarikan makanan khas desa
Palembayan yang makin jarang. Salai ikan
lele ini memanfaatkan potensi ikan di
Sumbar, sekaligus untuk menggerakkan
para wanita nelayan & pengolah ikan di
pantai Kota Padang, Pariaman,Agam dan
Pasaman Barat. Soal harga jual ada dua
macam,salai lele mentah (packing) seberat
300 gram dengan harga Rp 30.000, dan
salai siap saji (packing) seberat 200
gram harga Rp 30.000.
Teknologi tradisional
Pembuatan salai lele masih memakai alat tradisional, hanya proses
pengasapannya memakai oven. Pertama-tama ikan lele disortir, kemudian
dibelah sehingga berbentuk melebar,
dibuang insang dan isi perutnya, lantas
dicuci dan ditiriskan, diberi bumbu dan
didiamkan selama 15 menit agar bumbu
meresap. Ikan lele diletakkan secara
teratur di atas alat terai yang terdapat
didalam oven pengasap, dilanjutkan
ke proses pengasapan selama ± 2 hari
jam kerja dengan api kecil sampai lele
Desfialti:
Produsen salai ikan lele, pasar
sampai luar negeri
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kering dengan merata. Kemudian lele
dikeluarkan dari oven dan dianginkan pada
suhu kamar, setelah salai lele dingin lalu
dikemas dengan menggunakan kantong
plastik polyethylene dan karton dupleks
yang sudah diprinting.
Proses pembuatan salai lele siap saji,
dan salai lele mentah sama. Bedanya
untuk salai siap saji dilanjutkan ke proses
penggorengan dan pemberian bumbu.
Sementara untuk limbah lele yang berupa
insang dan isi perut dimanfaatkan sebagai
makanan ikan dengan nilai jual Rp 1.500
per kg.
Pasar prospektif
Dengan melihat potensi ikan yang
cukup melimpah di Sumatera Barat,
usaha pengolahan ikan seperti salai ini
cukup prospektif. Salai lele Desfialti, kini
pasarnya tidak hanya di wilayah Sumbar
saja, tetapi sudah merambah ke Pekan
Baru, Jambi, Batam,Tanjung Pinang, Jakarta
dan bahkan ekspor ke Malaysia dan sudah
berjalan selama 3 tahun.
Upaya untuk meningkatkan pemasaran, Desfialti sudah melakukan beberapa
perubahan. Selain diversifikasi produk,
adalah melakukan perbaikan kemasan
dari kantong plastik PE ke Aluminium
Foil. Begitu pula masalah desain lebih
disempurnakan. Kegiatan promosi yang
hampir tidak pernah dilewatkan oleh
Desfialti adalah mengikuti pameran baik
di dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya pernah ikut pameran, Pesta Penang
di Malaysia tahun 2005.
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Sedang untuk meningkatkan kemampuan SDM, Desfialti mengikuti berbagai
jenis pelatihan teknis pengolahan ikan,
manajemen, pemasaran, sistem mutu,
kemasan dan lainnya. Pengetahuan dan
keterampilan yang didapatkan selain diterapkan pada usahanya juga disebar luaskan
kepada perajin lainnya sehingga industri
sejenis dapat berkembang dengan cepat.
Disamping itu untuk menjaga produk agar
aman dikonsumsi Pabata menerapkan
GMP dan sudah bersertifikat halal.
Memberdayakan masyarakat
Pengolahan salai lele yang dikelola oleh
Desfialti melibatkan masyarakat sekitar
tempat usaha. Sekitar 177 kepala keluarga
dianjurkan untuk beternak lele dan hasil
panennya dibeli. Upaya lainnya adalah
memberdayakan GWNPI (Gabungan
Wanita Nelayan dan Pengolah Ikan) yaitu
masyarakat yang tersebar dipesisir pantai
Kota Padang, Pariaman,Agam dan Pasaman Barat, terbentuk dalam 3 kelompok
yang memproduksi surimi sebagai bahan
baku untuk pembuatan nugget ikan dan
kerupuk ikan.
Untuk meningkatkan keterampilan
para anggota GWNPI, telah didatangkan instruktur dari DKP (Departemen
Kelautan dan Perikanan) dengan biaya
Swadana atas gagasan Desfialti. Jerih
payah dan perjuangan Desfialti membina
dan mengembangkan industri kecil ikan
salai diakui oleh Pemerintah Provinsi
Sumbar, dengan diberikan penghargaan
antara lain sebagai 1) Pemuda PeloporTk
II Kotamadya Padang Tahun 1998, Bidang
Kepeloporan: Pembangunan Industri
Pedesaan (Ikan Salai)” dari Walikota
Padang 2).“Pengusaha Kecil Berprestasi
I tahun 1999 Sektor Industri Pertanian”
dari Kakanwil Depkop Pengusaha Kecil
dan Menengah Provinsi Sumbar 3).“Pengusaha Kecil BerprestasiTahun 2000” dari
Meneg Koperasi dan Pengusaha Kecil
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Menengah RI dan 4). “Pengusaha Kecil
dan Menengah BerprestasiTahun 2002Tk.
Kota Padang” dari Walikota Padang.
Tujuh kendala
Namun dalam kenyataannya selama
ini usaha Desfiati menghadapi beberapa
kendala, yang paling sering dialami antara
lain,pertama pada musim kemarau panjang
lele sulit didapatkan sehingga produksi
terhenti. Hal ini bukan saja berdampak
pada usaha Desfialti tetapi juga terhadap
177 KK sebagai peternak lele dan kelompok di GWNPI sebagai pembuat surimi
tidak dapat berproduksi.
Kedua, masih banyak perajin pengolah
ikan yang hasil produksinya cukup baik
tetapi belum dikemas dengan baik. Ketiga,
keterbatasan peralatan yang tersedia
(masih manual) sehingga mutu produk
yang dihasilkan kurang baik terutama saat
memproduksi dalam jumlah besar.
Keempat, pemanfaatan potensi ikan
LELE

di wilayah Sumatera Barat belum dilakukan secara optimal. Padahal ini adalah
merupakan keunggulan komoditi pangan
atau pengolahan ikan Sumbar untuk
memenangkan persaingan bisnis dimasa
datang.
Kelima, kesulitan untuk menembus
pasar swalayan karena pembayaran secara konsinyasi bahkan walaupun produk
sudah laku terjual tetapi pembayaran
terlambat.
Keenam, belum memiliki show room
di Padang. Pemasaran di wilayah Padang
terbatas hanya dititipkan pada toko-toko
ternama penjual makanan khas Sumatera
Barat seperti Christine Hakim , Sherly dan
lainnya sehingga harga jual produk menjadi
lebih tinggi.
Ketujuh, Keterbatasan modal untuk
pengembangan produk maupun investasi,
sangat sulit untuk mendapatkan kredit
dengan bunga lunak dan penyiapan agunan.
Elly Nirmala/Boedi Sawitri

DISORTIR

Skema
Proses
Pembuatan
Salai Lele

DIBELAH

DICUCI

DIBERSIHKAN

DIBERI BUMBU

DIASAP

DIANGINKAN

DIKEMAS

SALAI LELE
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Suhartono

Manfaatkan Ranting Ketak
Dibuat
Kerajinan
Ranting pohon ketak ternyata bisa dibuat kerajinan yang bernilai ting-

gi. Suhartono pria asal Lombok, menjadikan ranting itu jadi barang-barang berharga. Pasarnya para turis asing, dari Spanyol, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, Amerika Serikat dan beberapa negara Timur

Suhartono:
Perajin ranting ketak dari Lombok

B

ila kita tekun dan mau berusaha
”pasti ada jalan”. Itu yang selalu
disampaikan orang tua kepada
kita. Dan ternyata pesannya itu, jika direnungkan dan dijalankan ada benarnya dan
akan terwujud apabila dikerjakan dengan
sungguh-sungguh.
Amanah itu yang setidaknya dilakukan
Suhartono. Pria asal Lombok ini memanfaatkan ranting pohon ketak yang
terdapat di daerahnya di Lombok dibuat
aneka bentuk kerajinan dan anyaman.Dan
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ternyata hasilnya tidak kalah dibandingkan
dengan anyaman baik yang dari plastik
maupun kawat, lebih tahan lama dan nilai
seninya lebih tinggi.
Menurut Suhartono, perajin ketak
yang juga pemilik ”Mawar Art Shop”
yang berlokasi di Jl. Taman Sari, Desa
Nyiur Baya Gawah, Batumekar, Lombok
ini, ”Ketak dapat dibuat aneka kerajinan,
mulai tas hingga aneka anyaman untuk
tatakan gelas, pajangan pot bunga, taplak
meja, keranjang tempat pakaian (laundry

basket), tampah dan masih banyak lagi.
”Batangan ketak memiliki nilai komersil
karena selain kuat, awet, tahan lama, dan
tahan air. Ketak juga memiliki bentuk yang
bagus dan alami,” tuturnya.
Pria berpenampilan energik ini mengaku telah menjadi perajin ketak sejak
1989. Sejak merintis kerajinan ketak
ia sudah yakin kalau produknya akan
diminati pasar. ”Kebetulan pulau Lombok
merupakan tempat tujuan wisata yang
banyak diminati turis asing. Maka ketika
saya memperkenalkan kerajinan anyaman
ke turis asing banyak diantara mereka
yang tertarik,” akunya.
Walaupun dalam pengerjaannya,lanjut
Suhartono dengan teknik yang masih
tradisional tetapi dari seni dan kualitasnya
tidak perlu diragukan. Dan itu terbukti
aneka kerajinan dari ranting pohon ketak
ini memiliki daya tahan jauh lebih baik
dibanding produk atau kerajinan sejenis
dari bahan lain. ”Dan bisnis kerajinan ini
memang tak akan pernah sepi. Apalagi
Indonesia yang memiliki beragam suku
dan budaya, masing-masing punya ciri
khas kerajinan,” katanya.
Target turis asing
Soal bahan baku, ranting ketak, diakui
Suhartono tidak terlalu sulit mendapatkan. Hanya saja kalau mengandalkan
ranting ketak asli Lombok massih kurang
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maksimal hasilnya. Karena ranting ketak
asal Lombok ukurannya kecil-kecil hanya
cocok untuk lapisan luar saja. ”Jadi kalau
ingin ukuran yang besar saya datangkan
dari Flores, Sumbawa dan Kalimantan.
Ketak yang ukuran besar biasanya dipakai untuk lapisan bagian dalamnya,”
paparnya.
Mengenai kualitas ketak, jelas Suhartono terbagi atas tiga kelas, yakni kelas 1,
2 dan 3. ”Untuk ketak kelas 3 harganya
dengan harga Rp 10.000 per ikat. Satu
ikatnya berisi sekitar 100 batang. Sementara untuk ketak yang kelas 2 harganya Rp
15.000 per ikat. Kualitas terbaik adalah
ketak kelas 1 harganya dua kali lipat dari
ketak kelas 3 yaitu Rp 20.000, itu pun
jika membeli dengan cara partai besar,”
katanya sambil memperlihatkan berbagai
jenis ketak yang ada.
Selain membuat anyaman, Suhartono
yang dibantu empat orang perajin, juga
menerima atau membeli anyaman dari
perajin lain.Ini berkaitan dengan cukup besarnya permintaan atau kebutuhan pasar.
”Dalam satu bulan saya harus menyiapkan
sampai ribuan kerajinan anyaman ketak
baik yang ukuran kecil maupun besar,”
ucapnya serius.
Setelah merasa sukses dengan Mawar
Art Shop-nya di Lombok, kini Suhartono
berniat membuka kantor perwakilan
penjualan di Yogjakarta, Jakarta, dan Bali.
”Untuk pasar domestik lebih banyak
datang dari Jakarta, makanya saya berniat
buka perwakilan di Jakarta. Sementara
kalau di Jogja dan Bali karena banyaknya
wisatawan asing sehingga saya pikir perlu
juga buka disana,” ungkapnya.
Saat ini turis asing yang sudah menjadi
pelanggan tetapnya mulai dari Spanyol,
Jepang, Jerman, Inggris,Australia,Amerika
Serikat dan beberapa negara Timur Tengah. Dalam memasarkan produk ke orang
asing Suhartono biasanya melakukan
cara jemput bola. Selain membuka outlet
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Aneka kerajian ranting ketak:
Diminati turis asing

di tempat-tempat wisata yang sering
dikunjungi turis asing, juga melakukan
penawaran melalui internet serta rajin
mengikuti pameran.
Mengenai harga jual, kalau membeli
langsung di art shop miliknya harganya
masih tergolong murah, mulai Rp 2.000
untuk ukuran kerajinan kecil, seperti
tatakan gelas, hingga Rp 6 juta, seperti
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Sari Buah Antarkan Mannasatira
Dapat
Upakarti
PT. Mannasatira Kusumajaya Perkasa (MKP) perusahaan produs-

en berbagai sari buah dan jenang buah asal kota Malang ini berhasil mendapat penghargaan Upakarti dari Depperin kategori Industri
Kecil dan Menengah Modern. Kiatnya?

K

ota Malang ternyata tidak hanya
terkenal akan apelnya. Tetapi
berbagai sari buah tersedia
di kota yang sejuk ini. PT. Mannasatira
Kusumajaya Perkasa (MKP) adalah diantara perusahaan yang memproduksi
sari buah seperti sari buah apel, sirsak,
jeruk, jambu biji merah, strawbery, dan
juga memproduksi jenang apel, cuka apel,
cider apel (minuman beralkohol golongan
A ) dan brem apel.
Menurut Ir. Edy Antoro pemilik
Kusuma Agrowisata yang membawahi
MKP, “Ide mendirikan usaha sari buah
adalah saat panen apel berlebihan di
kebunnya, tepatnya pada 1996. Kebun
apel itu adalah usaha saya pertama yang
dikembangkan menjadi Agro Wisata”.
Saat itu, lanjut Edy, banyak apel kecil
yang ikut terpetik saat para wisatawan
yang datang memetik apel. Mau dibuang
sayang, lantas timbul ide dibuat sari buah
apel dan jenang apel.Tepatnya pada 1998
usaha itu dimulai dalam skala home industry. “Suatu hari ada wisatawan Hongkong
yang setelah minum sari buah apel mengatakan enak, dan ingin melihat pabriknya,”
paparnya.Tapi dengan berbagai alasan,
mengingat kondisi pabrik masih manual
dan seadanya keinginan itu saya tolak.
Usaha secara konvensional yang dilakukan Edy berjalan sekitar tujuh tahun.
Baru kemudian membangun pabrik sari
buah dan jenang apel. Untuk sari buahnya
32

dikemas dalam gelas dan botol. Sedang
untuk pengemasan jenangnya masih
manual (pembungkusannya dengan tangan). “Mesin-mesin pengolah yang saya
pesan itu buatan Indonesia dari PT Dufin
di Surabaya,” katanya.

estate ), PT .Trisnantara Satria Perkasa
Grahasejahtera (divisi konstruksi) dan
PT Mannasatria Kusumajaya Perkasa
(divisi agro industri).
Sukses yang diraih Edy, tidak terlepas
dari peran SDM yang ada. Bagi Edy
karyawan yang jumlahnya hampir 1000
orang adalah aset. Untuk itu ia sangat
mengutamakan kesejahteraan mereka.
Sebagai wujudnya, selain diberikan gaji
sesuai dengan UMR, perusahaan juga
menyediakan makan siang dan memberikan biaya kesehatan untuk yang sakit.

Aneka macam sari buah
Berbekal filosofi “hari ini harus lebih
baik dari kemarin dan bekerja tuntas sesuai
dengan rencana”, Edy berhasil mendirikan
industri sari buah dengan bendera MKP.
Penggantian mesin dan peralatan sekaligus
tata ruang proses produksi dilakukan.
Hasilnya produksi naik sampai 300%. Peduli masyarakat
Disamping mengelola binisnya, Edy
Dengan bantuan konsultan dari Universitas
Brawijaya, Malang, kini yang diproduksi juga cukup perhatian pada bidang olah
MPK tidak lagi terbatas pada sari buah raga. Di lokasi industri disiapkan lapangan
apel saja, tetapi bermacam-macam sari tenis yang bisa dipakai tidak hanya oleh
buah seperti jeruk, jambu biji merah, karyawan tapi juga bagi masyarakat disekisirsak, dan strawbery. Selain itu
MPK juga memproduksi jenang apel
Kapasitas Produksi
manalagi dan roma beauty, jam apel,
Kusuma Agrowisata
jam strawberry, sirup strawberry,
No.	 Nama produk	
Kapasitas
1	 Sari buah apel 	
150.000 liter/bulan
cuka apel, cider apel, brem apel dan
2	 Sari buah jambu	
60.000 liter/bulan
kopi bubuk.
3	 Sari buah jeruk	
30.000 liter/bulan
Sukses pada industri minuman
4	 Sari buah strawberry	 30.000 liter/bulan
5	 Sari buah sirsak	
30.000 liter/bulan
dan makanan, belum membuat Edy
6	 Jenang apel 	
17.500 kg/bulan
Antoro puas, lalu Edy pun mendi7	 Jam apel	
500 kg/ bulan
rikan beberapa perusahaan antara
8	 Jam strawberry	
700 kg/bulan
9	 Sirup strawberry	
2250 liter /bulan
lain PT. Kusumasatria Dinasasri
10 	 Cuka apel 	
2700 liter/bulan
Wisatajaya yang bergerak dibidang
11	 Cider apel 	
800 liter/bulan
agrowisata dan hotel,PT Kusuman12 	 Brem apel	
800 liter/bulan
13	 Kopi bubuk	
125 kg/bulan
tara Graha Jayatrisna (divisi real
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tarnya. Di cabang olah raga sepak bola,
MKP punya 2 klub yaitu PS Putra Jaya
yang masuk dalam divisi utama Persema
(Persatuan sepakbola Malang) didirikan
pada 1986, dan PS Putra Kusuma masuk
dalam divisi utama Persekoba (Persatuan
sepakbola kota Batu). Untuk mencari
pemain, dibuka kesempatan bagi kalangan
anak-anak sampai remaja (6-18 tahun)
sejak 2001. Kini telah dibuka sekolah
sepak bola Putra Kusuma, free tanpa
dipungut bayaran.
Pada perayaan hari Kemerdekaan
17 Agustus, jika perusahaan lain umumnya cukup memperingati lewat televisi,
maksudnya hanya menonton upacara
kemerdekaan di tv. Namun bagi karyawan
Kusuma Agrowisata ikut upacara di perusahaan hukumnya wajib. Ini dimaksudkan
untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan dalam memerdekakan Indonesia.
Perusahaan penerima Upakarti pada
2006 untuk kategori Industri Kecil dan
Menengah Modern ini, sepertinya punya
tradisi, tiap tahun mengadakan wisata
karyawan bersama keluarga keluar kota
keYogya atau Bali. “Hal ini membuat betah
dan kenyamanan kerja para karyawan,”
kata Drs Widoyoko dari Departemen
Personalia, Divisi Industri.
Boedi S
PT. Mannasatira Kusumajaya Perkasa (MKP)
Jl. Abdul Gani Atas –Batu, Malang
PO Box 36.

Proses produksi sirup buah:
Butuh SDM yang berkualitas
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Finishing Furnitur
Sistem Polyurethane

Untuk mendapatkan finishing furnitur yang bagus memang sebaiknya menggunakan sistem Polyurethane (PU). PT. Propan Raya
meluncurkan cat PU, harganya murah dan mudah aplikasinnya.

S

eni atau keindahan dari furnitur
sangat dipengaruhi dari kualitas
finishing-nya. Lapisan finishing pada
furnitur kayu juga berfungsi sebagai perlindungan sehingga tahan lama.
PT Propan Raya yang ikut pameran
Produk Ekspor 2007 di area Pavilion
ASMINDO, diantara perusahaan yang
menggunakan aneka bahan finishing kayu
dan rotan. Saat ini teknologi finishing yang
paling banyak dipakai untuk furnitur kayu
interior adalah sistem melamin. Melamin
dipilih karena relatif murah dan mudah aplikasinya. Hanya saja baunya tidak
sedap, menyengat karena mengandung
formaldehyde.
Sebelumnya sistem Polyurethane
(PU) lebih dikenal sebagai bahan finishing badan mobil. Namun automotive PU
ini harganya mahal dan aplikasinya relatif
sulit karena memerlukan ruangan yang
bebas debu dan dengan tingkat kelembaban tertentu.
Untuk mendapatkan finishing furnitur
yang bagus memang sebaiknya menggunakan automotive PU. Mengingat harganya
yang mahal maka penggunaannya cukup
terbatas, hanya untuk furnitur kayu yang
dipakai kalangan menengah atas.
Lebih murah
Pada 2003 PT. Propan Raya berhasil
meluncurkan cat PU untuk furnitur dan
mudah aplikasinnya untuk kayu interior. Berbeda dengan sistem melamin,
34

Furnitur dan interior:
Menggunakan sistem polyurethane hasilnya bagus

Perbandingan harga furnitur
sistem melamine dan sistem PU

Elemen Biaya

Kontribusi Biaya 		
Sistem Melamine Sistem Pu

Funitur kayu mentah
( Bahan 1 Ongkos Kerja )
70 %
70 %
Bahan Finishing
( Wood Filler s/d Top Coat )
4 Biaya Tukang Finishing
30 %
39 %
			
Total Biaya
100 %
109 %
			
Gema Industri Kecil. Edisi XX/Desember 2007

Selisih

0

(39 – 30)
x 100%=30
30
( 109 – 100 )
x 100 %=9%
100
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sistem PU ini tidak bau pedas dan mudah aplikasinya karena cepat kering dan
tidak memerlukan ruang khusus dalam
pengerjaannya.
Dan hasilnya lapisan kayu lebih jernih
(transparan), tampak lebih natural dan
menonjolkan tekstur kayu (grain firing).
Selain itu, lapisan PU juga lebih fleksibel
sehingga lebih tahan terhadap benturan
jika dibandingkan dengan melamin. Dari
sisi harga juga terjangkau, cukup murah.
Saat ini ada 2 jenis sistem PU Produksi
PT. Propan Raya, yaitu Propan PU Easy to
use, yang terdiri dari PUSS-740-2K dan
PUL-745-2K. PUL-745-2K terdiri dari
3 pilihan tingkat kilap, Clear Gloss, Clear
satin dan Clear Dof.Yang kedua Propan
PU Acrylic (Non-Yellowing), yang terdiri
dari PUSS-741-NY dan PUL-746-Ny.
PUL-746-NY juga tersedia dalam 3 pilihan
tingkat kilap, Clear Gloss, Clear Satin dan
Clear Dof.
Untuk jenis acrylic ini dirancang
khusus untuk furnitur dan komponen
rumah yang terbuat dari kayu dengan
tampilan natural atau berwarna muda.
Resin acrylic-nya tidak akan menguning
sehingga keindahan warna furnitur terjaga.
Apabila pengusaha IKM ingin membuat
furnitur mewah dengan harga bersaing
dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli
Propan Raya
Elim Lolodatu

Kontak: (08001776726) atau email:
Info @ PROPAN RAYA.Com.

Proses produksi cat PU:
Hasilnya lebih jernih
dan tampak lebih natural
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PT. Conesta Utama
Eksis Bersama BPT Logam

Keberadaan BPT Industri Logam Sidoarjo dirasakan manfaatnya bagi
perusahaan logam atau perusahaan lainnya disekitar Jawa Timur.
Salah satunya adalah PT. Conesta Utama (CU) yang memproduksi
spring, knife, part dan rubber.

A

walnya PT. Conesta Utama yang
bergerak dibidang logam dan
karet hanyalah sebuah perusahaan kecil dengan beberapa orang pekerja
saja. Selama ini dalam operasionalnya
sering menggunakan jasa BPT Logam
Sidoarjo.
Karena menurut Hudayanto, pemilik
PT Conesta Utama peralatan yang dimiliki
BPT terbilang lengkap dan dioperatori
oleh tenaga yang handal. “Sampai saat
ini saya masih menggunakan jasa BPT
Logam dan memang sejak awal saya sudah
bermitra dengan BPT. Selain karena ada
beberapa mesin yang tidak mungkin saya
beli ada di BPT, para operator mesinnya
juga memang berkualitas” ujarnya.
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Hasil produksi PT. Conesta Utama
berupa spring, knife, rubber, dan industrial
part.“Produksi PT. Conesta Utama banyak digunakan oleh industri otomotif,
manufacture dan pertambangan. Berbagai
spare part atau spring ini kita buat sendiri.
Tapi ada juga yang di buat di BPT, seperti
per yang besar-besar untuk industri perminyakan itu,” tambah Hudayanto sambil
menunjuk salah satu produknya.

Hudayanto:
Pemilik PT Conesta Utama
& berbagai produknya (bawah)

Pesanan terus mengalir
Sebelum mendirikan PT. Conesta
Utama, Hudayanto mengaku bekerja
sebagai sales bahan material baja. Setelah
melihat pasar industri logam cukup bagus
akhirnya beralih profesi membuka usaha
dibidang logam. “Selain itu saya juga melihat kenapa orang China dan Jepang bisa
maju, kenapa kita tidak, baru kemudian
saya kembangkan,” ucapnya.
Perusahaan yang berdiri pada 1998
ini awalnya hanya mempekerjakan dua
orang karyawan. sedang order yang
pertama kali diterima dari PT. Gudang
Garam pesan 40 piece spring. “Syukur
sekarang kita sudah memiliki beberapa
mesin sendiri dengan 17 karyawan belum
termasuk tenaga lepas,” cerita Huda.
Sukses mengerjakan pesanan PT GuGema Industri Kecil. Edisi XX/Desember 2007
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dang Garam, PT. Conesta juga dipercaya
membuat salah satu komponen listrik
untuk PLN distribusi Jawa-Bali. Untuk
proses pengerjaannya menjalin bekerjasama dengan BPT Logam.
Selain itu,Conesta juga sedang mendapatkan order untuk mengubah pembangkit dari residu kebatu bara. Dalam
pengerjaan proyek ini Huda melibatkan
konsultan yang berasal dari PLN. “Saya
melibatkan orang PLN untuk memberikan
masukan tentang desainnya. Ini memang
membutuhkan ketelitian dan keakurasian
karena merubah mesin yang awalnya
menggunakan residu menjadi batu bara
tentu butuh orang yang telah berpengalaman,” tambah Huda.
SarjanaTeknik lulusan Teknik Industri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini
juga mengaku pernah mendapat order
dari Indonesia Power. “Kemarin itu saya
juga dikontrak selama tiga hari untuk
membuat sikring oleh Indonesia Power
di Paiton sana dengan bayaran Rp 250
juta,” ungkapnya.
Selain mendapat pesanan kecil dari
perusahaan dalam negeri,PT.Conesta juga
beberapa kali mendapat order dari pihak
asing. Dan biasanya pesanan tersebut
dikerjakan bersama dengan BPT Logam.
“Saya ajak buyers ke BPT Logam, dan saya
katakan kepadanya bahwa BPT Logam
ini adalah mitra saya dalam memenuhi
pesanan,” jelas Huda.
Salah satu klien asing adalah Namamoto asal Jepang, yang memesan
komponen untuk setrika listrik. Produk
setrika buatan Namamoto ini nantinya
di ekspor ke berbagai negara di Eropa
dan Asia. Kerjasama dengan perusahaan
Jepang ini sudah berlangsung cukup lama.
Setiap bulannya pesan 300 pieces.
Dari bengkel yang terletak tak jauh dari
rumahnya, Hudayanto mampu mendapatkan keuntungan rata-rata Rp 250 sampai
300 juta setiap bulan. Untuk memudahkan
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Aneka produk PT Conesta Utama:
Bermitra dengan BPT Logam Sidoarjo

pemasaran di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Hudayanto membuka cabang di
Srengseng, Jakarta Barat. “Sejak 2005 kita
menyewa rumah di Srengseng agar operasional marketing bisa menjangkau market
yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Wilayah
suplai produk kita hingga ke Cikarang
dan Jababeka. Kebanyakan produk kita
yang diminati adalah komponen untuk
mesin-mesin pabrik,” jelas Hudayanto.
Irwansyah
GemaIndustri
IndustriKecil.
Kecil.Edisi
EdisiXX/Desember
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PT. GALIH ESTETIKA, EKSPORTIR
HASIL OLAHAN UBI JALAR

Ubi jalar yang berlimpah di negara kita disulap oleh perusahaan yang
berlokasi di Kuningan Jabar ini menjadi komoditi yang bernilai ekonomi tinggi. Untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, ia membina
ribuan petani. Wow, gimana kiatnya?

P

T. Galih Estetika yang berlokasi di
Jl. Raya Bandorasa No. 103, Desa
Bandorasa Wetan, Kec. Cilimus,
Kab. Kuningan, Jawa Barat, adalah pioneer
pengolah dan pengekspor ubi jalar dari
Indonesia ke Jepang dan Korea. Ubi jalar
di tangan perusahaan yang berdiri sejak
1993 itu kini disulap menjadi komoditi
yang bernilai ekonomi tinggi.
Obsesi para pengelola perusahaan,ubi
jalar yang cukup berlimpah di Indonesia
itu hendak dijadikan makanan sehat dan
favorit di kawasan Asia Timur. Sehingga
ke depan bisa menjadi komoditi andalan
negeri ini.
Untuk pengadaan bahan baku, PT.
Galih Estetika mengadakan kemitraan
dengan para petani ubi jalar. Saat ini telah dikelola tanaman ubi jalar seluas
6.585 hektar yang tersebar di Kecamatan
Cilimus, Jalaksana, Pancalang, Cipicung,
Mandirancan dan lainnya dengan rata-rata
produksi 108.402 ton / tahun.
Perusahaan ini memperkerjakan sekitar 1.269 orang petani ubi jalar. Sebanyak
500 orang petani berada di daerah Kuningan, sementara sisanya tersebar di wilayah
Jawa Barat, Jawa Tengah,Yogyakarta dan
Jawa Timur. Dengan demikian, ia telah
membantu negara dalam mengurangi
pengangguran dan peningkatan devisa
karena produk yang dihasilkan merupakan
komoditi ekspor.
Keseriusan PT. Galih Estetika dalam
mengembangkan pengolahan ubi jalar ter38

lihat dari terus meningkatnya volume dan
jenis produk yang dihasilkan. Dari mulai
memproduksi pasta ubi jalar 2 kontainer
per bulan dan pemakaian ubi jalar 20 ton
serta tenaga kerja yang hanya berjumlah
50 orang termasuk petani binaan, kini
perusahaan telah memproduksi aneka
olahan ubi jalar.
Yaitu, tepung ubi jalar (kualitas ekspor) kapasitas 4 kontainer/40 ton per
tahun, tepung ubi jalar (kualitas lokal)
sebanyak 240 ton per tahun, ubi goreng
sebanyak 10 kontainer/130 ton per tahun,
ubi rebus sebanyak 5 kontainer/60 ton
per tahun, dan pasta ubi jalar sebanyak
96 kontainer/1.920 ton per tahun yang
melibatkan tenaga kerja 80 orang.
Selanjutnya, berencana melakukan
diversifikasi produk, yaitu memproduksi
Slice ubi jalar (keripik
ubi jalar), Shocu (minuman khas Jepang),
dan
Kanzoimo
(sale ubi jalar) yang
dikhususkan untuk
memenuhi pasar
Jepang dan Korea.
Pola kerjasama
dengan petani binaan

Petani ubi jalar binaan semakin diperbanyak sampai ke beberapa wilayah yang
cocok struktur tanahnya untuk ditanami
ubi jalar, di antaranya Ajibarang, Bandung, Banjarnegara, Bogor, Brebes, Garut,
Kendal, Kuningan, Magelang, Majalengka,
Malang,Pati,Purbalingga,Sukabumi,Sumedang,Tasikmalaya,Wonosobo,Yogyakarta
dan lainnya.
Karena ubi jalar yang digunakan mempunyai jenis/varietas khusus, yaitu varietas
Bogor, Jakarta (beniazuma) dan Ase Putih,
maka pihak PT. Galih Estetika sendiri yang
menangani pengadaan bibit tanaman ubi
jalar dan penerapan cara bercocok tanam
kepada petani dengan mendatangkan
para ahli pertanian dari perguruan tinggi
seperti Insitut Pertanian Bogor.
Proses penanaman kepada para petani

Karyawan PT Galih
Estetika:
Proses produksi makanan ubi jalar
Gema Industri Kecil. Edisi XX/Desember 2007
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binaan juga diawasi dan dibina oleh para
ahli, mulai dari persiapan lahan, proses
tanam/penggarapan lahan, persemaian,
siap panen dan hingga hasil panen. Upaya
ini dilakukan untuk mendapatkan ubi
jalar yang bermutu baik dan mencapai
kapasitas yang ditargetkan, karena perusahaan membutuhkan ubi jalar dalam
jumlah yang cukup besar yaitu sekitar
1000-1400 ton / bulan.
Azaz kemitraan yang dijalankan bermotto“Saling menguntungkan dan menjaga
tanggung jawab etika & moral”. Pada pola
kerjasama ini petani mempunyai kewajiban: menyediakan lahan, menyediakan
tenaga kerja, mentaati aturan kerjasama,
dan menjual hasil panen ke perusahaan.
Sedangkan kewajiban perusahaan/pengusaha adalah menyediakan bibit unggul,
memberikan pinjaman modal, memberikan pembinaan kepada para petani dan
membeli hasil panen.
Kerjasama dengan sistem ini mempunyai keuntungan pada kedua belah pihak,
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keuntungan petani antara lain mendapatkan bantuan modal, mendapatkan
jaminan pasar, mendapatkan pembinaan
dan tidak menanggung kerugian jika gagal
panen,sebaliknya keuntungan perusahaan/
pengusaha adalah tidak harus memiliki
lahan yang luas, mendapatkan jaminan
bahan baku, didapatkan efisiensi tenaga
karja dan stabilitas harga.
Tetapi dengan pola kerjasama ini juga
mempunyai kelemahan, dimana pihak
petani tidak dapat menentukan harga
jual dan adanya standarisasi hasil panen,
sedangkan kerugian dipihak perusahaan/
pengusaha yaitu disaat terjadi gagal panen
uang pinjaman tidak kembali dan mempengaruhi jadual produksi.
Namun segala kelemahan dapat diminimalisir dengan pembinaan yang intensif sehingga mencegah gagal panen dan
penentuan harga disepakati bersama.
Proses produksi dan jenis produk
Proses produksi yang dilakukan perusahaan yang dipimpin Ellis Rosmiati
(Direktur Utama) dengan dibantu 4 orang
manajer ini telah memakai teknologi
modern, yaitu keseluruhan proses telah
menggunakan mesin, kecuali proses
pemilihan/sortir ubi jalar.
Selain itu proses produksi sudah dilakukan secara higienis, karena perusahaan
sudah menerapkan sitem mutu GMP
dan HACCP. Semua tenaga kerja pada
bagian proses produksi wajib mengenakan
seragam pakaian kerja, sarung tangan dan
penutup kepala serta sepatu kerja di bagian
pencucian bahan baku.
Produk yang dibuat PT. Galih Estetika
terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok
produk untuk pasar ekspor dan produk
untuk pasar dalam negeri. Jenis produk
untuk ekspor antara lain Pasta Ubi Jalar,
terdiri atas Pasta/adonan bakar dan Pasta/
adonan rebus;Ubi Goreng Beku dan Tepung
Ubi Jalar.

Pembeli utama produk-produk PT.
Galih Estetika untuk pasar ekspor ke
Jepang dan Korea di antaranya adalah
Sojitz Corp, New Agri Corp, Mitsui Corp,
Marubeni Corp, Matsuda Sangyo Corp,
Sun In Corp dan Anewmex Corp. Saat ini
perusahaan sedang menjajaki pemasaran
untuk negara-negara Eropa.
Sedangkan jenis produk untuk pasar
dalam negeri adalah Tepung Ubi Jalar,
terdiri dari dua macam, yaitu tepung
untuk industri makanan dan tepung untuk industri pakan ternak (pelet) serta
kompos (bahan organik).
Pembeli utama untuk pasar lokal/
dalam negeri, yaitu PT.Arnotts, PT. Indofood, PT. Citra Nata Pratama, PT.Tunas
Multi, PT. Fega Pakan Sejati, PT. Grobest
dan Nissin Indonesia.
Pasta dan tepung ubi jalar beku ada
yang berwarna kuning dan violet, tapi
bukan diberi zat pewarna melainkan
warna dari bahan baku/ubi jalar serta
tidak diberi bahan pengawet. Produk yang
dibuat betul-betul alami.
Kemasan produk memakai kantong
plastik poly ethylene sebagai kemasan
primer dan kotak karton sebagai kemasan
sekunder. Berat tiap kemasan 2-5 kg/
pack dan berat setiap kotak karton 20
kg. Elly Nirmala

Kantor Pemasaran:
Jl.Agung Barat 10 Blok B-3 No. 16 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta 14350 Indonesia. Telp. 021-6452344,
6452349, 6401063, Fax. 021-6400402, Email:
galihjkt@indo.net.id.
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bangun WIRAUSAHA SANTRI
di sektor agribisnis
Kepiawaian Pontren Al-Ittifaq dalam mengembangkan agribisnis dan

jiwa kewirausahaan patut diacungi jempol. Bahkan ia berhasil menjadi
supplier sayuran bagi beberapa department store terkenal yang ada di
Bandung dan Jakarta.

P

ondok Pesantren Al-Ittifaq yang
berlokasi di selatan Kota Bandung,
tepatnya di kampung Ciburial, Kecamatan Ciwedey, Kabupaten Bandung,
memiliki panorama alam yang sungguh indah
dan nyaman. Maklum pesantren yang satu
ini memang berada di dekat kawasan wisata
Ciwedey yang dikenal dengan tanaman
strawberry-nya dan hawanya yang sejuk.
Pontren Al-Ittifaq didirikan oleh
KH. Mansyur pada tahun 1934. Kala itu
pengelolaan pendidikan yang seadanya
menyebabkan perkembangan pontren
terhambat, ditambah faktor keengganan
untuk membuka diri dari dunia luar. Para
santri diharamkan untuk belajar menulis
latin, dan tidak boleh kenal pemerintah
karena pemerintah dianggap penjajah.
Sejak tahun 1970 cucu KH. Mansyur
yang bernama KH. Fuad Affandi menjadi pimpinan Pontren Al-Ittifaq hingga
sekarang. Sejak menjadi pimpinan beliau
bertekad mengubah sistem pendidikan
di lingkungan pontren, serta memadukan
kegiatan pendidikan keagamaan dengan
kegiatan usaha pertanian sesuai dengan
potensi alam di sekitar pontren.
Santri yang belajar di Pontren yang
memiliki jenjang pendidikan mulai SD
hingga SLTA itu berjumlah 326 orang
dengan ustadz/tenaga pengajar sebanyak
8 orang. Santri yang datang dari berbagai
pelosok Nusantara itu mayoritas berasal
dari golongan masyarakat ekonomi lemah,
fakir miskin dan anak yatim piatu. Mereka
memperoleh pendidikan secara gratis.
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KH. Fuad Affandi:
Pimpinan Pontren Al-Ittifaq

Bahkan untuk keperluan makan,kesehatan
dan kebutuhan sehari-hari pun dipenuhi
oleh pihak pontren dari hasil pertanian
(agribisnis) yang dikelola para santri.
Tempat pelatihan agribisnis
Dalam melaksanakan pengembangan
agribisnis, Pontren al–Ittifaq mendasarkan pada prinsip INPEKBI (Illahi, Negeri, Pribadi, Ekonomi, Keluarga, Birahi,
Ilmihi) yang artinya dalam melaksanakan
pengembangan agribisnis harus diridhai
oleh Allah SWT, diakui oleh pemerintah
(negara), berdasarkan atas kepribadian
yang luhur, usaha secara ekonomis harus
menghasilkan keuntungan, kegiatan tersebut didasarkan atas kekeluargaan, dan bila

sudah dewasa santri siap dikawinkan/
dimukimkan (karena tidak ada batas
waktu para santri bermukim di Pondok
Pesantren ini). Serta menerapkan ilmu
teknologi yang berkembang untuk meningkatkan produksinya.
Saat ini Pontren Al-Ittifaq merupakan
tempat magang/pelatihan agribisnis dari
santri-santri dari luar daerah dan para mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi
yang berada di Bandung dan sekitarnya.
Di samping sebagai Unit Klinik Konsultasi Agribisnis, Pontren ini juga sebagai
Pusat Inkubator Agribisnis, yang merupakan tempat inkubasi untuk meningkatkan
kemandirian usaha kecil dari status pemula menjadi usaha yang lebih mandiri.
Dan Tempat Latihan Agribisnis baik bagi
santri dan masyarakat tani sekitarnya juga
para petani/UKM dari berbagai daerah.
Pengelolaan bisnis Al-Ittifaq
Ketika 30 peserta Pelatihan Motivator CEFE dari 15 Pondok Pesantren yang
tersebar di Tanah Air berkunjung , Kyai
Fuad mengatakan bahwa untuk tenaga
konsultan bisnis Al-Ittifaq menggunakan
jasa seorang yang bukan muslim.
Hal ini menunjukkan bahwa untuk
menjalin kerjasama bisnis yang saling
menguntungkan pihak Pontren terbuka
dengan siapa saja dan dari agama manapun
juga. Kadang ada tamu yang ingin belajar
bisnis di Al-Ittifaq dan kebetulan berasal
dari kalangan non-muslim, KH. Fuad
Affandi terbuka menerima.
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Bermitra dengan supermarket
Sejak tahun 1993 pihak Pontren telah
mengadakan kontrak kerjasama jangka
panjang dengan perusahaan mitra, yaitu
Hero (Jakarta) dan pasar swalayan yang
ada di Bandung yaitu Gelael, MerlinYogya
Dept.Store, Ramayana dan Matahari.
Pesanan sayuran setiap harinya tidak
kurang dari 5 ton.
Sesuai dengan kontrak kerjasama,
Pontren dan kelompok tani di bawah
Koperasi Pontren harus mengirimkan
barang sendiri,yang sesuai dengan kualitas
dan kuantitas dalam waktu yang tepat
yang sudah ditetapkan. Karena itu, apabila masih ada kekurangan, maka pihak
Pontren terpaksa menjalin kerjasama
dengan kelompok lain di luar Kecamatan
Ciwedey. Hasil produk yang dipasarkan
dari Kopontren tak terbatas pada usaha
pertanian saja tapi juga produk non pertanian yang dipasarkan koperasi ke tokotoko di kota Bandung.
Untuk melayani konsumen yang tinggal di daerah pemukiman elite sekitar
kota Bandung, Pontren Al-Ittifaq menyediakan armada khusus.Yakni menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi,
membawa sayuran untuk dijajakan keliling
perumahan.
Berwirausaha
Kegiatan usaha pertanian budidaya
sayuran, pengolahan pasca panen produk
sayuran serta kegiatan usaha perikanan,
garmen dan sebagainya membawa efek
samping yang berlipat ganda terhadap
kelangsungan pendidikan di Pontren
Al-Ittifaq.
Selain sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan warga pesantren, juga
dapat menekan biaya produksi sehingga
produk yang dihasilkan dapat mempunyai
nilai keunggulan kompetitif dan komparatif serta menjadi laboratorium bagi
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penumbuhkembangan jiwa mandiri dan
wirausaha santri..
Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Pontren
al-Ittifaq, yaitu mencetak santri yang
berakhlak mulia, mandiri dan berjiwa
wirausaha, serta dapat berpikir strategis

dan bertindak secara efektif dan efisien.
Boedi Sawitri.S

Adapun beberapa bisnis yang sekarang dilakukan oleh
Pontren Al-Ittifaq mencakup berbagai bidang usaha, yaitu:
a) Memproduksi sayuran dataran tinggi untuk memenuhi permintaan pasar tradisional maupun pasar-pasar modern/pasar swalayan. Jumlah komoditi yang diproduksi
sekitar 31 jenis sayuran.
b) Memproses komoditi sayuran yang siap untuk konsumen pasar swalayan dan
pasar modern melalui sortasi, grading, wairifing, pengepakan, yang sesuai dengan permintaan pasar.
c) Membuat dan mengembangkan kompos untuk pupuk tanaman (pangan, hortikultura) yang siap pakai dan dapat mematangkan kompos dalam waktu seminggu.
Bahan dasar ini telah diperdagangkan secara meluas dengan kode perdagangan
MFA (Mikroorganisme Fermentasi Alami). Sekarang lokasi pabrik MFA ditempatkan di Garut.
d) Mengembangkan usaha penggemukan sapi dan domba. Fungsi ternak disamping kotorannya dipergunakan untuk kompos, ternak ini juga dijual terutama pada
saat harganya tinggi yaitu pada menjelang Hari Raya Qurban. Termasuk di dalam
usaha ini adalah pengembangan ayam hias.
e) Pengembangan perikanan darat yang diusahakan sebagai usaha sambilan dalam
rangka memanfaatkan kotoran dan sisa tanaman.
f) Usaha pakaian jadi dan tas yang dipasarkan di toko-toko sekitar kota Bandung
dengan merk Isa al-Ittifaq.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa usaha agribisnis di atas lahan 14 hektar
yang dikembangkan oleh Pontren al-Ittifaq cukup banyak dan beragam, yaitu
komoditi sayuran yang merambah bidang peternakan, industri kompos, perikanan
dan konveksi, serta kelembagaan koperasi yang melakukan fungsinya sebagai
penyedia modal, sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil.
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Sekilas

Batik Indonesia
dari Masa Ke masa

Bila dikelola dengan baik, ternyata batik bisa menjadi komoditas
berharga. Terbukti selain menjadi salah satu andalan komoditas
ekspor, juga menjadi ikon wisata dalam negeri.

B

atik sebuah karya warisan budaya
nenek moyang kita, yang telah
dibuat secara turun-temurun. Kini
kreativitas membuat desain batik sedang
digalakkan untuk mengisi ekonomi kreatif,
dan diharapkan akan menjadi tumpuan
masa depan bangsa kita.
Setiap batik memiliki cerita yang
diungkapkan perajinnya, dan memiliki
makna yang mengungkapkan kedudukan sosial si pemakainya. Batik keraton
misalnya memiliki ragam hias berupa
simbol-simbol berlatar belakang budaya
Jawa-Hindu. Pada umumnya batik keraton berupa motif-motif yang bermakna
dengan warna-warna sogan, indigo (biru),
hitam, dan putih.

Sementara, batik yang dikenakan
masyarakat berbeda dengan batik keraton.
Batik yang dikenakan masyarakat dan
disebut dengan saudagaran adalah batik
keraton yang dikembangkan dan dibuat
oleh para pengusaha. Misalnya untuk batik
Jogya dan Solo, ditambahkan atau diberi
coletan (warna pesisir).
Dipengaruhi budaya lain
Masuknya Belanda ke Indonesia saat
itu,ternyata ikut mewarnai perkembangan
kita. Umumnya batik bergaya Belanda
berupa kain sarung, dengan ragam hias
buketan yang biasanya terdiri dari flora
seperti bunga tulip, krisan, buah anggur,
dan rangkaian bunga gaya Eropa.

Begitu pula dengan masuknya pedagang Cina, membawa pengaruh pada
batik-batik tradisional. Bahkan pengusaha
Cina peranakan membuat batik sendiri
dengan memasukkan unsur-unsur Cina,
seperti ragam hias berupa simbol-simbol
kebudayaan Cina, naga, burung hong banji,
kilin, serta lukisan dongeng.Warna yang
digunakan lebih condong pada warnawarna porselen dan merah.
Saat Jepang masuk ke Indonesia pada
1942-1945, budaya Jepang juga mewarnai
batik-batik di pesisir utara Jawa Tengah,
misalnya batik tulis yang disebut batik Jawa
Hokokai. Hampir semua batik Hokokai
memakai latar belakang (isen-isen) yang
sangat detail seperti motif parang dan
kawung di bagian tengah dan tepiannya
masih diisi lagi dengan misalnya motif
bunga padi.Bunga sakura juga dimasukkan
ke dalam batik Hokokai.
Setelah Perang Dunia II usai, dimana
Jepang takluk dan angkat kaki dari Indonesia, industri batik mengalami masa surut.
Namun motif-motifnya terus berkembang,
mengikuti suasana. Lantas muncul istilah
seperti batik nasional dan batik Jawa baru
sebagai evolusi dari batik Hokokai.
Pada 1980-an desainer batik Iwan
Tirta kembali mengangkat motif Hokokai.
Batik zat warna alam:
Sekarang mulai dipengaruhi
budaya lain
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Iwan Tirta menginterpretasi ulang motif
batik Jawa Hokokai dalam desain yang
baru, yakni dengan memperbesar motif
bunga seperti krisan dan mawar serta
menambahkan serbuk emas 22 karat agar
penampilan batik jadi eksklusif.
Perjalanan batik Pekalongan
Ada beberapa desain batik yang begitu
pesat berkembang di Pekalongan, seperti
Hokokai, Jlamprang, dan Pagi Sore. Sayang
desain batik-batik tersebut belum dipatenkan. Diperkirakan terdapat 100 lebih desain
dasar batik yang diciptakan di Pekalongan.
Dari data yang tercatat di Disperindag,
motif batik itu ada yang dibuat 1802, seperti
pohon kecil berupa bahan baju.
Untuk motif Jlamprang dibuat pada
1860. Sedang era 1880-an keluar motif
antara lain Bhuta, Bunga Kecil, Daun,
Terang Bulan dan Motif Bunga. Kemudian
motif Cocohan dibuat pada 1925. Sementara beberapa motif lain belum bisa diketahui tahunnya. Inventarisasi yang dilakukan
oleh Disperindag ini ternyata membuat
pengusaha berminat mengumpulkan
berbagai motif yang dikembangkan di
Pekalongan hingga kini. Kalau motif dasar
itu bisa dipatenkan, maka akan membuat
pengusaha lebih bebas memproduksi
berbagai motif batik itu, dan tidak takut
digugat orang lain.
Batik Pekalongan memang punya
karakter yang berbeda dengan batik
dari daerah lain. Sebab batik Pekalongan
tak pernah terpaku dengan satu aturan
atau pakem tertentu. Batik Pekalongan
terkesan unik justru karena tidak punya
pakem yang tetap, seperti batik Yogyakarta atau Solo. Kalau batik Solo dari dulu
mempunyai pakem dan aturan yang jelas
dalam motif.
Aturan dan pakem dari batik lain,
biasanya jelas dalam goresan cantingnya.
Untuk membuat cecek (bentuk titik)
misalnya, batik Yogya dan Solo terlihat
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lebih patuh kepada aturan yang baku.
Latar belakang warna batik daerah lain
biasanya tak lebih dari dua macam. Sementara di Pekalongan, tak ada pakem
seperti itu. Tiap aturan dan motif bisa
berubah-rubah, sesuai dengan tuntutan
zaman.Kombinasi warna batik Pekalongan
pun lebih menonjol.
Selain itu batik pekalongan punya
karakter yang dinamis dan kaya warna.
Berbeda dengan batik yang tumbuh di
Keraton, seperti Yogya atau Solo yang
dibuat sebagai kelangenan atau hobi dari
keluarga keraton. Karakter batik Pekalongan sering dihubungkan dengan kondisi
sosiokultural masyarakat Pekalongan yang
dikenal sebagai masyarakat pesisir.
Peran pemerintah
Peran pemerintah dalam hal ini Pemda,
sepertinya memang belum maksimal
masih harus ditingkatkan agar batik Pekalongan tetap berjaya. Selama ini Pemda
hanya melakukan pembinaan dari segi
manajemen, kemudian memberi kesempatan atau peluang agar perajin bisa
memasarkan sendiri produknya.
Upaya lainnya, pemda membantu
koperasi batik dalam bentuk kredit lunak
untuk UKM, sumbernya dari penyisihan
laba BUMN 5%, serta PUKK dari pengusaha Pekalongan. Pemkot juga memberikan insentif dengan tidak membebani
biaya apapun kepada para pedagang batik,
membantu renovasi atau perbaikan pasar
dan mempromosikan produknya.
Dan ternyata eksistensi batik Pekalongan bukan hanya terkenal di dalam
negeri, tapi telah sampai ke mancanegara
seperti Singapura,Thailand dan Amerika
Serikat.Bahkan batik Pekalongan kini telah
menjadi ikon wisata di dalam negeri.
Batik pekalongan menjadi sangat khas
karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir
pengusaha bermodal besar.Sejak berpuluh

Batik dan perajin batik:
Peran pemerintah belum maksimal memberi dukungan

tahun lalu hingga sekarang, sebagian
besar proses produksi batik Pekalongan
masih dikerjakan di rumah-rumah.
Itu sebabnya batik Pekalongan
menyatu erat dengan kehidupan mesyarakat Pekalongan yang kini terbagi
dalam dua wilayah administratif, yakni
Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Meskipun demikian, sama dengan
usaha kecil dan menengah lainnya
di Indonesia, usaha batik Pekalongan
kini tengah menghadapi kendala yang
semakin kompleks, dan harus segera
menjadikan industri batik Pekalongan
berorientasi modern, mengikuti tren
dan perkembangan jaman.
Faras
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Bordir

dan Sulaman Bisa Jadi Komoditas
Bordir dan sulaman bisa dijadikan sebagai lahan usaha yang potensial.
Bahkan bisa menjadi komoditas unggulan. Kini nilai ekspornya telah mencapai USD15,2 juta.

B

ordir dan sulaman sebagai bagian
dari kerajinan, kini telah menjadi
lahan usaha. Baik usaha dalam
skala rumah tangga, UKM sampai usaha
besar yang melibatkan banyak perajin.
Bahkan kini produknya mulai diekspor ke
mancanegara seperti ke Malaysia, Jepang,
TimurTengah,Uni Eropa,Amerika,dengan
total ekspor mencapai USD15,2 juta.
Data dari Departemen Perindustrian
menunjukkan, IKM bordir dan sulaman
pada 2006 berjumlah 8,426 unit usaha dan
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak
62.085 orang. Usaha bordir dan sulaman
ini tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat
yang berbasiskan potensi nilai/cirri khas
dan tradisi setiap daerah.
Sentra industri
Tumbuh dan berkembangnya kerajinan bordir dan sulaman ini tidak terlepas
dari peran sentra industri bordir dan
sulaman yang hampir terdapat disemua
daerah di Indonesia seperti Tasikmalaya,
Sidoarjo, Kudus,Yogyakarta, Bukitinggi,
Lampung, Palembang, Gorontalo, Jakarta,
Aceh, serta daerah lain. Potensinya sangat besar untuk dikembangkan menjadi
industri modern.
Sayangnya usaha industri bordir dan
sulaman ini masih mengalami banyak kendala yang belum bisa dituntaskan.Ada em44

pat masalah yaitu mengenai bahan baku,
teknologi, inovasi desain dan akses pasar.
Hal itu melemahkan daya saing. Menurut
Dirjen IKM Depperin, Sakri Widhianto,
ketergantungan industri ini terhadap
bahan baku impor berupa benang, serat
hingga kain masih sangat tinggi.
Keadaan ini berdampak negatif karena
industri rentan terhadap gejolak harga
bahan baku. Sementara, usaha kerajinan
ini umumnya menggunakan mesin tua
yang dioperasikan secara manual sehingga
kurang produktif. Dalam keterbatasan
itu, industri bordir dan sulaman juga dihadapkan pada tantangan inovasi desain
dan corak produk yang makin beragam
dari para competitor mancanegara.
Untuk mengatasi berbagai kendala

tersebut, pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian memfasilitasi
berbagai sarana maupun prasarananya
agar para pelaku industri dapat berorientasi ekspor. Selain itu juga pemerintah
berusaha meningkatkan kemampuan
industri dalam mengelola produk-produk
ritel.Saat ini ada Inpres No 6/2007,melalui
koordinasi Menko Perekonomian tengah
disusun berbagai kebijakan yang mendukung aspek keuangan, kredit investasi,
penjaminan kredit, serta peningkatan
efektivitas pemanfaatan dana bergulir
APBN untuk pemberdayaan UMKM.
Bordir dan sulaman nusantara
Di Indonesia sulaman telah dikenal
sejak masuknya kebudayaan Budha dan
Hindu, yang kemudian
berkembang dengan
berbagai corak ragam
hias, teknik dan sulam
warna khas daerah.
Dari segi bentuk ragam
hiasnya, terlihat lebih
kaya dan kemewahan
ragam dibanding daerah
manapun di dunia.
Selain corak tradisBordir:
Dikenal sejak masuknya kebudayaan Budha dan Hindu
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ional yang mempunyai ciri khas daerah,
terdapat pula sulaman yang tumbuh dari
pengaruh berbagai kebudayaan dan kesenian seperti dari Arab, Cina dan Eropa.
Seperti gaya klasik Rakoko, Barok, Art
Novo (nruweau) terdapat pula pengaruh
kawasan Spanyol dan Portugis.
Sementara kata bordir dan sulaman
mengandung makna yang sama. Bordir
berasal dari bahasa Inggris embroidery yang
artinya membuat seni ragam hias melalui

pekerjaan menjahit di atas kain.Selain kata
bordir juga ada yang menamakan kegiatan
ini sebagai sulaman.
Di Indonesia kini terdapat beberapa
teknik sulaman yang berkembang, yaitu
teknik sulaman dengan tangan, sulaman bantuan mesin dan sulaman dengan menggunakan mesin otomatis dan
komputerisasi. Dari bentuk terdapat
beberapa seni sulaman yaitu sulaman
langsung di atas kain, sulaman aplikasi

kain dan manik-manik, sulaman dipadu
dengan tenun ikat, sulaman Krawang, dan
sulaman dengan manik-manik. Dari segi
fungsi produk bordir ataupun sulaman
terdapat berbagai fungsi, yaitu untuk adat
dan keagamaan, untuk pakaian sehari-hari,
untuk interior, untuk alat rumah tangga,
dan sebagainya.
Wagu F

Karakteristik sulaman dan bordir di Indonesia
DI. Aceh
Sulaman dan bordir khas Aceh pada umumnya
menggunakan benang emas/perak dengan
metode coaching, sulaman memakai bias dan
sulaman bordir dengan metode stick (menjalankan mesin di atas kain dengan cara melingkar), sedangkan jenis produk yang dibuat dapat
berupa, topi, payung, tas, pakaian jadi, dll.
Sumatera Utara
Dikenal dengan variasi mote/manik dan sulaman strimin (crosstakes) dengan lembaga variasi yang berbeda sesuai dengan bentuk produk
yang dibuat, antara lain adalah selendang, kain
songket, hiasan dinding dan peralatan rumah
tangga.
Lampung
Dikenal dengan sulaman usus-ususan dengan
metode coaching dan mempergunakan benang
emas/perak sesuai dengan kebutuhan. Produk
yang terkenal adalah tapis Lampung.
Sumatera Barat
Dikenal dengan sulaman saji cair, baik berupa
benang emas/perak dengan berbagai variasi
yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan
bentuk produk yang dibuat.
DKI Jakarta
Sulaman dan bordir di DKI Jakarta sebagai
pusat pemasaran produk kerajinan sangat
dipengaruhi oleh para produsen/perajin bordir
dan sulaman dari berbagai daerah. Untuk itu
produk sulaman dan bordir yang ada pada
umumnya bukan merupakan produk yang spesifik DKI Jakarta melainkan masih merupakan
produk khas dari berbagai daerah dan sebagian
lagi adalah merupakan produk pengembangan.
Jawa Barat
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Hampir seluruh sulaman di pulau Jawa
merupakan sulaman dengan memakai
mesin jahit dan krawangan yang coraknya
berbeda dengan krawangan Sulawesi
Utara, daerah yang paling terkenal adalah
Tasikmalaya.
Jawa Tengah
Coraknya sama dengan Jawa Barat, dengan berbagai variasi sesuai produknya.
Yang paling terkenal berasal dari kota
Kudus.
DI. Yogyakarta
Dikenal sulaman dengan variasi mote/
manik-manik dan sulaman tambal sulam
(Patch Work)
Jawa Timur
Sulaman daerah ini sama dengan wilayah
Jawa Barat dan Jawa Tengah variasinya
beraneka ragam sesuai dengan budaya
wilayah ini, sedangkan kota yang paling
terkenal adalah Banyuwangi.
Kalimantan
Kalimantan lebih dikenal dengan sulaman
memakai variasi mote/manik-manik.

Sulawesi Utara
Dikenal dengan sulaman Krawang yang
mempunyai cirri khas tertentu berbeda
dengan wilayah Jawa dan lainnya
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Tikar Bidai, PRODUK KHAS KATikar Bidai yang terbuat dari rotan dan kulit kayu kapuak kini dikembangkan oleh masyarakat Bengkayang, Kalbar. Prospek pasarnya
cukup menjanjikan, terutama di negeri jiran Malaysia. Bagaimana perhatian pemerintah setempat?

K

abupaten
Bengkayang,
Kalimantan Barat adalah
Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1999. Peresmian Kabupaten Bengkayang dan pelantikan Pejabat Bupati
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri
di Jakarta pada 27 April 1999 dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.4-374 tahun 1999.
Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak pada 0,33o Lintang Utara
dan 2.02o Lintang Utara serta diantara
108,39 o Bujur Timur sampai dengan
110,04 o Bujur Timur dengan Ibukota
Bengkayang. Kabupaten Bengkayang
membawahi 14 Kecamatan dengan luas
wilayah pasca pemekaran 5.396,30 Km2.
Saat ini jumlah penduduk Kabupaten
Bengkayang sekitar 30 ribu jiwa.
Pembangunan industri di Kabupaten
Bengkayang lebih diarahkan pada pembinaan dan pengembangan industri yang
menggunakan bahan baku lokal, memiliki
jaminan pasar, padat karya dan berwawasan lingkungan. Di samping itu pembinaan dan pengembangan diprioritaskan
pada industri kecil dan menengah terutama industri kerajinan rakyat, industri
rumah tangga dan industri pedesaan.
Salah satu yang menjadi produk unggulan Kabupaten Bengkayang adalah
kerajinan anyaman Tikar Bidai dengan
bahan baku dari rotan dan kulit kayu.
Sentra tikar bidai ini bisa ditemui di dua
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kecamatan, yaitu Kecamatan Jagoi Babang
dan Kecamatan Seluas.
Menurut salah seorang perajin yang
sekaligus Ketua Koperasi Perajin Bidai,
di Kecamatan Jagoi Babang, Markubik, di
desa Jagoi ini kerajinan anyaman tikar bidai
sudah ada sejak nenek moyang dulu yang
diwariskan secara turun-temurun.
Sebelum tahun 1990-an, kondisi kerajinan anyaman tikar bidai masih sangat
sederhana dan cenderung jalan di tempat
karena pemasarannya belum bisa menembus luar daerah bahkan manca negara.
Pasalnya tikar yang dibuat penduduk
sekitar masih digunakan untuk konsumsi
sendiri, misalnya untuk menjemur hasil
pertanian seperti padi, sahang, kopi, jagung,
cacau dan hasil hutan lainnya.
Pada saat itu, hasil tikar bidai masih
belum dikenalkan
kepada penduduk
negara tetangga Malaysia. Masyarakat
masih menjualnya di
pasaran lokal atau di
wilayah Kalimantan
Barat.
Baru pada tahun
1998, Markubik mulai
tergerak untuk men-

dalami anyaman tikar bidai. Menurutnya,
prospek anyaman tikar bidai cukup baik
jika dipasarkan dengan baik.
Pada tahun tersebut, ia mulai membuat tikar bidai dengan motifnya sendiri.
Lewat perpaduan rotan dan kulit kayu
Kapuak pohon Tuhup menjadikan tikar
bidai sangat kokoh dan tahan lama. Hasilnya pun ia pasarkan di koperasi setempat.
Alhasil, respon pasar cukup baik.
Saat itu anyaman tikar bidai hanya
ada di Kecamatan Jagoi Babang saja. Sedangkan kecamatan lain masih belum ada
yang memproduksinya. Kesempatan ini
menjadikan Markubik bersemangat untuk
mengembangkannya lebih baik lagi.
Gayung pun bersambut, setelah anyaman tikar bidai diterima oleh pasar,

Aneka produk rotan &
kulit kayu kapuak:
Pasarnya sampai
Malaysia
Gema Industri Kecil. Edisi XX/Desember 2007

Dari Sentra Kesentra

penduduk di kecamatan lain juga mulai
membuat usaha anyaman tikar bidai
ini. Hasilnya, sekarang sebagian besar
penduduk memproduksi anyaman tikar
yang indah tersebut. Jumlahnya hingga
mencapai ratusan perajin.
Menembus pasar Malaysia
Melihat perkembangan pasar anyaman
tikar bidai cukup bagus, Markubik akhirnya menawarkan ke penduduk negara
tetangga, Malaysia.Tak dinyana, ternyata
tanggapan pasarnya melebihi pasar di
Indonesia. Bahkan harga yang dipatok pun
bisa dua kali lipat dibanding harga rupiah
di Indonesia, pasalnya di negeri Jiran itu,
para perajin memakai harga ringgit.
Pemasaran di Malaysia dilakukan
melalui daerah Serikin oleh para pedagang
pengumpul dari Malaysia. Biasanya, para
pengumpul mendatangi secara langsung
para perajin yang membawa tikar bidai
dan setelah melakukan tawar menawar
harga, barang pun laku terjual. Ada juga
yang sudah memesan sebelumnya, sehingga para pengumpul tinggal mengambil
barangnya.
Selain itu, jarak antara Kabupaten
Bengkayang dengan Malaysia tidaklah
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terlalu jauh, karena bisa ditempuh selama
15-20 menit atau sekitar 25 km. Hal ini
jauh berbeda ketika akan mengirimkan
barang ke Pontianak atau daerah lain yang
memakan waktu lebih lama.
Pada tahun 2004, Markubik pun akhirnya mendapatkan amanah dari para
perajin untuk menjadi Ketua Koperasi
Perajin Bidai di Kecamatan Jagoi Babang.
Koperasi ini memiliki 25 anggota yang
kesemuanya adalah para perajin anyaman
tikar bidai.
Dengan koperasi yang dipimpinnya ini,
Markubik bisa membina dan membimbing
para perajin untuk bisa lebih maksimal
meningkatkan kualitas produknya. Dan
pengadaan produknya menjadi lebih
cepat, ketika pembeli membutuhkan
barang dengan cepat. Para perajin yang
ada di daerah ini rata-rata adalah dari
kaum bapak-bapak, sedangkan untuk
kaum ibu-ibu kebanyakan bagian meraut
rotan agar menjadi halus.“Anyaman tikar
ini agak berat, sehingga bapak-bapak yang
jadi perajinnya,” katanya.
Di desa Jagoi, mayoritas penduduknya
adalah perajin anyaman tikar bidai. Jumlah perajin saat ini sekitar 50-an orang.
Jumlah ini belum termasuk di desa-desa
lain atau kecamatan lain.
Jumlah keseluruhan para
perajin yang ada di Kabu
paten Bengkayang sekitar
1000-an orang.
Menurut Mark ubik,
prospek anyaman tikar
bidai ini sangat menjanjikan.Tak heran jika dalam
satu minggu, koperasi
yang dibinanya bisa memproduksi 1000 lembar
lebih, atau dengan omzet
sekitar Rp 100 juta. Sedangkan dalam sebulan,
ia bisa mencapai omzet
sekitar Rp 1 miliar, dengan

jumlah produksi sebanyak 5.000 lembar.
“Terkadang kami kewalahan menerima
pesanan,” katanya.
Harga anyaman tikar bidai yang
dipasarkan Markubik berkisar antara
Rp 50 ribu hingga Rp 1 juta. Harga
tersebut bisa menjadi lebih tinggi ketika
produknya dipasarkan di Malaysia.“Karena nilai ringgit lebih tinggi dibanding
rupiah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Koperasi dan UKM Dinas Perindagkop Kabupaten Bengkayang, Slamet Kusnanto
membenarkan bahwa masyarakat di
Kecamatan Jagoi Babang rata-rata para
perajin anyaman tikar bidai, selain juga
menjadi petani.
Pihak Pemerintah Kabupaten selama ini banyak memberikan dorongan dan bantuan untuk peningkatan
kualitas anyaman tikar bidai di daerah
ini. Pasalnya, kerajinan ini bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada
generasi muda.
Menurut Slamet, saat ini para pemuda di daerah Bengkayang banyak
yang bekerja ke Malaysia, padahal di
daerahnya sendiri banyak potensi yang
bisa digali, di antaranya adalah anyaman tikar bidai ini. Bahkan kerajinan
ini sudah menjadi produk unggulan
di Kabupaten Bengkayang.“Kami dari
pihak pemerintah terus memberikan
ayoman kepada mereka untuk meningkatkan kualitasnya dan membantu
mempromosikan,” katanya.
Langkah yang ditempuh pemerintah, di antaranya adalah memberikan
fasilitas promosi melalui pameran baik
di daerah sendiri maupun di luar daerah
seperti di Jakarta. Selain itu juga memberikan diklat dan pelatihan kepada para
perajin agar terus bersemangat dalam
meningkatkan kualitasnya.
Fiki
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”Alsintanhutbun”
Lampung
Timur
Sampai
NTT
Kedekatannya dengan instansi pembina industri di daerah membantu
H. Tukimin membesarkan bengkelnya, CV Karya Baru di Lampung
Timur. Mendapat berbagai kemudahan seperti promosi, pameran,
pelatihan keterampilan teknologi maupun pendampingan tenaga ahli.

P

engunaan teknologi tepat guna
seperti alat mesin pertanian,
kehutanan dan perkebunan atau
populer dengan sebutan ”Alsintanhutbun” merupakan faktor penting pendukung suksesnya industrialisasi bidang
teknologi pertanian baik untuk usaha
agribisnis maupun agroindustri. Dengan
meningkatnya penggunaan alsintanhutbun
berteknologi tepat guna, maka akan
berdampak positif pada IKM produsen
peralatan atau mesin.
Sayangnya keberadaan alat mesin
teknologi tepat guna produksi dalam
negeri akhir-akhir ini mulai terancam
dengan masuknya alat mesin impor dari
luar negeri yang harganya relatif murah.
Mampu bersaing
CV Karya Baru, Kabupaten Lampung
Timur, tepatnya di Desa Hargomulyo,
Kecamatan Sekampung diantara produsen
alat mesin Alsintanhutbun. Usaha dalam
bentuk bengkel ini, mampu membuat segala jenis peralatan mesin teknologi tepat
guna khususnya alat pertanian dan perkebunan. Meskipun terdapat keterbatasan
peralatan dan bahan, namun soal kualitas
tidak kalah dibanding dengan produk
impor. Pemilik bengkel, H.Tukimin selalu
melakukan inovasi untuk menghasilkan
alat mesin yang siap bersaing dengan
produk luar negeri.
Bengkel yang berdiri pada 1982 ini,
kini telah mampu menghasilkan berbagai
alat mesin khususnya untuk keperluan
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industri standar sederhana, home industries, peralatan pertanian dan perkebunan
pra maupun pasca panen serta peralatan
/ mesin untuk usaha peternakan dan
perikanan.
Peralatan dan mesin untuk kebutuhan
industri, antara lain alat pengaduk adonan
roti atau kerupuk, pengering (oven), pemecah tempurung kelapa, pengurai sabut
kelapa, pengolah nilam, bubut kayu, dan
pengaduk kompos. Untuk kebutuhan
home industries diantaranya alat perajang
keripik, panci presto, pemeras santan,
perajang umbi-umbian bahan obat/jamu,
pengupas kulit biji kopi,molen ikan sebagai

bahan baku campuran kerupuk atau terasi,
dan pengaduk dodol.
Sedang untuk peralatan bidang pertanian dan perkebunan meliputi peralatan
yang digunakan dari prapanen hingga
pascapanen antara lain bajak (komponen
traktor), alat penyiangan, power tresher
(perontok padi dan kedelai), cornseller
(pemipil jagung), winnower (pengipas
biji-bijian), oven model bak untuk mengeringkan biji-bijian, sortasi beras super dan
kopi.Sementara untuk kebutuhan industri
peternakan meliputi peralatan chopper
(pencacah hijauan), pembuat pelet pakan
ikan atau ayam, pembuat pakan benur, dan
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hamermil (penepung biji-bijian).
Bermitra dengan instansi
Sukses yang diraih H.Tukimin, adalah
hasil dari kerja kerasnya. Pria kelahiran 57
tahun lalu ini memang sarat pengalaman.
Pernah menjadi PNS (Pegawai Negeri
Sipil) di daerah kelahirannya, Sleman
pada 1968-1971, lantas hijrah ke Jakarta
dan kerja diperusahaan perlogaman

(PT Jaya Steel dan CV Buleleng) selama
1975-1982.
Selain mendapat pengalaman dari
kerja,Tukimin juga mendapat keterampilan
dari BLKI Depnakertrans. Dengan bekal
itu,Tukimin akhirnya memutuskan untuk
berwirausaha dibidang perbengkelan
dan pindah ke Lampung Timur. Berbagai
langkah diambil, selain meningkatkan
keterampilan adalah memanfaatkan
kedekatannya dengan instansi pembina
industri di daerah.
Hingga sekarang hal itu tetap dilakukan, yakni melakukan kerjasama
atau kemitraan dengan berbagai instansi
pembina maupun perguruan tinggi sep49

erti Dinas-dinas Provinsi / Kabupaten /
Kota , Balitbangda Dinas Pertanian, dan
bekerjasama mengembangkan teknologi
dengan universitas yang ada di Lampung
serta Institut Pertanian Bogor (IPB).
Dengan jumlah karyawan sebanyak
28 orang, Karya Baru telah menghasilkan
beragam mesin baik yang berteknologi
sederhana maupun madya antara lain
mesin pemecah,pengupas,gilingan adonan

dan yang terbaru adalah alat pembuat
lobang tanah untuk penanaman kelapa
sawit. Dan pesanan tidak datang dari
daerahnya saja, tetapi ada yang dari Sumatra, Jawa, Kalimantan sampai Nusa
Tenggara Timur.
Kedekatannya dengan instansi pembina industri di daerah sangat membantu
usahanya. Seperti fasilitasi pameran,
pelatihan keterampilan teknologi serta
pendampingan tenaga ahli dari instansi
maupun perguruan tinggi dan lain-lain.
Sukses Tukimin membesarkan usahanya, juga mendapat penghargaan sebagai
juara pertama kategori peneliti muda
dari Gubernur Lampung pada Lomba

CV Karya Baru kerjasama dengan berbagai instansi pembina
maupun perguruan
tinggi.

Bengkel Alsintanhutbun:
Menghasilkan beragam mesin berteknologi
sederhana maupun madya

Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Terapan yang diselenggarakan Balitbang
Provinsi Lampung. Pada 2004 dan 2005
Tukimin kembali memperoleh penghargaan Improvement Of Bussines Process dari
Meneg Koperasi Dan UKM bekerjasama
dengan Japan International Cooperation
Agency (JICA).
Gunawa Usamah
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“Silk Solution Center” Memacu
Produksi
Sutera
Alam
Indonesia
Pasokan sutera alam di pasar internasional masih kurang. Kesempatan bagi Indonesia meningkatkan produksi kokon sebagai bahan
benang sutera. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mendirikan
“Silk Solution Center” (SSC).

P

emerintah
telah
banyak
mencurahkan perhatian terhadap
persuteraan alam nasional, namun
hingga saat ini hasilnya belum menggembirakan. Kapasitas hasil budidaya ulat
sutera saat ini baru menghasilkan kokon
kering rata-rata per tahun sebesar 250
ton, atau setara dengan 31,25 ton benang.
Sementara kapasitas produksi industri
pemintalan
( benang ) sebesar 87,5
ton atau setara 700 ton kokon kering.
Berarti industri pemintalan benang
masih kekurangan pasokan sekitar 450
ton kokon per tahun.
Apalagi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan kokon nasional saat ini yang mencapai ± 2400 ton/ tahun, jelas masih terdapat kekurangan 1.500-2000 ton/tahun.
Kekurangan itu akan makin membengkak,
seiring dengan tren ekspor sutera kita
meningkat dari tahun ke tahun. Kurun
empat tahun (2000 – 2004) pertumbuhan
ekspor komoditi ini mengalami kenaikan
sebesar 566 % dari nilai ekspor US$ 1,5
juta pada 2000 meningkat menjadi US$
8,5 juta pada 2004. Kapasitas riil industri
pertenunan pada 2004 menghasilkan
6.180.000 meter kain sutera dengan nilai
produksi sebesar Rp 309 miliar.
Pengembangan sutera alam nasional
diyakini akan mampu menambah pendapatan daerah asal dilakukan secara terpadu
dan sinergis, perlu melibatkan banyak
pihak termasuk dunia usaha, Pemerintah
Pusat dan Daerah Provinsi /Kabupaten/
Kota
50

sampai hilir perlu adanya
lembaga swadaya.

Sementara strateginya, pengembangan ditingkat hulu lebih diarahkan pada
pemanfaatan lahan produktif maupun
kritis serta lahan yang belum dimanfaatkan
secara komersial, baik milik masyarakat
maupun pemerintah. Sedang untuk budidaya tanaman murbei serta pemeliharaan
ulat sutera perlu dukungan sarana dan
prasarana baik dari sisi teknologi tepat
guna,permodalan maupun pembinaan dan
bimbingan yang berkesinambungan.Untuk
kelompok usaha paska budid aya atau
ditingkat hilir harus terfokus pada upaya
meningkatkan volume maupun kualitas
produksi industri pengolahan benang,
pertenunan serta produksi kain sutera.
Untuk mengakomodir kepentingan pelaku
usaha sutera alam agar usahanya lancar di
sentra-sentra persuteraan alam dari hulu

Silk Solution Center
Silk Solution Center (SSC) persuteraan
alam adalah Lembaga
Masyarakat Persuteraan alam sebagai mitra kerja pemerintah
untuk pengembangan
persuteraan. Lembaga
ini diharapkan dapat
berperan sebagai ujung
tombak dalam rangka
percepatan pengembangan persuteraan alam
nasional. Yakni mampu menggerakan
serta mengembangkan minat masyarakat
dibidang persuteraan alam, khususnya di
daerah potensial penghasil sutera alam.
Yang kemudian diharapkan dapat mengangkat ekonomi pedesaan.
Jadi keberadaan SSC ini diharapkan
dapat menjembatani berbagai kepentingan antara petani/perajin dan pengusaha
persuteraan alam, pembina, lembaga
pendidikan dan pengkajian dan pusat
informasi pasar yang bermuara menggerakkan ekonomi pedesaan melalui
penyerapan tenaga kerja. Untuk itu SSC
harus bisa menjadi salah satu elemen
pendukung yang dapat menggerakan segenap instansi pembina sebagai penyedia
sarana dan prasarana, lembaga penelitian
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Struktur Organisasi

dan pengembangan, lembaga pendidikan
dan pelatihan, konsultasi, pelaku usaha
maupun masyarakat.
Peran dan fungsi SSC.
Secara rinci peran SSC, pertama menyediakan informasi pembinaan dan
pengembangan.Kedua melakukan pengkajian, penelitian dan kerjasama pembinaan.
Ketiga, memberikan saran dan usulan
kepada pemerintah atau komponen pembina lainnya.Keempat memberikan layanan
konsultasi kepada pelaku usaha.
Adapun fungsinya pertama, mitra
kerja pemerintah.Kedua pusat pemecahan
masalah di daerah. Ketiga, pusat informasi,
data perkembangan, teknologi, manajemen dan pemasaran produk Keempat,
lembaga yang melindungi usaha persuteraan alam diwilayah kerjanya.
Sementara anggota SSC terdiri dari
petani budidaya tanaman murbei dan
pemelihara ulat sutera/kokon (anggota
kelompok tani), industri sutera alam
(perusahaan, Kelompok Usaha Bersama
dan Koperasi), pelaku usaha produk
turunan sutera alam, perseorangan yang
dinilai memiliki kompetensi (tenaga ahli)
dibidang persuteraan alam, Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang persuteraan
alam, lembaga pendidikan persuteraan
alam dan lembaga keuangan yang memberikan bantuan dalam pengembangan
persuteraan alam.
SSC sebagai pilot project
Pilot project Silk Solution Center di 3
(tiga) lokasi sentra yakni di Kabupaten
Cianjur, Kabupaten Enrekang di Sulawesi
Selatan dan Kabupaten Gianyar di Bali.
Dipilihnya ketiga daerah itu memang
iklimnya cocok untuk pengembangan
budidaya ulat sutera. Dari masing-masing
Pemda sangat konsern membangun dan
berkomitmen masyarakat dibidang persuteraan alam di daerahnya.
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PEMDA
PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA
KETUA
SEKRETARIAT
Bidang Pendidikan dan
Latihan SDM

Bidang
Litbang

Bidang
Kerjasama
Kelembagaan

Bidang
Teknologi
dan produksi

Bidang
Informasi dan
Pemasaran

Tenaga Ahli

Aneka produk sutera:
Harus mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah

Kinerja SSC di Cianjur, Jawa Barat
akan didukung lembaga pendidikan persuteraan alam milik Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Diploma
IV (D4) yang berlokasi di Jl. Janghari
Km.14, Cianjur.
Sedang SSC Enrekang yang berlokasi
di Kalosi, Kecamatan Allo, Kabupaten
Enrekang, Sulawesi Selatan kini terdapat
14 sentra sutera tersebar di enam desa
(desa Mata Allo, Bolang, Buntu Barana,
Paballoran, Mekala, Kalosi dan desa Satu
Dewata). Dari ke 14 sentra itu menghasilkan kokon kering sekitar 400 ton setiap
bulan. Dengan berdirinya SSC di daerah
ini diharapkan produksinya semakin

meningkat karena solusi permasalahan
yang selama ini menjadi kendala dapat
teratasi segera.
Sementara untuk di Kabupaten
Gianyar, SSC berada di desa Kerta,
Kecamatan Payangan. Bali sampai saat ini
termasuk wilayah pemasaran kain sutera
yang sangat potensial. Dengan adanya
SSC ini diharapkan pengembangan
sutera alam di Gianyar semakin solid,
karena berbagai aspek permasalahan
yang selama ini menjadi kendala dapat
segera dipecahkan bersama.
Bantuan sarana dan peralatan.
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BPT Logam sidoarjo

Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah Departemen Perindustrian Cq. Direktorat Sandang, untuk
Tahun Anggaran 2007 telah membuat
program/kegiatan dalam rangka pengembangan sutera alam berbasis klaster ini
melalui beberapa kegiatan antara lain
Kajian Sistem Pengembangan, Sosialisasi
Program dan Workshop, Pendidikan dan
Pelatihan serta bantuan sarana dan peralatan untuk SSC yang telah berdiri.
Untuk pemberian bantuan sarana
dan peralatan sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal Industri Kecil dan
Menengah No. 18/IKM/Kep/4/2006
tanggal 5 April 2006 tentang Pedoman
Pengajuan/ Permintaan Bantuan Mesin
dan Peralatan di lingkungan DJIKM tentang mekanisme permohonan bantuan
mesin dan peralatan untuk IKM. Masing
masing SSC memperoleh satu unit perlengkapan dan peralatan meliput, perlengkapan kantor seperti mebel, meja
kursi kantor dan komputer. Peralatan
proses paska budidaya dari kepompong
atau yang lazim disebut kokon sampai
jadi benang seperti alat pengolah kokon,
relaksasi,mesin reeling maupun rereeling.
Alat uji kehalusan filamen, alat packaging
dan timbangan benang.
Melihat kebutuhan pasar dunia
yang masih besar, Indonesia sebagai
negara beriklim tropis yang memilki
lahan pegunungan yang sangat cocok
untuk habitat ulat sutera merupakan
modal. Apalagi sutera termasuk industri yang ramah lingkungan, produk
renewable (terbaharui), bisa dijadikan
sebagai peluang usaha yang menjanjikan.

Membantu dan Menyiapkan
Tenaga Kerja Handal

Keberadaan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Logam Sidoarjo diharapkan dapat membantu dan memberikan pelayanan kepada perusahaan Industri Kecil dan Menengah

K

eberadaan UPT ternyata dapat
membantu perkembangan
industri di suatu daerah. Di
Jawa Timur misalnya, terdapat UPT yang
telah bertransformasi menjadi Balai Pelayanan Teknis Industri Logam Perekayasaan dan Lingkungan Industri Kecil Sidoarjo. Keberadaannya sebagai kepanjangan
tangan industri logam antara hulu dan
hilir sekaligus sebagai media transfer
teknologi dan agen pengembangan
kultur bisnis industri logam.
BPT Logam Sidoarjo, siap memberikan pelayanan bagi industri kecil,

menengah dan besar yang bergerak di
bidang logam. khususnya bidang proses
permesinan. Kinerja BPT yang kini
didukung 100 personil ini tidak perlu
diragukan lagi, karena telah terbukti
mendapatkan sertifikat ISO 9002 pada
2002 untuk sistem manajemen mutu.
“Visi kita adalah melayani industri
dengan efektif dan efisien serta terus
mengadakan inovasi dalam mendukung
pembangunan industri yang mandiri. Untuk mencapai tujuan itu kami melakukan
peningkatan pelayanan bagi industri besar
dan UKM,peningkatan mutu produk,pen-

Gunawan Usamah
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industri packaging seperti pemesanan
printing equipment, roll printing, pisau slitter. Kemudian industri korek api yang
mempercayakan pembuatan spare part
untuk mesin-mesinnya. Selain itu ada
sekitar 52 perusahaan logam dan kayu
yang berada di LIK atau Lingkungan
Industri Kecil yang menjadi satu lokasi
dengan BPT.

ingkatan efesiensi kerja, pengembangan
SDM serta penelitian dan pengembangan
dibidang teknik dan manajemen,” papar
SM Bachrudin,Kepala BPT Industri Logam
dan LIK Sidoarjo.
Melayani berbagai industri
Prasarana pendukung yang ada di
BPT Logam Sidoarjo, antara lain fasilitas
workshop dan produksi yang dilengkapi
lebih dari 65 unit mesin perkakas buatan
Jerman, Swiss, Jepang,Taiwan dan India
dengan spesifikasi antara lain CNC Wire
Cut, Lathe Machine (mesin bubut) dan
Milling Machine.
Dengan fasilitas tersebut ditambah
kemampuan SDM-nya BPT Logam Sidoarjo siap memberikan layanan kepada
masyarakat berupa perencanaan atau
design dan pembuatan mesin, suku cadang
atau sparepart serta peralatan presisi
dalam industri lainnya. Perencanaan dan
pembuatan perkakas pembentuk logam
seperti blanking dies, stamping dies, forging
dies dan sebagainya. Kemudian perkakas pembentuk plastik seperti injection
mould, blow mould, jig fixtures dan alat
ukur standar. Penyepuhan baja atau heat
treatment termasuk handening, sand blasting, annealing, serta pengujian kekerasan

baja.Tapi di luar itu semua masih banyak
pekerjaan lain yang berhubungan dengan
bubut, frais atau milling, gerinda, EDM, copy
milling dan sebagainya.
Selama ini BPT Logam Sidoarjo juga
melayani perusahaan industri baik yang
berskala besar menengah atau kecil yang
tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah,
baik secara rutin maupun insidensil.
“Memang banyak juga perusahaan yang
bermitra untuk menggunakan jasa dan
fasilitas yang kita miliki, minimal yang ada
di LIK ini “ ucap SM Bachrudin. Jenis jasa yang telah
diberikan antara lain bidang
jasa membuat mould (industri
plastik), pisau giling, granulator, spareparts untuk mould
dan mesin injection. industri
otomotif yang menggunakan
jasa membuat tools dan dies
untuk knalpot, velg alumunium serta measuring instru
ment.industri kayu plywood,

BPT Logam Sidoarjo
& aneka produknya:
Melayani berbagai industri
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Reguler dan non reguler
Selain memerankan fungsi-fumgsi
UPT, BPT Logam Sidoarjo juga membuka kelas pelatihan ahli teknik untuk
umum. Peserta akan dididik dan dilatih
untuk menjadi ahli teknik dengan masa
pendidikan 1 tahun. Program ini untuk
mempersiapkan tenaga operator untuk
mengoperasikan mesin perkakas
Menurut Gatot Prayogo Kepala
Urusan Pendidikan dan Latihan BPT
Logam,“Program pendidikan ini dibagi
menjadi dua jenis, yaitu reguler dan
non reguler”. Jalur pendidikan reguler
adalah program pendidikan 1 tahun
yang dimulai setiap bulan September.
Lulusannya diharapkan menjadi tenaga
operator mesin perkakas yang terampil,
mempunyai sikap disiplin. Untuk kelas
reguler ini memiliki konsentrasi jurusan;
kerja bangku atau assembly fitter, kerja
mesin bubut yang biasa disebut turner,
kerja mesin milling atau miller dan kerja
mesin gerinda atau grinding.
Sementara program pendidikan
non reguler bisa dimulai kapan saja dan
diadakan oleh industri logam menengah
dan kecil, lembaga-lembaga pendidikan
teknik seperti akademi, universitas,
sekolah menengah taknik dan sebagainya.
Walaupun pendidikan ini diselenggarakan
bukan oleh BPT namun penyelenggara
boleh memanfaatkan fasilitas yang ada
di BPT untuk meningkatkan operatoroperatornya.
Irwansyah
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Sutera Alam Jadi
Kompetensi
Inti di Enrekang,
Enrekang, Sulawesi Selatan salah satu daerah yang cocok untuk bu-

didaya ulat sutera. Sayangnya komoditi ini belum dikelola secara baik,
sehingga hasilnya belum sesuai dengan permintaan pasar. Solusinya?
erja dari jam 7.00 -16.00 dengan upah
antara Rp 25 ribu,- s/d Rp. 30 ribu.

Proses reeling:
Produksi benangnya belum sempurna

E

nrekang salah satu wilayah di Indo
nesia, tepatnya di provinsi Sulawesi
Selatan (Sulsesl) cocok untuk budidaya ulat sutera. Daerah yang yang
berbatasan dengan Kabupaten Tanah
Toraja dan berada di dataran tinggi serta
dikelilingi perbukitan hijau ini memiliki
13 sentra produksi dengan jumlah unit
usaha sebanyak 750 unit dan mampu
menghasilkan kurang lebih 21 ton kokon
atau setara dengan 3 ton benang sutera
setiap bulannya. Sutera alam ini kemudian
ditetapkan sebagai komoditi kompetensi
54

inti daerah.
Salah satu lokasi potensial penghasil
sutera di daerah yang berhawa dingin ini
adalah perbukitan Kalosi di To’ Cemba
26 km dari pusat kota Enrekang. Sedang
desa-desa potensial penghasil budidaya
kokon sampai dengan pemintal benang
adalah desa Mata Allo, Bolang, Buntu
Barana, Pebalorran, Mekkala, Kalosi dan
desa Satu Dewata.
Setiap unit usaha rata-rata mempekerjakan 5 perajin, dimana 3 orang sebagai
pemintal, satu orang sebagai tukang rebus
dan seorang lagi membantu. Mereka bek-

Kualitas benang rendah
Sayangnya mutu benang sutera
produksi dari Enrekang ini relatif masih
rendah. Ini merupakan salah satu kendala
didalam pemasaran. Menurut Ny. Kartini,
salah seorang perajin di Kalosi, harga
pasar benang sutera twisting kualitas bagus
adalah Rp 340 ribu/kg. Sedang benang
sutera produksi perajin di Kalosi paling
tinggi dihargai Rp 285 ribu/kg. “Itupun
tidak dibayar tunai,” keluhnya. Itu karena
benangnya tidak lembut kalau dipegang,
dan tidak cerah sehingga kurang disenangi penenun. Sepertinya masih banyak
partikel yang menempel meski sudah
direbus sehingga terlihat kasar dan tidak
berwarna cerah.
Saat ini proses perebusan kokon di
sentra-sentra di daerah Enrekang memang kurang diperhatikan. Penggantian
air sebagai media perebusan yang seharusnya diganti setiap 20 menit sekali, baru
dilakukan setelah berjam-jam.
Silk Solution Center
Untuk mengatasi berbagai kelemahan
proses produksi sutera alam di Enrekang, saat ini Pemda membuat program
pengembangan komoditi sutera alam
diantaranya melalui Silk Solution Center
(SSC). Dengan dibentuknya lembaga ini
diharapkan akselerasi kebangkitan sutera
alam khususnya di Enrekang sebagai ko-
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moditi andalan segera terwujud.
Menurut Kepala Dinas Perekonomian dan Perindustrian Kab. Enrekang
Drs H.M Irfan Barung MM,“Peraturan
Bersama Menteri Perindustrian, Menteri
Kehutanan dan Meneg. Koperasi dan
UKM telah diimplementasikan.Di sektor
hulu, Dinas Kehutanan Enrekang telah
menyiapkan lahan penanaman murbei
seluas 200 hektar serta penyediaan bibit
ulat kebutuhan petani budidaya.
Sedang Departemen Perindustrian
melalui program Direktorat Sandang
Ditjen. Industri Kecil Dan Menengah
sudah merealisasikan program bantuan
perlengkapan kantor serta peralatan
paska budidaya seperti alat reeling dan
rereeling , uji kehalusan benang dan peralatan produksi lainnya. Sementara
Meneg Koperasi dan UKM mengucurkan
dana pengembangan sebesar Rp 200
juta, untuk Koperasi Tani, Sipakanana
di Desa Bolang Kecamatan Alla. Dana
tersebut untuk memenuhi kebutuhan
tambahan modal kerja, bangunan dan
tambahan mesin peralatan”.
Peran Silk Solution Center diharapkan bisa memenuhi harapan pelaku
usaha persuteraan alam mulai petani
budidaya dan perajin pintal di sektor
hulu hingga para pengusaha pertenunan dan produk ikutannya di sektor
hilir. Selain itu juga mampu membangun jaringan bisnis persuteraan alam
disemua lini, menemukan solusi atas
hambatan dan permasalahannya kemudian mensinergikan penanganan
demi sehatnya perkembangan potensi
komoditi sutera alam melalui pendekatan klaster seiring ditetapkan komoditi
ini sebagai kompetensi inti daerah di
Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Kokon, penyimpanan kokon,
dan produksi benang:
Peran SSC diharapkan bisa
memenuhi harapan industri
sutera nasional

Gunawan Usamah
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Sampah Rumah Tangga Diolah Jadi Pupuk Organik

Sampah yang sebagian masyarakat dianggap musuh, ternyata bisa
memberikan nilai tambah yang cukup besar. Selain didaur ulang dan
bisa dijadikan bahan kerajinan, juga dapat diolah menjadi pupuk orlingkungan, tetapi memberi nilai tambah
bagi sampah, khususnya sampah organik.
Selain itu untuk beberapa jenis sampah
bisa diolah kembali manjadi sesuatu yang
lebih bermanfaat. Sampah kering misalnya,
dengan didaur ulang bisa dibuat menjadi
berbagai macam barang. Sementara itu
sampah basah bisa dijadikan kompos
dan pupuk cair.

Pupuk cair /organik:
Tidak merusak tanaman, dan dapat mengatasi defisiensi hara

T

ingginya tumpukan sampah di
berbagai tempat antara lain
disebabkan oleh belum adanya
pengelolaan dan pemisahan sampah
khususnya yang di rumah tangga.Tidak
banyak warga kota yang menggunakan
tempat sampah yang berbeda untuk
memisahkan berbagai jenis sampah.
Sampah basah (organik) seharusnya
ditempatkan secara terpisah dengan
sampah kering (non-organik), dan ini bisa
dimulai dari rumah sendiri.
Rata-rata tiap orang per hari dapat
menghasilkan sampah 1-2 kg. Sebagai
gambaran DKI Jakarta setiap harinya
56

memproduksi tidak kurang 25.000 meter
kubik sampah atau setara dengan 6000
ton. Dari jumlah tersebut hanya 47,7%
saja yang terangkut dan dibuang ke tempat
pembuangan akhir (TPA).
Setelah sampai diTPA, ternyata masih
dikelola secara konvensional. Sehingga
lindi (air sampah) yang dihasilkan mencemari air sumur penduduk yang tinggal
di sekitarnya. Pengelolaan sampah yang
umum dilakukan adalah dengan, penumpukan, pembakaran, sanitary landfill
dan pengomposan. Metode pengomposan merupakan langkah sederhana yang
tidak menimbulkan efek samping bagi

Pupuk organik cair
Pupuk organik cair adalah larutan dari
hasil pembusukan bahan-bahan organik
yang berasal dari sisa tanaman, kotoran
hewan,dan manusia yang kandungan unsur
haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan
dari pupuk organik cair ini adalah dapat
secara cepat mengatasi defisiensi hara,
tidak bermasalah dalam pencucian hara,
dan mampu menyediakan hara secara
cepat.
Dibandingkan dengan pupuk cair
anorganik, pupuk organik cair umumnya
tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan sesering mungkin. Selain
itu pupuk ini juga memiliki bahan pengikat,
sehingga larutan pupuk yang diberikan ke
permukaan tanah bisa langsung diserap
oleh tanaman.
Sama seperti limbah organik padat,
limbah cair banyak mengandung unsur
hara natrium, phosfor, kalium (NPK) dan
bahan organik lainnya. Penggunaan pupuk
dari limbah ini dapat membantu memperbaiki struktur dan kualitas tanah. Dari
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sebuah penelitian di Cina menunjukkan
penggunaan limbah cair organik mampu
meningkatkan produksi pertanian 11%
lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan bahan organik lain.
Proses pembuatan
Pada dasarnya, sampah tidak hanya
bisa dibuat menjadi kompos atau pupuk
padat, tetapi juga bisa dibuat sebagai
pupuk cair. Pupuk cair ini mempunyai
banyak manfaat. Selain berfungsi sebagai
pupuk, juga bisa menjadi aktivator untuk
membuat kompos.
Alat yang dibutuhkan untuk membuat
pupuk cair adalah komposter. Komposter ini bertujuan untuk mengolah semua
jenis limbah organik rumah tangga,
dengan ukuran yang dapat disesuaikan
dengan skala limbah. Untuk skala limbah keluarga kecil dapat menggunakan komposter berukuran 20-60 liter.
Sementara, untuk skala besar seperti
limbah rumah makan atau rumah sakit
bisa menggunakan komposter yang
berukuran diatas 60 liter.
Komposter biasanya terbuat dari
tong sampah plastik atau kotak semen
yang dimodifikasi dan diletakkan di dalam maupun di luar ruangan. Komposter
dengan bantuan aktivator kompos mampu
mengubah sampah sisa rumah tangga
menjadi kompos hanya dalam waktu 1012 hari. Khusus untuk pembuatan pupuk
cair dari limbah organik rumah tangga ini
perlu digunakan bioaktivator.
Dengan instalasi udara di dalamnya,
komposter membantu proses pengom
posan aerob dan mempercepat proses
penguraian sampah. Komposter juga
mampu menjaga kelembaban dan temperatur, sehingga bakteri dan jasad renik
dapat bekerja mengurai bahan organik
secara optimal. Komposter juga memung
kinkan aliran lindi (air sampah) terpisah dari
material padat dan akan menguntungkan
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bagi pembuatan pupuk cair.
Proses pembuatan pupuk cair, pertama adalah memilah sampah organik
dan anorganik. Sampah organik yang
berukuran besar dirajang, kemudian
dimasukkan seluruhnya ke dalam komposter, lalu semprotkan bioaktivator
hingga merata ke seluruh sampah dan
tutup rapat komposter. Air lindi atau
kompos cair baru dihasilkan setelah dua
minggu. Selanjutnya pemanenan lindi
dapat dilakukan 1-2 hari sekali.
Lindi yang dipanen sebaiknya jangan
langsung digunakan, tambahkan bioaktivator sebanyak 1 tutup botol untuk 1-2
liter lindi, lalu didiamkan selama 2-3 hari
agar bakteri yang berada di dalamnya bisa
berkembang dengan cepat. Setelah itu,
lindi baru bisa diberikan pada tanaman.
Lindi yang sudah ditambahkan bioaktivator dapat disimpan 1-2 bulan.
Campuran lindi dengan air perband-

Alat pembuatan kompos,
sampah & pupuk cair:
Pupuk cair juga bisa sebagai aktivator

ingannya 1:5 (1 botol lindi dengan 5 botol
air). Larutan tadi kemudian disiramkan
pada tanaman (sayuran, buah atau tanaman hias). Pemupukan atau penyiraman
dapat dilakukan sekali seminggu. Sepuluh
liter lindi dicampur 50 liter air cukup
untuk satu kali pemakaian pada ladang
sayuran ukuran 10 x 10 m.
Wagu
F
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Biogas Murah
Kotoran
Ternak
Kotoran ternak yang selama ini hanya dijadikan sebagai pupuk atau
kompos, ternyata bisa diproses dan menghasilkan biogas, sebagai
sumber energi. Biayanya murah, prosesnya mudah.

M

eskipun
sudah
lama
diperkenalkan
tetapi
penggunaan biogas ini belum
populer karena masih murahnya harga
BBM bersubsidi.Tetapi dengan langkanya
minyak akhir-akhir ini diharapkan minat
peternak untuk memanfaatkan biogas
semakin meningkat. Konversi minyak
tanah di daerah sentra produksi ternak ini

tidak perlu diganti dengan gas elpiji karena
sudah punya sumber gas sendiri.
Dengan program desa mandiri energi, pemerintah akan mensosialisasikan
penggunaan biogas skala rumah tangga
memanfaatkan kotoran ternak sebagai
pengganti minyak tanah.Sedang limbahnya
dimanfaatkan untuk pupuk organik.Sosialisasi akan dilaksanakan di sentra-sentra

Proses pembuatan biogas:
Bisa sebagai alternatif energi pengganti minyak tanah

Nilai kesetaraan biogas dan energi yang dihasilkan-

Aplikasi			

1 meter kubik biogas setara dengan

Penerangan		

60-100 watt lampu bohlam selama 6 jam

Memasak			

Dapat memasak tiga jenis makanan untuk keluarga

Pengganti bahan bakar

(5-6 orang) 0,7 kg minyak

Tenaga			

Dapat menjalankan satu motor tenaga kuda selama dua jam

Sumber: Erliza et.al., 2007
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produksi ternak dengan memanfaatkan
secara optimal sumber daya energi yang
tersedia yaitu kotoran ternak.
Biogas itu sendiri dapat didefinisikan
sebagai gas yang dilepaskan jika bahanbahan organik seperti kotoran ternak,
kotoran manusia, jerami, sekam, dan
sampah sayuran, difermentasi atau mengalami proses metanisasi.
Efektif dan murah
Di Boyolali, Jateng misalnya dengan
kepemilikan 10 ekor sapi, biogas yang
dihasilkan mampu untuk menggerakkan
generator 2000 watt selama 10 jam dan
masih ada sisa gas yang disalurkan untuk kompor pedagang gorengan. Selain
itu masih ada limbahnya berupa pupuk
organik.
Penggunaan biogas sebagai sumber
energi untuk memasak dan penerangan
dalam skala rumah tangga, cukup dengan
kotoran dari dua ekor sapi dan peralatan
senilai Rp 500.000,-. Sedang kalau untuk
skala komersial seperti untuk pembangkit
tenaga listrik,minimal dibutuhkan kotoran
ternak sapi sampai 500 ekor.
Biogas hasil dari kotoran ternak ini
merupakan bahan bakar yang ramah
lingkungan, sebab komponen utamanya
gas methan. Hasil pembakarannya menghasilkan karbon dioksida lebih kecil di
atmosfer, dibanding dengan bahan bakar
fosil. Sumber bahan baku yang prospektif
di Indonesia ada tiga jenis, antara lain adalah kotoran hewan atau manusia, sampah
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organik, dan limbah cair.
Sebagai bahan baku biogas, ketersediaan kotoran hewan di Indonesia cukup
melimpah. Berdasarkan hasil estimasi,
seekor sapi dalam satu hari dapat menghasilkan kotoran sebanyak 10-30 kg.
Berdasarkan hasil riset yang pernah ada
diketahui bahwa setiap 10 kg kotoran
ternak sapi berpotensi menghasilkan
360 liter biogas. Dengan jumlah populasi ternak yang demikian tinggi, dapat
dibayangkan berapa jumlah biogas yang
dapat dihasilkan.
Dalam aplikasinya, biogas digunakan
sebagai gas alternatif untuk memanaskan
dan menghasilkan energi listrik. Kemampuan biogas sebagai sumber energi sangat
tergantung dengan jumlah gas metana
yang dihasilkan. Setiap 1 meter kubik
metana setara dengan 10 kwh. Sebagai
pembangkit listrik, energi yang dihasilkan
oleh biogas setara dengan 60-100 watt
lampu selama 6 jam penerangan.
Proses sederhana
Biogas dapat dihasilkan dengan peralatan yang cukup sederhana, berupa
alat kedap udara yang terdiri dari bagianbagian pokok seperti pencerna (digester),
lubang pemasukan bahan baku, lubang
pengeluaran lumpur sisa pencernaan
(slurry), dan pipa penyaluran biogas. Dengan peralatannya yang sederhana, biogas
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cocok diaplikasikan dalam skala rumah
tangga, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri.
Proses pembuatan biogas sangat
sederhana dan mudah. Cara yang paling umum digunakan yaitu fermentasi
terhadap bahan-bahan organik seperti
kotoran hewan dan sampah secara anaerobik di dalam digester.
Penguraian bahan-bahan organik
menjadi biogas melalui proses hidrolisis,
asidifikasi, dan metanisasi/fermentasi.
Pada tahap hidrolisis terjadi penguraian
senyawa rantai panjang seperti lemak,
protein, dan karbohidrat, menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana.
Dalam tahap asidifikasi terjadi proses
pembentukan asam-asam organik dan
pertumbuhan atau perkembangan sel
bakteri. Sedang pada tahap metanisasi terjadi perkembangan sel mikroorganisme
yang menghasilkan gas metana sebagai
komponen utama biogas.
Secara umum kondisi operasi yang
harus diperhatikan dalam memproduksi biogas adalah temperatur, pH, pengadukan, dan bahan-bahan penghambat.
Perkembangan bakteri sangat dipengaruhi
temperatur. Pencernaan anaerobik dapat
berlangsung pada kisaran suhu 5 sampai
55 derajad Celsius.Adapun temperatur
optimum untuk menghasilkan biogas
adalah 35 derajad Celsius.
Pengadukan berfungsi untuk memecah lapisan kerak di permukaan cairan
dalam sistem yang menggunakan bahan
baku yang sukar dicerna, misalnya jerami
yang mengandung lignin.
Pembuatan biogas dengan cara panghancuran dalam digester, memberikan
beberapa keuntungan, antara lain dapat
menghasilkan metana untuk bahan bakar,
sampah berubah menjadi slurry yang kaya
nutrisi dan cocok digunakan sebagai
pupuk, dan juga selama dalam proses
bakteri E-coli bisa terbunuh, sehingga

Masak air: Dengan biogas lebih murah
Kotoran : Sumber bahan baku
baku pembuatan biogas

menyehatkan lingkungan.
Dan pemerintah telah melaksanakan percontohan desa mandiri untuk
pembuatan biogas ini seperti di Kab
Batanghari (Jambi), Donggala (Sulsel),
Kepri, Depok (Jabar), Bantul (Jogya),
Boyolali (Jateng), Mojokerto (Jatim)
serta beberapa kabupaten sentra sapi
di NTT.
Sujono
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Pameran batik:
Diminati oleh masyarakat

batik mark Indonesia
Warisan Budaya Bernilai Tinggi

Indonesia diakui dunia sebagai “Global Home Of Batik”. Untuk
itu keberadaannya harus dipertahankan, dan dipatenkan.

B

atik sebagai busana khas masyarakat
Indonesia kini keberadaannya mulai
terusik. Jika sebelumnya batik
diproduksi secara terbatas kini diproduksi
secara massal atau pabrikan, dan kondisinya saat ini sepertinya sedang mengalami
titik jenuh. Disisi lain kini makin marak
produk batik luar negeri beredar di pasaran, dan cukup mengganggu pasar batik
dalam negeri.
Upaya untuk mengatasi persaingan
yang makin ketat, serta dalam rangka
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melestarikan budaya Indonesia sebagai
“Global Home Of Batik”, Departemen
Perindustrian Cq Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah telah berhasil
memperoleh kepastian hukum tetap Hak
Kekayaan Intelektual “Logo Batik Mark
Indonesia”
“Batik Mark” yang diimplementasikan
dalam bentuk “logo” bertuliskan “Batik
Indonesia” telah ditetapkan hak ciptanya
dengan nomor registrasi 034100 tertanggal 5 Juni 2007. Ketentuan umumnya

bahwa batik Indonesia terdiri dari tiga
kelompok jenis produksi yakni batik
tulis, batik cap, dan batik kombinasi tulis
dan cap.
Penggunaan batik mark bertujuan untuk memberikan jaminan mutu,
meningkatkan kepercayaan konsumen,
memberikan perlindungan hukum dan
menampilkan identitas produk dalam
menghadapi kompetisi global.
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Prosedur pengajuan “Batik Mark”
Syarat utama untuk bisa mendapatkan
lisensi “Batik Mark”, pertama perusahaan
yang telah memiliki merek terdaftar.
Kedua, punya ukuran, tahan gosok dan
tidak luntur, tidak mengkerut setelah
dicuci, serta ada ketetapan jenis batiknya,
masuk batik tulis, cap, atau kombinasi
batik tulis dan cap berdasarkan Standar
Nasional Indonesia (SNI).
Prosedur pengurusannya, perusahaan/
perajin mengajukan permohonan tertulis
dilengkapi profil perusahaan kepada Balai
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)Yogyakarta. Kemudian BBKB dapat menunjuk
laboratorium penguji sebagai pelaksana
pengujian. Hasil uji laboratorium yang
ditunjuk dilaporkan ke BBKB.
Berdasarkan hasil uji laboratorium,
bagi yang memenuhi syarat kualitas,
maka BBKB akan menerbitkan Sertifikat
Penggunaan Batik Mark. Apabila sudah
memiliki sertifikat, maka perusahaan
tersebut dapat membuat sendiri “logo
batik mark” atau meminta bantuan kepada BBKB untuk membuatkan.

administrasi dalam bentuk pencabutan
sertifikat penggunaan Batik Mark oleh
BBKB.
Ditinjau dari aspek undang-undang
tentang merek,“logo batik mark” adalah
merek yang bersifat kolektif dan menjadi
milik masyarakat Indonesia yang tidak
terkena batas waktu selama masih di
gunakan oleh masyarakat dan bangsa
Indonesia.
Dan batik sebagai karya dan kreasi
seni bangsa Indonesia sudah diakui
Badan Dunia UNESCO sebagai “warisan
dunia” dan tergolong dalam kategori
“intangible culture heritage”, warisan
budaya yang tidak bisa diraba. Untuk
mendapatkan kategori ini, kita harus
meratifikasi konvensi UNESCO Oktober
2003. Gunawan Usamah

Perajin batik Indonesia:
Banyak yang belum mempatenkan
produknya

Kewajiban dan Sanksi Hukum.
Bagi pengusaha/perajin batik yang
mengajukan Sertifikat Penggunaan Batik Mark Indonesia harus memberikan
data dan informasi secara benar atas
batiknya. Sertifikasi yang telah diperoleh tidak boleh dipindah tangankan
kepada pihak lain. Perusahaan harus
melaporkan jumlah produksi/lembar
kain batik berlogo batik mark setiap
semester (bulan Januari dan Juli) kepada
BBKB Yogyakarta sesuai dengan format
laporan yang telah disiapkan.
Masa berlaku sertifikasi penggunaan
“logo batik mark” selama 3 (tiga) tahun
dan dapat diperpanjang untuk jangka
waktu yang sama. Sanksi hukum bagi
pelanggar ketentuan dan kewajiban penggunaan logo batik mark adalah sanksi
61
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Sagu Sumber Energi
Alternatif
Bioenergi
Tanaman sagu yang selama ini dikenal hanya sebagai makanan

pokok masyarakat Indonesia bagian timur, ternyata bisa dijadikan
sebagai bahan baku energi alternatif bioenergi.

L

ebih dari 50% area sagu dunia
berada di Indonesia.Jadi wajar kalau
Indonesia dikenal sebagai sentra
tanaman sagu di dunia, selain Papua
Nugini. Hutan tanaman sagu seluas 1,5
juta hektar di Indonesia belum termanfaatkan secara optimal, sehingga jutaan
ton sagu terbuang percuma setiap tahun.
Potensi yang cukup besar ini sebaiknya
dimanfaatkan pemerintah dan investor,
baik untuk keperluan pangan maupun

bahan bakar.
.
Banyak manfaatnya
Sejak dulu sagu (metroxylon sp) yang
diduga berasal dari Maluku dan Papua, sudah dijadikan sebagai makanan pokok oleh
sebagian masyarakat Indonesia, terutama
masyarakat bagian timur.Ternyata sagu
memiliki banyak manfaat, di antaranya
pelepahnya dapat dipakai sebagai dinding atau pagar rumah, daunnya untuk
atap, kulit atau batangnya sebagai kayu bakar,
aci sagu (bubuk sagu)
dapat diolah menjadi
berbagai makanan dan
pakan ternak, serta serat sagu dapat dibuat
hardboard atau papan
semen untuk bangunan
bila dicampur semen.
Selain itu sagu juga dapat dijadikan perekat
(lem) untuk kayu lapis,

dan bisa diolah menjadi bahan bakar
methanol-bensin.
Manfaat besar sagu lainnya, adalah
sebagai bahan baku penghasil energi alternatif, bioenergi yakni patinya. Karena
mampu menghasilkan pati kering hingga
25 ton per hektar dengan komposisi pati
mencapai 85,9%. Produk energi alternatif
ini menjadi salah satu favorit sebagai
substitusi fossil fuel, baik di dalam negeri
maupun luar negeri. Bahkan pemerintah mendukung kesuksesan program
pengembangan energi dari bioetanol di
dalam negeri.
Bioetanol merupakan etanol yang
terbuat dari sumber hayati atau lebih
tepatnya tanaman yang mengandung pati,
gula dan tanaman berselulosa lainnya,
seperti sagu, singkong, ubi jalar, ganyong,
garut dan umbi dahlia.
Dalam dunia industri, etanol umumnya digunakan sebagai bahan baku
industri turunan alkohol, campuran
untuk minuman keras (seperti sake atau
gin), serta bahan baku farmasi dan kosmetika. Berdasarkan kadar alkoholnya
etanol terbagi menjadi

Pohon sagu & ethanol:
Sebagai bahan baku energi
alternatif bioenergi
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tiga grade, yaitu grade industri dengan
kadar alkohol 90-94%,grade netral dengan
kadar alkohol 96-99,5% (digunakan untuk
minuman keras dan bahan baku farmasi),
grade bahan bakar dengan kadar alkohol
di atas 99,5%.
Sebagai bahan substitusi bensin, bioetanol dapat diaplikasikan dalam bentuk
bauran dengan minyak bensin (EXX),
misalnya 10% etanol dicampur dengan
90% bensin (gasohol E10) atau digunakan
100% (E100) sebagai bahan bakar. Penggunaan E100 membutuhkan modifikasi
mesin mobil, seperti halnya di Brasil. Brasil
merupakan salah satu negara yang telah
sukses mengembangkan bioetanol sebagai
bahan bakar alternatif bensin.
Karakteristik bioetanol dibandingkan
bensin, bioetanol mempunyai beberapa
kelebihan, antara lain memiliki nilai oktan
lebih tinggi dari bensin, ramah lingkungan, renewable energy, pembakaran lebih
sempurna dan proses produksinya relatif

mencakup tiga rangkaian proses, yaitu
persiapan bahan baku, fermentasi, dan
pemurnian. Bahan baku berupa padatan
harus dikonversi terlebih dahulu menjadi larutan gula sebelum akhirnya difermentasi untuk menghasilkan etanol.
Sedangkan bahan-bahan yang sudah
dalam bentuk larutan gula (seperti
molase) dapat langsung difermentasi.
Sebelum memasuki tahap pemasakan
bahan baku dikecilkan atau digiling
terlebih dahulu.
Tahap pemasakan bahan meliputi
proses liquifikasi dan sakarifikasi. Pada
tahap ini tepung dikonversi menjadi gula
melalui proses pemecahan menjadi
gula kompleks. Pada tahap liquifikasi
dilakukan penambahan air dan enzim
pada suhu 80 - 90°C. Tahap sakarifikasi dilakukan pada suhu 5 - 60 °C.
Pada tahap sakarifikasi akan terjadi
pemecahan gula kompleks menjadi
gula sederhana.
Tahap kedua adalah
Perolehan etanol dari beberapa jenis tahap fermentasi.Dimabahan mentah di Indonesia
na gula-gula sederhana
Sumber
Produktivitas
Perolehan Etanol
dirubah menjadi etanol
(Ton/Ha/Thn)	Liter/Ton
Liter/Ha/Thn
dengan melibatkan ragi
Sagu
6,8
608
4.133
dan enzim. Fermentasi
Singkong
25
180
4.500
Tetes tebu
3,6
270
dilakukan pada suhu
973
Ubi jalar
62,5
125
7.812
27-32°C. Pada tahap
Tebu
75
67
5.025
ini akan dihasilkan gas
Nipah
27
93
2.500
CO2. Gas CO2 yang
Sumber:Erliza Hambali et.al., 2007
memiliki perbandingan yang sama dengan
lebih sederhana dibandingkan proses etanol yang dihasilkan yaitu 1 : 1
Tahap berikutnya adalah pemurnian
produksi bensin.
etanol dengan metode destilasi.Tahap
ini dilakukan pada suhu di atas titik
Proses produksi sederhana
Bioetanol diperoleh dari hasil fermen- didih etanol murni yaitu pada kisaran
tasi bahan yang mengandung gula, baik 78-100°C. Produk yang dihasilkan
yang berupa glukosa, surkosa, maupun memiliki kemurnian hingga 96%.
Etanol hasil destilasi kemudian
fruktosa oleh ragi (yeast). Pada proses
ini, gula akan dikonversi menjadi etanol dikeringkan melalui metode purifikasi
untuk meningkatkan kemurnian etanol
dan gas karbondioksida.
Secara umum produksi bioetanol hingga memenuhi spesifikasi bahan
63

Pati sagu: bahan baku untuk
membuat ethanol
Pom bio ethanol: Ramah lingkungan

bakar. Selain itu, pengeringan etanol dapat
menggunakan metode lain, yaitu proses
azeotropik distilasi. Etanol yang dihasilkan
memiliki kemurnian 99,5%. Wagu F
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Bunga putri malu & kunyit:
Bahan untuk pembuatan zat warna
alam

PEMANFAATAN ZAT WARNA ALAM
UNTUK
BAHAN
TEKSTIL
&
TENUN
Penggalakan pemakaian zat warna alam yang dilakukan oleh negaranegara maju sangat menguntungkan kita. Karena negara kita kaya
akan tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan zat warna alam. Di
mana zat warna itu berada dan bagaimana cara mendapatkannya?

Z

at warna alam sudah dikenal sejak
zaman nenek moyang kita dahulu.
Pada saat itu kondisi zat warna
alam masih sederhana dan punya banyak
kelemahan, di antaranya proses pewarnaan mencapai hingga 20-30 kali.Warna
yang dihasilkan pun monoton,yaitu warna
biru dan coklat. Juga larutan (ekstrak)
tidak stabil, apabila disimpan terlalu lama
akan ditumbuhi jamur.
Namun kini zat warna alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan telah hadir
dengan teknologi yang telah disempurnakan. Sehingga kelemahan-kelemahan yang
terdapat pada zat warna alam zaman dulu
dapat dikurangi.
Pemanfaatan zat warna alam untuk
bahan tekstil maupun tenun menjadi
salah satu alternatif pengganti zat warna
berbahan kimia seperti napthol dan diazonium salt (garam diazonium). Karena
bahan-bahan pewarna tersebut dapat
mencemari lingkungan serta diperkirakan
akan mengakibatkan timbulnya penyakit
kanker pada pemakainya.
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Sejak 1 Agustus 1996 negara-negara
maju, seperti Jerman dan Belanda, telah
melarang penggunaan zat warna berbahan kimia. Larangan ini mengacu pada
CBI (Centre for the Promotion of Imports
from Developing Countries) Ref. CBI/ NB3032 tertanggal 13 Juni 1996 tentang zat
warna untuk produk clothing (pakaian),
footwear (alas kaki) dan bedlinen (sprei/
sarung bantal).
Dengan penggalakan pemakaian zat
warna alam maka dapat membuka lapangan kerja baru di bidang penanaman
tanaman penghasil zat warna alam dan
pengolahan bahan pewarna alam bagi
masyarakat atau para pengusaha yang tertarik ingin bergelut di bidang tersebut.
Sumber zat warna alam
Sejatinya semua tumbuh-tumbuhan
dapat digunakan untuk zat pewarna,
karena setiap tumbuh-tumbuhan
mengandung pigment. Akan tetapi
tidak semua tumbuh-tumbuhan dapat
digunakan untuk zat pewarna batik.

Karena proses pembuatan batik pada
tahapan pelepasan lilin terdapat suatu zat
yang ditambahkan untuk mempercepat
pelepasan lilin batik yaitu soda abu. Soda
abu ini dapat bereaksi dengan coloring
material (zat warna) yang terdapat pada
tumbuh-tumbuhan sehingga hanya coloring material tertentu yang tahan terhadap
soda abu, di antaranya adalah indigotin,
bixin dan tannin.
Zat warna alam terdapat pada tumbuh-tumbuhan di bagian batang, ranting,
daun, bunga, buah, kulit buah, akar, kulit
akar, kulit batang dan galih (cambium).
Bunga
Bunga akan menghasilkan warna yang
sangat cerah apabila baru dipetik terus
direbus.Apabila dalam keadaan layu akan
menghasilkan warna yang soft, tidak
secerah bunga segar.Adapun bunga yang
dapat dipergunakan di antaranya adalah
bunga putri malu, sri gading, dan kembang
ceplok piring.
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Daun
Zat warna alam pada daun sebaiknya
diambil saat daun masih segar dan dipetik
pada pagi hari, karena pada waktu pagi
tumbuh-tumbuhan sedang melakukan aktivitas asimilasi. Sehingga coloring materialnya terdapat pada saat puncak (maksimal).
Adapun daun yang sering digunakan adalah dari indigofera tinctoria (tom), daun
mangga, jambu dan daun alpokat.
Batang
Zat warna alam di bagian batang sangat besar potensinya. Hampir semua
tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan
dapat digunakan untuk zat pewarna alami.
Semakin tua usia tumbuh-tumbuhan
semakin maksimal kandungan coloring
material-nya.Adapun tumbuh-tumbuhan
yang mengandung zat warna alam di
bagian batang di antaranya adalah secang
atau kayu merah,nangka,mahoni,dan kayu
jawa (ambora amboinesis).
Buah, Kulit Buah dan Biji Buah
Sumber zat warna alam yang terdapat
pada buah dan kulit buah diperoleh pada
saat musim buah. Tumbuh-tumbuhan
yang mengandung zat pewarna alam pada
bagian buah dan kulit buah adalah lobilobi, kelapa, manggis, somba dan jalawe
(terminalia belerica).
Kulit Batang
Zat warna alam yang terdapat pada
kulit batang potensinya juga cukup besar,
yaitu terdapat pada tumbuh-tumbuhan
yang dapat hidup di seluruh wilayah
Nusantara, diantaranya adalah jambal,
mangga, nyirih (xylocarpus granatum),
mahoni, turi dan akasia.
Akar dan Kulit Akar
Zat pewarna alam yang terdapat pada
akar dan kulit akar, di antaranya adalah
terdapat pada tumbuhan pace,kunyit,oyot
tikel balung, pismalti (jasminum humile),
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dan bhanel (geranium nepaleuse).
Cara pengolahan zat warna alam
Pengolahan atau pengambilan zat
warna alam dari tumbuh-tumbuhan
dilakukan melalui 2 cara, yaitu ekstraksi
dan fermentasi.
Ekstraksi
Bahan yang berasal dari batang, ranting, kulit akar, daun, buah, kulit buah, biji,
ataupun bunga dipotong-potong kecil
membentuk chips, agar zat warna yang
terkandung di dalamnya dapat keluar
secara maksimal. Hal ini sesuai dengan
prinsip ekstraksi, yaitu bertujuan untuk
mengeluarkan zat warna yang terdapat
pada tumbuh-tumbuhan. Semakin kecil partikel suatu benda semakin besar
daya larutnya pada saat perebusan atau
ekstraksi.
Fermentasi
Pengambilan zat warna alam secara
fermentasi (pembusukan) hanya berlaku
untuk jenis zat pewarna indigotin yang
terdapat pada tumbuh-tumbuhan indigofera tinctoria.Adapun proses pengolahan
daun indigofera tinctoria menjadi pasta
indigo yang siap untuk pencelupan dengan
sistem fermentasi sebagai berikut:

1. Daun dan ranting indigofera tinctoria
dipotong pada pagi hari.
2. Lalu direndam di dalam bak atau ember, hingga daunnya terendam selama
24 jam.
3. Kemudian ranting dan daun diambil, lalu larutan dikebur, dengan cara
mengambil dan menuang larutan dengan penakar,sambil diberi kapur tohor.
Lama pengeburan 2 jam, kemudian
diamkan selama 24 jam. Setelah itu
larutan disaring,terjadilah pasta indigo
untuk disimpan dan sewaktu-waktu
dapat digunakan untuk pewarnaan.
Cara melarutkan Indigopasta :
1. Timbang indigo pasta 1 kg.
2. Timbang gula aren atau gula merah
½ kg
3. Larutkan gula tersebut dengan air 2
liter, boleh dipanaskan
4. Larutan gula didinginkan, setelah
dingin indigopasta dimasukkan ke
dalam larutan gula, didiamkan selama
24 jam. Larutan indigo sudah siap
untuk dipakai pewarnaan pada kain
dan barang kerajinan lainnya.
				

Sujono

Flow Proses Pencelupan Zat Warna Alam
MORDANTING	
Pemberian muatan ion pada bahan tekstil sehingga
			
bahan tekstil mempunyai aktivitas lebih
tinggi 				
terhadap zat warna.
		
PENCELUPANZAT Pewarnaan bahan tekstil dengan zat warna alam,
WARNA ALAM	
dimana terjadinya ikatan kimia dengan bantuan
bahan 			
mordanting antara bahan tekstil dengan zat
warna.
		
FIKSASI	
Peningkatan kekuatan ikatan kimia antara zat warna
		
dengan bahan tekstil, dan menghilangkan efek 		
		
samping dari reaksi kimia antara zat warna dengan 		
		
bahan tekstil.
		
PENCELUPAN
Menghilangkan zat warna yang ikatan dengan bahan
FINISHING	
tekstil kurang kuat atau hanya menempel saja, 		
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MAKANAN KALENG
PRAKTIS, sehat dan aman?

Aneka produk makanan dan minuman dalam kaleng kini membanjiri
pasar kita. Jika tidak berhati-hati memilih, konsumen bisa terperdaya.
Bagaimana tips memilih produk kaleng yang sehat dan aman?

B

ekalangan ini berbagai jenis produk
makanan dan minuman dalam
kaleng, baik yang terkemas dalam
kaleng tersterilisasi atau hanya sebatas
sebagai wadah, makin membajiri pasar
kita. Kehadiran produk kaleng yang kian
beragam ini tentu menggembirakan kaum
ibu, karena produk ini daya simpannya
relatif lama dan tidak pakai beragam
syarat.
Itulah sebabnya produk kaleng banyak
berfungsi sebagai ransum makanan pada
kondisi-kondisi kritis. Misalnya, saat bencana, kegiatan di luar rumah, atau bahkan
pada saat darurat karena tak ada kesempatan untuk berbelanja atau kedatangan
tamu di luar rencana.
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Kendati begitu tidak semua ibu suka
atau mau menggunakan makanan kaleng.
Tidak sedikit yang bertanya-tanya, apakah
makanan kaleng cukup sehat atau aman
dimakan. Berikut ini kami paparkan selukbeluk makanan kaleng sehingga dapat
menjawab keragu-raguan Anda.
Teknologi pengalengan
Kaleng dipilih orang untuk kemasan
makanan karena sifatnya kedap udara,
relatif ringan (lebih ringan daripada gelas
yang mempunyai kekedapan yang sama),
mudah dibentuk, dan tidak mudah pecah.
Dengan keunggulan sifat ini, sejak abad
XVIII kaleng telah digunakan sebagai
pengemas pada produk aseptik (bebas
infeksi) yang kita kenal
sebagai produk kalengan
konvensional. Dewasa
ini pun sebutan produk
kalengan identik dengan
produk aseptik dalam
keleng yang diolah pada
suhu tinggi yang didasarkan pada prinsip sterilisasi
komersial.
Sejak dikembangkan
oleh Dunkey pada tahun
1918, pemanfaatan pengolahan aseptik terus
berkembang pesat. Saat
ini teknologi pengolahan
aseptik telah berkembang
sedemikian rupa, hingga

selain dalam kemasan kaleng, juga dikenal
produk-produk aseptik yang terkemas
dalam tetrapack (kemasan karton steril),
aluminium pouch, dan banyak lagi. Sedangkan secara tradisional kemasan konvensional lain yang bisa juga digunakan untuk
keperluan yang sama adalah botol/gelas
yang biasa dikerjakan di rumah-rumah.
Sterilisasi pada pengalengan umumnya
dilakukan lewat pemanasan pada suhu 121
0
C selama 20 - 40 menit. Lamanya pemanasan dan tingginya suhu yang digunakan
biasanya tergantung pada jenis pH produk.
Semakin rendah pH produk, semakin
pendek dan rendah waktu serta suhu
yang digunakan. Misalnya pada produk
buah, sayur, atau sari buah.
Besarnya kaleng juga ikut menentukan waktu, juga kecepatan perambatan
panas dari makanan tersebut. Setelah
proses sterilisasi selesai, harus segera
dilakukan pendinginan dengan cepat
untuk mencegah pertumbuhan kembali
mikroba termofilik (tahan panas).
Mengapa awet ?
Apakah pada produk ini digunakan
bahan pengawet? Seharusnya tidak! Mengapa? Pada produk kaleng aseptik, semua
mikroba patogen (penyebab penyakit)
dan perusak (penyebab pembusukan)
dihilangkan. Produk selanjutnya ditutup
dengan teknologi khusus, yakni penutupan sempurna hingga tidak dapat dilalui
oleh udara, gas, dan uap air. Pada kondisi
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tertutup rapat seperti ini mikroba tak
dapat masuk ke dalam produk.
Kondisi kedap juga membuat perusakan
oleh oksidasi dan sinar dapat dihindari.
Ingatlah sinar dan oksidasi bisa mempercepat kerusakan produk. Itulah sebabnya
walau tanpa penambahan pengawet, tidak
disimpan di tempat dingin, atau perlakuan
khusus lainnya, produk dapat disimpan
dalam jangka waktu lama tanpa mengalami
kerusakan, alias sangat awet.
Kerusakan produk
Walau dikatakan awet, produk akan
berubah juga dengan berlalunya masa
simpan. Umumnya produk kalengan
mempunyai daya simpan antara 2-3 tahun.Tergantung pada jenis produk dan
tingkat pengolahan. Produk biasanya tidak
menuntut kondisi penyimpanan tertentu,
karena dapat disimpan pada suhu kamar
dan di mana saja. Namun penyimpanan
pada suhu rendah dan tempat yang kering akan memperpanjang masa simpan.
Tempat yang lembab dan basah juga dapat
menyebabkan pengkaratan kaleng yang
tidak diinginkan.
Kerusakan produk yang lain dapat
disebabkan oleh kurang sempurnanya
pengolahan. Kurangnya suhu dan waktu
pemanasan dapat memberi peluang bagi
tumbuhnya mikroba yang mungkin berbahaya bagi manusia. Misalnya, clostridium
botulinum. Bakteri ini paling tahan panas
dan dapat hidup pada kondisi anaerobik
(tanpa oksigen). Botulinin, racun yang
sangat mematikan.Tanda-tanda keracunan
botulinin antara lain tenggorokan menjadi
kaku,mata berkunang-kunang,dan kejangkejang yang membawa kematian karena
sukar bernafas.Untungnya racun botulinin
peka terhadap pemanasan.
Biasanya bakteri tidak dapat tumbuh
dengan baik pada produk pH rendah
seperti pada buah, sari buah, dan sayuran.
Tetapi pemanasan produk ber-pH tinggi
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seperti pada produk daging ikan, akan
membantu pencegahan keracunan botulinin.
Kebusukan produk kaleng ada yang
bisa dilihat secara kasat mata dari kondisi
kalengnya (seperti pengembungan kaleng
atau kecembungan pada sisi tertentu).
Tetapi ada juga yang tidak terdeteksi dari
luar. Kerusakan produk kaleng menurut
Winarno dkk (1984) dapat digolongkan
sebagai berikut: (a) flat sour, kaleng tidak
cembung, tetapi isinya sangat asam; (b)
flipper, kaleng kelihatan normal, tetapi jika
salah satu ujung ditekan, maka akan cembung ke arah yang berlawanan; (c) springer,
salah satu ujung datar,sedang ujung lainnya
cembung. Jika ditekan akan cembung ke
arah berlawanan; (d) swell (cembung),
kaleng menjadi cembung karena adanya
bakteri pembentukan gas.

Produk kaleng:
Memiliki cukup
banyak kelemahan
Tips pemilihan produk kaleng

coating kaleng tidak sempurna.
f

Elly N/

Pilih kaleng yang tidak bocor. Bentuk boleh tidak

dari berbagai sumber

Kelemahan produk kaleng
Meski sangat praktis dan memiliki beberapa keunggulan, lantaran diolah dengan
suhu tinggi, produk pengalengan aseptik
umumnya kehilangan cita rasa segarnya.
Perubahan cita rasa tampak jelas pada
produk dengan bahan dasar buah dan
sayur.
Pemanasan suhu tinggi juga menurunkan nilai gizi produk. Khususnya komponen yang mudah rusak oleh panas.
Misalnya, vitamin dan lemak tak jenuh.
Fortifikasi (penambahan) vitamin dapat
dilakukan untuk mengganti kehilangan
selama proses.
Produk kaleng juga umumnya kehilangan sifat segar. Lihat saja teksturnya.
Umumnya lebih lunak dari bahan segarnya.
Pada beberapa produk buah dan sayur bisa
diatasi dengan penambahan bahan-bahan
yang bisa memperbaiki tekstur.
Satu lagi yang tidak menguntungkan
ialah timbulnya rasa “taint” kaleng (rasa
seperti besi) yang terkadang cukup mengganggu. Rasa ini timbul terutama bila
Gema Industri Kecil. Edisi XX/Desember 2007

sempurna (sedikit penyok), tetapi pastikan tidak
ada kebocoran atau pengkaratan terutama di
lipatan kaleng tutup atau sambungan kaleng.

f

Perhatikan tanggal kadaluarsa. Memang tidak
semua produk kaleng yang melampaui tanggal kadaluarsa selalu sudah rusak.Tetapi demi
keamanan dan kelezatan produk, pilih produk
yang belum melampaui tanggal kadaluarsa. Bila
terpaksa harus mengkonsumsi produk lewat
masa kadaluarsa,pastikan tidak ada penampakan
dan rasa yang menyimpang.

f

Perhatikan tanda-tanda kerusakan kaleng.Jangan
mengkonsumsi produk kaleng yang mempunyai
tanda-tanda kerusakan seperti yang telah dibahas di atas.

f

Khusus untuk produk kaleng aseptik, pilih
ukuran kaleng sesuai dengan keperluan sekali
pakai. Jangan menyimpan sisa poduk tetap dalam
kalengnya. Pindahkan dari kaleng ke wadah
lain.

f

Produk kaleng yang sudah dibuka sebaiknya
cepat dipakai karena keawetannya sudah tak
sama lagi dengan produk awalnya. Produk yang
sudah terbuka hendaknya disimpan di refrigerator.

f

Sedapat mungkin simpan di tempat yang kering dan sejuk. Hindari dari genangan air atau
kelembaban yang tinggi.

f

Pastikan membeli produk yang diproduksi atau
diedarkan oleh manufaktur atau produsen/
penyalur yang jelas.

Standar&Teknologi

MENGOLAH KACANG METE
SESUAI
STANDAR
PASAR
Kacang mete memiliki prospek pasar yang cerah, baik di tingkat na-

sional maupun internasional. Sayangnya, masih banyak yang mengolahnya secara asal-asalan alias tidak sesuai dengan standar pasar.
Bagaimana mengolah yang benar?

Sortir mete:
Untuk bahan campuran pada industri gula atau roti

K

acang mete termasuk salah satu
produk kacang-kacangan (nuts)
yang paling banyak diperda
gangkan dan dikelompokkan sebagai
komoditi “mewah” dibandingkan dengan
kacang tanah atau almond. Kegunaan
utama dari kacang mete adalah kudapan
(snacks) dan juga sebagai campuran pada
industri gula-gula (confectionary) atau
industri roti (bakery industry).
Di Indonesia,usaha pengolahan kacang
mete banyak dikembangkan di wilayah
perkebunan seperti di SulawesiTenggara,
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur,
dan Jawa Tengah.
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Permintaan kacang mete dalam negeri, umumnya berasal dari pedagang
besar dan industri makanan yang ada di
Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya
serta pedagang-pedagang eceran di pasar
Solo, Klaten,Yogyakarta, dan kota-kota
terdekat lainnya.
Sejauh ini kacang mete dari Indonesia
telah diekspor ke berbagai negara di dunia,
antara lain ke Amerika, Belanda, Inggris,
Jerman, Australia, Hongkong, Singapura,
Taiwan, Cina, Jepang, India, Libanon, Malaysia, Italia, Kanada, Korea Selatan dan
Swiss.
Dengan diekspornya kacang mete

(cashewnut) ke berbagai negara tersebut,
maka kacang mete merupakan salah satu
komoditas perkebunan yang berperan
dalam menyumbang perolehan devisa
negara.
Peralatan & teknologi
Bahan baku untuk pengolahan kacang
mete adalah mete gelondongan. Kacang
mete yang berkualitas baik dihasilkan dari
bahan baku yang baik yang ditentukan dari
syarat panen yang sesuai dengan umur
jambu mete.
Sedangkan peralatan yang digunakan
dalam proses produksi kacang mete pada
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skala kecil masih menggunakan peralatan yang sederhana seperti kacip belah,
tampah/nyiru, oven, plastik, tali dan gas.
Pada perusahaan menengah juga menggunakan alat kacip, hanya saja kacip yang
lebih modern.
Karena bentuk gelondong mete yang
unik dan tidak standar, mesin pemecah
mete sulit dibuat. Pemecahan dengan
mesin, biayanya mahal dan hasilnya tidak
baik. Oleh karena itu, pemecahan mete
masih menggunakan kacip.
Sementara teknologi pengolahan
kacang mete dapat dilakukan dengan cara
tradisional dan cara modern. Pertama,
cara tradisional. Pada tingkatan teknologi
ini, peralatan yang digunakan umumnya
relatif sederhana, seperti pisau atau golok
dan talenan dari kayu yang tebal. Proses
produksi masih mengandalkan tenaga
manusia.
Penggunaan peralatan sederhana ini
sangat mempengaruhi jumlah produksi yang
dihasilkan dan mutu. Kapasitas produksi
dengan alat sederhana ini sangat kecil dengan mutu kadang kala yang kurang baik.
Biasanya pengusaha yang menggunakan teknologi sederhana akan menjual
produknya pada pengusaha yang lebih
besar. Dengan teknologi sederhana ini
rata-rata setiap tenaga kerja bisa menghasilkan 4 kg kacang mete per hari.
Kedua, cara modern. Proses pengolahan mete dengan teknologi modern
telah menggunakan alat-alat yang lebih
praktis seperti kacip dan mesin pemecah
biji mete.
Proses Produksi
Proses produksi kacang mete olahan
meliputi tahap pertama, pemisahan mete
gelondongan dari buah jambu mete.
Caranya cukup dipuntir dan diletakkan
di tempat terpisah. Selanjutnya, mete
gelondongan dicuci.
Tahap kedua, sortasi dan grading, yaitu
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pemisahan antara mete gelondongan
yang baik dan mete gelondongan yang
rusak/busuk dan lalu dilakukan grading,
yaitu pengelompokan mete gelondongan
berdasarkan ukurannya.
Tahap ketiga,pengeringan/penjemuran.
Mete gelondongan yang baru dipetik
masih memiliki kadar air sekitar 25%. Ia
harus segera dikeringkan agar tidak terjadi
kerusakan pada keping biji akibat serangan
jamur, bakteri atau faktor enzimatis.
Pengeringan dapat dengan cara dijemur, hingga kadar airnya mencapai 3%.
Jika cuaca cerah, mete gelondongan yang
dijemur selama 3-4 hari berturut-turut
dengan 7-8 jam/hari sudah kering (kadar
air + 5%).Pengeringannya selain bertujuan
mempertahankan kualitas, juga bertujuan
untuk memudahkan pengupasan.
Tahap keempat, penyimpanan. Mete
gelondongan yang telah kering disimpan dengan baik agar kualitasnya tetap
terjaga. Hal-hal yang harus diperhatikan
dalam menyimpan adalah suhu udara
dan kelembaban udara di dalam gudang
penyimpanan, disimpan selama 1-2 hari
untuk tetap menjaga kualitasnya.
Tahap kelima, pengambilan biji mete
/ kacang mete.Untuk mengambil kacang
mete, kulit mete gelondongan dipecah
atau dikupas. Pengupasan kulit mete
gelondongan dapat dilakukan secara

mekanis atau manual.
Tahap keenam, pengeringan biji mete/
kacang mete. Biji mete/kacang mete yang
telah dipisahkan dari kulitnya dikeringkan
lagi hingga kadar air mencapai sekitar 3%
dari sebelumnya 5%. Pengeringan kacang
mete ini bertujuan untuk memudahkan
pengelupasan kulit ari kacang mete dan
mencegah serangan hama dan jamur serta
meningkatkan daya simpan. Untuk mencapai kadar air sekitar 3%, penjemuran
kacang mete dapat dilakukan selama 3-4
hari pada cuaca cerah (7-8 jam/hari). Pengeringan kacang mete juga dapat dilakukan
dengan menggunakan oven.
Tahap ketujuh, pengupasan kulit ari.
Pengupasan kulit ari kacang mete dilakukan segera setelah pengeringan.
Tahap kedelapan, sortasi dan grading
kacang mete kering. Kacang mete yang
sudah bersih selanjutnya disortasi dan
di-grading terlebih dahulu sebelum dijual
ke konsumen/pasar.
Tahap kesembilan,pengemasan.Pengemasan sebaiknya rapat dan tidak tembus
udara. kemasan yang baik, selain dapat
mencegah kerusakan kualitas kacang
mete, pengemasan memudahkan pengangkutan, pemasaran dan meningkatkan
daya tarik. Jangka waktu antara proses
pengemasan dengan pendistribusian ke
pasar berkisar antara 1-2 hari sehingga

Standar Mete Gelondongan di Indonesia

Aspek			Kriteria
1. Syarat Mutu
* Bebas hama/penyakit yang dapat mengganggu 		
		 kesehatan konsumen maupun yang dapat merusak
		 bahan olah mete gelondong selama dalam 		
		 pengangkutan dan penyimpanan.
* Bebas bau busuk, asam, kapang dan bau asing lainnya
		 akibat pengeringan yang kurang sempurna dan atau
		 penyimpanan yang kurang baik.
* Tidak tercemar CNCL atau bahan kimia lain seperti sisa		 sisa pupuk atau pestisida.
* Kadar air maksimum 8%.
2. Kelas Mutu		Keterangan	Jumlah Biji (Min)
Amat Baik (M1)		 Minimum 90% BJ gelondong >1
Baik (M2)		 Minimum 75% BJ gelondong > 1
Sumber: Saragih , YP dan Y. Haryadi, Penebar Swadana, Jakarta, 1994.
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175 biji/kg
176 - 225 biji/kg

Mitra Bisnis

GULA KELAPA
Kami mencari gula kelapa untuk kebutuhan
pabrik kecap dan pasar tradisional. Kebutuhan banyak dan kontinyu. Silahkan kirim
penawaran harga franco solo ke:
Kontak Person : Djarot
Alamat : Donohudan – Solo
Email : djarot_clm@plasa.com

BIJI PALA
Perusahaan kami menjual biji pala bulat
kualitas no. 2. Kami Siap tarima order retail
maupun dalam jumlah besar untuk pembeli
lokal maupun ekspor. Spesifikasi barang asal
Sulawesi dengan harga Rp 55.000 / kilo di
gudang Surabaya. Biji pala fisiknya keriput
dan tidak terbelah dengan kapasitas produksi
14 ton / bulan.
Kontak Person : Yan Tjipto
Alamat : Jl. Rungkut Asri Timur I No. 4 –
Surabaya 60293
Telp. : 031-8722018
Hp. : 6281553109993

GAHARU
Kami adalah salah satu supplyer berbagai
jenis gaharu asal Kalimantan. mulai dari kualitas tinggi sampai kualitas rendah. Mulai dari
triple super, double super, super, AB1, AB2,
tri, kemedangan, dan cincangan. Bagi buyer
yang berminat silahkan kirim orderannya
ke e-mail kami dan penawaran range price
(perkiraaan harga kualitas terjelek sampai
bagus dari berbagai jenis kelas gaharunya).
Bagi yang berminat silahkan hubungi kami.
Kami hanya menerima orderan partai besar.
minimal 10 kilo bagi penampung , dan sesuai
harga range price kami untuk pengambilan
partai besar diatas 10 kilo.
Kontak Person : Usman Yunus
Alamat : Jl. Dukuh Zamrud Blok S / 8 No.27 Padurenan, Bantargebang
Telp. : 081310356689

Yogyakarta, mampu menyuplai sampai 1 ton /
hari. Kontak Person : Arief Syamsul
Alamat : JL. Rajawali No.23 Yogyakarta
Telp. : 0852.2802.3393
Email : arsyame@yahoo.com

Hasil Bumi, Laut dan, pupuk
Kami menyediakan dan menjual hasil pertanian
seperti beras, tomat dll. Kami juga menyediakan
sirip ikan hiu, kepiting, dan krupuk ikan dalam
jumlah besar
Kontak Person : Fery Hasan
Alamat : Jalan Raya Soreang No 20 Kamasan
Banjaran Kab. Bandung
Telp. : +62-22-92088397
Hp. : +628122003008

Kelinci Pedaging
Dengan harga kisaran Rp 20.000 hingga 250.000,
kami menyediakan kelinci jenis pedaging dengan
berbagai jenis (Amerika, Australia, New Zeland,
Belgia, Flam Giants, Inggris, dan jenis lokal asli
Indonesia). Kami telah biasa ternak kami dijadikan
tempat penelitian dari berbagai perguruan tinggi
dan mahasiswa serta para pelatihan peternakan
aneka ternak. Bila minat, silahkan kontak atau
ke penangkaran kami di Jetis Tarubasan Karanganom Klaten
Kontak Person : Mas Tazim
Alamat : Jetis Tarubasan Karanganom - Klaten
Telp. : 0272 330092
Hp. : 08122650374 atau 08886775059
Boneka Tempel Kaca
Kami memproduksi boneka tempel yang dapat
dijadikan souvenir segala event. Dibuat dari bahan

flanel/felt dengan jahit tangan/handmade, tinggi
30 cm, model dan warna baju bisa diubah sesuai
permintaan. Harga Rp 20.000/pcs
Kontak Person : Yudi Suranta
Alamat : Perumahan Domas GU No 2 - Salatiga
50714, Jawa Tengah
Telp. : 098-316041
Hp. : 08122804463

Peralatan RUMAH TANGGA Kayu
Produk ini terbuat dari kayu (kelapa), variasi dari
produk ini ada beberapa macam yakni: mangkuk, gelas, baskom, nampan, vas, kap lampu
dll. Harga mulai Rp 7.500 per pcs (harga nego u/
quantity besar)
Kontak Person : Zainal Mutaqin
Alamat : Wringinpitu No 83. Mojowarno Jombang 61475, Jawa Timur
Telp. : 08563377592

Rumput Laut
Kami menawarkan rumput laut dengan spesifikasi dari species Eucheuma Cottonii, kadar air
kurang dari 20%, kadar pengotor (Impurities) 3%,
warna putih dan merah. Kami melayani dengan
minimum pemesanan sebanyak 15 ton. Harga
nego kualitas sampai tempat terjamin.
Kontak Person : Abu Naqiya
Alamat : Depok 1, Jawa Barat
Telp. : 085880703735

Tas Semangka
Menjual berbagai macam tas dari daun lontar.
Dengan warna dan model yang menarik. Kerajinan tangan khas Bali yang sangat menawan. Bisa
dipakai untuk acara resmi dan santai. Minimum
order 25 pcs.
Kontak Person : Abubakar Asri
Alamat : Jl double six No.21 - Kuta 80361, Bali
Telp. : 62 0361 732559
Email : sorayabatik@yahoo.com

SALAK PONDOH
Kami menjual salak pondoh asli Sleman –
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Mitra Bisnis

Hp. : 085218716491-085225889637
Email : yoyokjepara@yahoo.co.id

Makanan Olahan Hasil Pertanian
Kami dari UKM Karya Muda menyediakan makanan olahan hasil pertanian khas Kab. Agam
Sumatera Barat. Produk kami antara lain: kerupuk
ubi, kripik talas, kripik pisang, kripik sanjai, rubik
pisang, kripik kentang, kacang pagar goreng,
dodol wortel, emping jagung, kue sapik pulut
hitam dan pulut putih, kripik cancang, angka
delapan, kipang kacang, bubuk cabe kering, dll.
Menerima pesanan partai besar.
Kontak Person : Rima Ferawati
Alamat : Nagari Salo Kec. Baso Kab. Agam
Sumatera Barat
Telp. : (0752)7445181,
Hp. : 081374250216
Email : rima_salo @yahoo.co.id
“Cutie Food”
Kami mengerjakan kerajinan dummy. antara lain
makanan Jepang yang menarik dan lucu, tapi
tidak dapat dimakan. Makanan ini terbuat dari
kain flanel, panjangnya sekitar 4 cm, dan tersedia
dalam bentuk gantungan handphone. Selain itu
masih banyak juga terdapat model-model yang

lainnya. Harga mulai Rp 7000 - Rp.9000-, (belum
termasuk ongkos kirim)
Kontak Person : Fenny
Alamat : Kupang Indah - Surabaya 60189,
Jawa Timur
Telp. : 62 31 7314743 Hp : 62 8123207677

Furnitur Jepara
Siap melayani pemesanan aneka produk furnitur
untuk rumah tangga dan kantor.
Kontak Person : Yoyok Abdurrohman
Alamat : Jl.Durian No:27 Jakarta Selatan
Telp. : (021)27549598
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Pernik dan Souvenir
Kami memiliki sendiri industri kerajinan dan
souvenir untuk segala kebutuhan seperti pernik2
religius, dekorasi komputer, paket pendidikan
untuk anak-anak mulai dari balita hingga pendidikan lanjut. Kami juga menerima pesanan
yang dapat disesuaikan dengan selera dan kebutuhan anda untuk hari raya maupun hari2
penting lainnya seperti ulang tahun, kelulusan,
pernikahan, dsb.
Kontak Person : Natalie/Sharon W
Alamat : PO BOX 3103 - Jakarta 10031
Telp. : 021-70290713
Hp. : 08129936020 Fax. : 021-39836346

JAHE MERAH
Kami Menawarkan minuman kesehatan jahe
merah hidayah. Yang sangat bermanfaat untuk:
asam urat, demam, reumatik, perut kembung,
sesak napas, darah tinggi, pegal linu, melancarkan
peredaran darah, menambah stamina & gairah,
dan untuk menghangatkan badan. Untuk harga
grosir Rp 150.000 / bal isi 20 pak, 1 pak : 12 sachet
bila beli eceran, 1 pak dengan harga Rp 10.000.
Layanan antar sekitar Cibubur, Ciracas, Pondok
Gede dan sekitarnya.
Kontak Person : Teguh / Risa
Alamat : Jl. Cibubur Vi No. 6 A. Rt 07/04, 		
Cibubur, Ciracas
Telp. : 021- 99667392, Hp. : 081510276725
Email : prisma_cons@telkom.net
ROTI MANTOU
Kami sedang mencari supplier Plain Steam Bun
atau Mantou (Roti Sepan/Kukus), rutin. Kami
tunggu konfirmasinya dengan penawaran harga
dan kualitas yang terbaik.
Kontak Person : Taufik Suwargana
Alamat : Sarijadi 06/101 Bandung 40151
Telp. : 022-2000793
Hp. : 08122036587
Email : suwargana_online@yahoo.com

PUPUK KOTORAN AYAM
Kami memiliki usaha peternakan ayam, namun
kami masih mencari penampung kotorannya,
untuk digunakan sebagai pupuk kandang sehingga bermanfaat dan bernilai jual.
Kontak Person : M.Khusnudon
Alamat : Jl.Karang 1 No.135 Perumnas 1 Tangerang
- Banten
Telp. : (021)27549598
Hp. : 081383529924 - 08159291481
Email : mkhusnudon@yahoo.co.id
PASTURISASI
Kami menjual alat pasturisai murah dari harga
Rp 8, 5 juta hingga Rp 13,4 juta per unit. full
stainless. Cocok bagi yang ingin terjun ke bisnis
susu olahan.
Kontak Person : Toni
Alamat : Jl. Raden Saleh 22 - Depok,
Telp. : 6221- 93007175
Hp. : 0811845386
Email : hrysls@yahoo.com
MINYAK NILAM
Dibutuhkan minyak nilam dalam jumlah besar.
Kebutuhan mencapai 2 ton / bulan. Tahap awal,
kirim sampel 100 ml. Tahap kedua, jika kualitas
dan harga sesuai akan dibeli 200 kg untuk ujicoba.
Selanjutnya 2 ton /bulan.
Kontak Person : Wahyudi, Ir., MM.
Telp. : 08127647693
Email : yudiequal@yahoo.com
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Tamu dari Jerman dan Inggris
Dirjen IKM Ir. Sakri Widhianto menerima kunjungan tamu dari Inggris
dan Jerman, membahas kemungkinan kerjasama pengembangan sentra
IKM di Indonesia melalui bantuan program. Nampak dalam gambar Mr.
Ray Jones dar Inggris, Dr Cord Schlotelburg dari Jerman didampingi Mr.
Gelbke Tenaga Ahli Bussiness Technologie Center, BPPT.

Tamu Dirjen
IKM

Presentasi OVOP
Dirjen IKM Sakri Widhian
to mempresentasikan program
pengembangan IKM melalui OneVil
lage One Product (OVOP) di hada
pan tamunya dari JETRO, Jepang.
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Gelar Tenun
Tradisional
Indonesia 2007
Bertermpat di Jakarta
Convention Center, Direktorat Jen
deral Industri Kecil dan Menengah,
Departemen Perindustrian menye
lenggarakan Gelar Tenun Tradisional
Indonesia 2007. Gelar tenun tradis
ional ini dibuka secara resmi oleh Ibu
Mufidah Jusuf Kalla berlangsung dari
tanggal 12-16 Desember 2007.Tujuan
dari gelar tenun ini pertama, mening
katkan kesadaran akan kerajinan tenun
sebagai hasil budaya Indonesia. Kedua
meningkatkan daya saing perajin tenun
nusantara, dan ketiga dapat menjem
batani komunikasi langsuing antara
para pengrajin/pengusaha pertenunan
dengan masyarakat .
Peserta gelar tenun terdiri dari
produk tenun terbaik dari berbagai
kawasan nusantara dengan melibat
kan Pemerintah Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota, para desainer tenun
bersama perajin binaan mereka yang
difasilitasi Ditjen IKM. Gelar tenun
kali ini juga menampilkan peragaan
busana karya para perajin tenun yang
tergabung dalam KUB dari 12 provinsi
binaan para desainer nasional.
Inti kegiatan selama gelar tenun
meliputi: Pameran dan Peragaan Busana
berbahan tenun, khususnya hasil karya
para pengrajin binaan disainer nasional
dari 12 provinsi, demontrasi peng
gunaan ATBM, Seminar dan workshop
dalam rangka penmgembangan tenun
serta pemilihan desain tenun mutakhir
dan terbaik. Gunawan Usamah
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Foto bersama:
Studi banding untuk tiga orang Konsultan Diagnosis ke Jepang

SEPEKAN MENYUSURI
GANG-GANG DI TOKYO JEPANG

P

ada tanggal 6-12 Mei 2007 , enamorang delegasi dari Ditjen
IKM Depperin melakukan studi
banding ke Jepang. Selama sepekan di sana mereka mengunjungi
beberapa tempat center of excellent
IKM di negeri Sakura itu.
Kesempatan melakukan perjalanan
sepekan ke Jepang dalam rangka men
dampingi 3 orang Konsultan Diagnosis
(Shindan-shi) terbaik dari pelatihan ang
katan pertama, merupakan pengalaman
berharga sekaligus menyenangkan. Rom
bongan kami berjumlah 6 orang melaku
kan perjalanan studi banding ke beberapa
tempat di Jepang. Selama sepekan, kami
tinggal di Tokyo International Center
(TIC) di Kota Nishihara, Shibuya-ku 1510066 Tokyo. Inilah laporan lengkapnya:
Hari pertama. Kami tinggal di TIC
dan diperkenalkan dengan seluruh fasili
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tas yang ada di TIC. Sore harinya kami
memulai perjalanan dengan kereta api
bawah tanah menuju tempat perbelanjaan
Akihabara. Menuju stasiun kereta api
bawah tanah kami menyusuri gang-gang
kecil yang bersih dan di kiri-kanannya
terlihat bunga beraneka ragam.Terlihat
betapa masyarakat Jepang sangat concern
terhadap Kebersihan dan Kerapihan
hingga rumah di gang-gang yang
kami lewati begitu nyaman dan
menyenangkan.
Hari kedua. Kami melaku
kan kunjungan kehormatan ke
Kedutaan Besar RI di Tokyo.
Informasi yang kami peroleh
dari Atase Perdagangan di sana,

peluang produk Indonesia di Jepang cukup
baik, khususnya untuk produk makanan
kering (kripik, krupuk, opak). Hanya saja
persyaratan yang ditetapkan pihak Jepang
cukup ketat terutama kualitas harus tinggi
dengan harga yang kompetitif. Dari outlet
yang kami kunjungi di supermarket ratarata makanan ringan hanya dijual 100 yen.
Sedangkan untuk produk konveksi banyak
ditawarkan dari China dan Korea dengan
harga jauh lebih murah.
Hari ketiga. Kami mengunjungi
lembaga Small & Medium Enterprises and
Regional Inovation, Japan (SMRJ). SMRJ
merupakan organisasi untuk Usaha Kecil
Menengah dan Inovasi regional Jepang
yang memberikan jasa konsultasi kepada
IKM dan membawahi 9 kantor cabang:
Tokyo,Nagoya,Takmatsu,Osaka,Fukuoka,
Hiroshima, Kanazawa, Sendai, dan Sap
poro. Jumlah personal yang terlibat dalam
SMRJ sebanyak 850 orang dengan rincian
400 orang berada di kantor pusat,dan 450
orang berada di 9 cabang lainnya.
Hari keempat. Kunjungan keTokyo
Small and Medium Enterprises (SME)
University cabang Kanto. Kegiatan yang
dilakukan di sini berupa pelatihan seban
yak 52 kursus bidang industri dengan
jumlah lulusan 4.731 orang dan 24 kursus
perdagangan dengan jumlah lulusan 9.978
orang, sertaTeknologi Informasi sebanyak
1.558 orang. Hingga April 2007 telah
menghasilkan 18.530 orang.Yang menarik
dari pelatihan di sini, peserta/perusahaan

Studi banding:
Untuk adopsi sistem
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PAMERAN FURNITUR
di VALENCIA SPANYOL

IKM yang mengikuti pelatihan antara 3
hari, 5 hari sampai 14 hari, membayar
biaya kursus sesuai materi pelatihan
yang dipilihnya. Di sana mulai tempat
pelatihan, tempat belajar, instruktur,
peserta sampai tempat mandi se
muanya teratur.
Hari kelima. Kami mengunjungi
Perusahaan IKM “Access Co. Ltd”
yang memproduksi semiconductor,
optical disk, display panalbox dengan
25 orang tenaga kerja. Perusahaan ini
termasuk salah satu IKM yang masuk
dalam binaan Shindan-Shi dan salah
satu alumni pelatihan yang diadakan
oleh SME University cabang Kanto.
Perusahaan ini secara fisik terlihat
kecil, namun produk yang dihasilkan
merupakan komponen chip yang di
pakai oleh perusahaan Sony,Toshiba
dan Pioneer.
Hari keenam. Kunjungan ke
Perusahaan IKM Flexible Metal House
“Showarasenkan Seisakusho Co.Ltd.”
Perusahaan ini memiliki 120 orang
tenaga kerja. Dengan memproduksi
flexible metal yang berupa pipa ulir
yang digunakan sebagai pipa pem
buangan air AC dan pipa saluran air
mineral, dll.Yang menarik, tenaga kerja
yang dipakai 20% pensiunan dari peru
sahaan itu, sehingga terlihat beberapa
karyawan yang sudah tampak tua tapi
masih gesit bekerja penuh semangat
layaknya yang dilakukan oleh tenaga
kerja yang masih muda.
Hari ketujuh. Pada hari terakhir,
Seluruh rombongan 6 orang diminta
presentasi tentang hasil kunjungan
ditinjau dari aspek berbeda, sehingga
kami harus mempersiapkan bahan
presentasi sesuai dengan tugas yang
sudah dibagikan kepada setiap peserta.

Suasana pameran furnitur di Spanyol:
36 peserta perajin Indonesia ikut ambil bagian

B

eberapa IKM furnitur Indonesia,
khususnya Jatim, Jateng, DI.Yogya
karta, Jabar, dan DKI Jakarta mengikuti
pameran Feria International Meubel
(FIM) 2007, yang difasilitasi oleh Direk
torat Jenderal IKM, DJ. IAK Departemen
Perindustrian, KBRI Spanyol dan BPEN,
Departemen Perdagangan. Pameran
yang berlangsung mulai tanggal 24 -29
September 2007 ini, diikuti oleh sekitar
36 peserta.
Keikutsertaan Indonesia pada pam
eran kali ini adalah yang keenam. Dan
pameran FIM diValencia ini, menjadi salah
satu peluang bagi IKM furnitur mencari
mitra, sekaligus melihat langsung perkem
bangan desain para kompetitor, yang
kemudian dapat dijadikan sebagai tolok

Lusiana Mohi
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ukur pengembangan produk furnitur di
Indonesia.
Tampil beragam
Produk-produk yang dipamerkan pe
serta,cukup beragam seperti mebel classic
dengan desain minimalis, yang bahannya
terdiri dari kayu, rotan, rotan imitasi dari
plastik, eceng gondok, pelepah pisang, dan
kulit kombinasi. Juga ditampilkan aneka
lampu hias, produk kerajinan kayu, dan
kerajinan anyaman yang berfungsi sebagai
pelengkap interior.
Produk-produk tersebut mendapat
respon cukup bagus dari para buyer. Hal
ini bisa terlihat dengan adanya transaksi
dimana setiap peserta mendapatkan ratarata 5 buyer dan produk sample yang
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Ramai pengunjung:
Transaksi mencapai hampir
Rp 2,5 milyar

ditampilkan terjual habis.
Transaksi yang terjadi dalam bentuk
tunai diperkirakan mencapai 268.659
USD atau sekitar Rp 2,5 miliar. Dari 36
peserta asal Indonesia masing-masing
mendapat pesanan 1-5 container dengan
nilai yang bervariasi antara Rp 100 jutaRp 500.juta.
Harapan para peserta, pameran se
rupa akan berlanjut pada 2008 dengan
area pameran yang lebih luas, stand yang
lebih representative, dan konsep desain
yang matang. Untuk bisa tampil maksimal,
memang butuh perencanaan yang matang
khususnya terkait dengan pembiayaan,
materi pameran, ketersediaan bahan
baku, kargo pengiriman, serta dukungan
semua stakeholder. Sudah waktunya kluster
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furnitur kayu dan rotan Indonesia dipacu
menjadi salah satu industri potensial lokal
yang menyerap banyak tenaga kerja dan
bahan bakunya dapat dibarukan.
Beberapa buyer justru berharap adan
ya kerjasama produksi dimana IKM men
girimkan komponen furnitur yang belum
di-finishing dan selanjutnya mitra bisnis di
Eropa yang akan melakukan finishing-nya
sesuai dengan kebutuhan pasar.Kerjasama
seperti ini telah dilakukan beberapa IKM,
namun diharapkan kedepan teknologi

finishing ini perlu dikuasai agar pada giliran
nya produk furnitur Indonesia mampu
bersaing dengan produk furnitur dari
negara lainnya.
Disela-sela pameran FIM 2007 ini,
ASMINDO dan KBRI Spanyol mengada
kan pertemuan bisnis dengan KADIN
Valencia dan pakar desain furnitur
dimana masing-masing pihak berjanji,
menjalin kerjasama didalam memajukan
furnitur asal Indonesia di pasar Eropa.
Elim B. Lolodatu
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Meningkatkan Kualitas
Produksi Roti
1. Proses produksi pengolahan roti
harus selalu dalam kondisi yang
bersih, baik pekerja maupun per
alatannya.
2. Penggunaan bahan baku dan peno
long
- Tepung terigu yang kandungan
proteinnya 11-12 %, terigu ini mem
punyai sifat gluten yang tinggi ,elastis
tidak mudah putus ( terigu cakram,
segitiga biru).
- Air tidak berbau, berwarna dan
berasa, mengandung 50-100 ppm,
penggunaannya tidak lebih 40 % dan
sebagai pengontrol kekentalan.
- Garam mudah larut dalam air peng
gunaannya antara 2–2,5 % agar
dapat menghambat aktifitas mik
roba.
- Ragi berwarna muda dan aroma
segar kandungan kadar air 7,5 -9
% penggunaan tidak lebih dari 2 %
berfungsi sebagai pengembang
- Gula sebagai pemberi rasa dan juga
pengawet serta memberikan warna
coklat pada kulit roti. Penggunaan
nya minimal 6 % untuk roti tawar.
Untuk roti lainnya penggunaan
tergantung jenis dan selera pro
dusen.
- Bahan lainnya seperti: susu, lemak
(shortening), telur, serta pewarna
tergantung produsen dan kon
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Seiring dengan perubahan pola konsumsi makanan pokok
diperkotaan. Sepertinya roti menjadi makanan alternatif
pilihan. Pertimbangannya selain praktis, mudah didapat, dan
masih tergolong murah. Saat ini usaha Roti 90%-nya dibuat
oleh Industri Kecil dan Menengah yang tersebar luas didaerah
perkotaan sampai pedesaan. Namun untuk standar kualitas
masih banyak ragamnya, karena disesuaikan dengan harga
jual dan tingkat kemampuan daya beli masyarakat diwilayah
pemasarannya. Untuk itu bagi pelaku usaha IKM roti harus
memperhatikan Hal-hal sebagai berikut :

sumennya.
3. Teknik pembuatannya sangat dipen
garuhi oleh pengalaman dan jenis
peralatan yang digunakan.(variasi,
rasa dan bentuk )
4. Pengemasan untuk roti kelas me
nengah yang pemasarannya melalui
outlet umumnya telah cukup bagus.
Namun untuk IKM yang belum
mempunyai kemasan khusus sebai
knya gunakan kemasan dari kertas
roti dan plastik yang memiliki kete
balan 0.6 – 0,8 agar penyimpanan
nya tidak mudah terkontaminasi
5. Untuk meminimalkan kerugian,
karena tidak seluruhnya roti terjual,
maka sebaiknya pelaku usaha sudah
mempunyai perhitungan tingkat
kebutuhan konsumen pertiga hari
sekali. Sehingga jumlah produksi
disesuaikan dengan daya serap
pelanggan.
Informasi ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi IKM roti, guna
meningkatkan kualitas produksinya.
Karena untuk roti ini peluangnya
kedepan makin besar seiring dengan
kebutuhan masyarakat akan roti
semakin meningkat.
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