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Banyak Cara
Menjadi Wirausahawan

P

emerintah Indonesia terus mendorong agar para
pemuda memasuki dunia wirausaha. Gerakan
Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dicanangkan
oleh Presiden RI adalah titik kebangkitan untuk
melahirkan wirausaha. Ekonomi bangsa kuat umumnya
ditopang oleh wirausahawan tangguh. Cina maju industrinya
antara lain ditunjang oleh 20 persen dari penduduk adalah
wirausaha. Sebuah riset mengatakan bahwa suatu negara
bisa maju bila wirausaha mencapai minimal 2 persen,
sedangkan Indonesia saat ini baru 0,7 persen.
Untuk mewujudkan 500 ribu wirausahawan baru
dalam jangka waktu lima tahun ke depan, pemerintah
bakal menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan –dari
pelatihan, informasi dunia usaha, hingga penyediaan bantuan
keuangan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adanya
program nasional GKN ini akan semakin memacu banyak
pihak untuk membantu memuluskan keinginan menjadi
pengusaha mandiri.
Menjadi wirausahawan bukanlah perkara mudah. Bukan
pula sesuatu yang tak mungkin dijalankan. Bahkan orangorang yang tadinya tak memiliki akses ke dunia ini –seperti
keahlian, modal, ataupun ‘bakat’—juga bisa memasuki
dunia ini. Asal ada kemauan kuat jalan akan semakin jelas
terlihat untuk masuk ke dunia wirausaha. Disinilah peran
pemerintah mengakomodasi keinginan para pemuda untuk
menjadi wirausaha.
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah,
Kementerian Perindustrian adalah satu diantara instansi yang
turut membuka jalan bagi penumbuhan wirausahawan baru.
Untuk menyukseskan GKN, seperti diungkapkan oleh Dirjen
IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah, akan dilakukan
berbagai terobosan.
Ada tiga track yang sedang dan akan dilakukan oleh
Ditjen IKM: by design, fast track, dan pendekatan ke sentra.
Inilah yang disebut “banyak jalan menjadi wirausahawan”.
Sebuah upaya agar para pemuda melirik dunia usaha
khususnya di dunia industri kecil dan menengah. Seperti apa
konsep Ditjen IKM dalam mendorong wirausaha baru akan
bisa diikuti pada majalah GEMA IKM edisi ini. Penjelasan
yang gamblang dari Nakhoda Ditjen IKM Euis Saedah
tertuang dalam rubrik Wawancara Eksklusif.
Selain mengulas kewirausahaan sebagai tema utama
(rubrik Info Utama), GEMA IKM juga akan menyajikan
berbagai tulisan yang bermanfaat bagi pembaca semua.
Rubrik Info Khusus, Peluang Usaha, dan Profil Usaha layak
disimak.
Kami berupaya menyajikan yang terbaik bagi pembaca
budiman. Seperti kata pepatah: tak ada gading yang tak
retak, kami mengakui bila ada kekurangan di sana-sini. Kritik
dan saran dari pembaca sangat kami harapkan. Semuanya
menuju satu muara, yaitu menjadikan media GEMA IKM
makin baik dan informatif.
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info khusus		

		

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kementerian
Perindustrian RI memiliki konsep untuk menghasilkan wirausahawan
IKM. Beberapa cara akan dilakukan mulai dari jalur cepat hingga
jalur terstruktur yang membutuhkan banyak persiapan. Euis Saedah
sebagai nakhoda di Ditjen IKM menjelaskan apa yang sedang dan akan
dilakukan di kemudian hari.
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peninggalan budaya dunia
dari Indonesia pada tanggal
2 Oktober 2009 di Abu Dhabi.
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dan sekaligus tantangan bagi
Bangsa Indonesia.

info khusus

kolom

serba serbi

20

standardisasi &
teknologi

peluang usaha

12
14

22
25

TPL Bertanggung Jawab Majukan IKM
Improvisasi Batik Indonesia
Pasca Pengukuhan UNESCO
Produk Kerajinan Khas Papua
yang Mempesona
IKM Produk Olahan Rotan Memerlukan
Kebijakan Insentif
Industri Kreatif Pilar Ekonomi
Nasional

dari sentra ke sentra
26

Klaster Solusi Pengembangan
Industri Kopi Bubuk Lampung

serba serbi
28

Intergift-Madrid Spanyol
Membuka Pasar Produk Kerajinan
Indonesia

32 Fauzi Aziz

34
67

Industri Hijau IKM
Industri Hilir Rumput Laut

ragam
42

Memuliakan Persahabatan

profil usaha
40
44

48
56

51
59
62

Kerajinan Kulit Kayu Sentani
Penghargaan Pemerintah
Bidang IKM

Waralaba Peluang Usaha Agresif dan
Profesional
Uswatun Chasanah
Manisnya Industri dan
Wirausaha Madu

44

Dalyono
Abdul Sobur

40

62

Gema Industri Kecil.Edisi XXXII/Maret 2011

Maret 2011/XXXII
ISSN-0126-1088

3

Wirausahawan Pahlawan

Ekonomi
Rakyat
Pemerintah
mencanangkan
Gerakan Kewirausahaan
Nasional (GKN)
untuk mengurangi
angka kemiskinan
dan pengangguran.
Untuk mensukseskan
program GKN ini,
pemerintah melibatkan
13 kementerian/instansi.
Peran masyarakat sangat
penting dan harus
dimotivasi agar mau
menjadi wirausaha baru.
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info utama

U

paya pemerintah untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi diantaranya
dengan meningkatkan jumlah wirausaha
baru di dalam negeri. Ditargetkan pada
lima tahun ke depan diharapkan ada tambahan
500.000 wirausaha baru di Indonesia, dan pada
tahun 2025 akan ada 5 juta wirausaha baru yang
kreatif, inovatif, dan berdaya saing global.
Untuk itu pemerintah mencanangkan GKN yang
dilakukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 2 Februari 2011 di Gedung
SMESCO KUKM, Jl. Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta
Selatan (12780). Pencanangan GKN dilakukan
di bawah koordinasi Kementerian Koordinator
Perekonomian bersama 13 kementerian/institusi
lain di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian BUMN, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Pertambangan dan Energi,
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Budaya dan Pariwisata,
dan Kementerian Pertanian.
Dalam konteks bisnis atau dunia ekonomi,
seorang wirausaha adalah yang menemukan
produk dan jasa yang baru, yang membuka pasar
yang tadinya belum ada, yang memberikan nilai
tambah terhadap barang dan jasa yang diproduksi,
yang menghubungkan: ada modal, ada pekerja,
dihubungkanlah agar modal itu makin berkembang,
dikelola dengan baik, tercipta nilai tambahnya,
sehingga hasilnya pun juga makin baik. Juru
hubung inilah sesungguhnya juga seorang
wirausaha. Kemudian diatas segalanya, kalau para
wirausaha terus berkembang, maka bisnis dan
ekonomi di seluruh Indonesia akan bergerak dan
makin berkembang.
Gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan
jiwa kewirausahaan, sehingga tumbuh wirausaha
baru, membuka peluang penciptaan lapangan
kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional. GKN diharapkan menjadi momentum
yang menggerakkan sinergi berbagai pemangku
kepentingan di Indonesia untuk mencetak
lebih banyak calon wirausaha baru sekaligus
strategi jangka panjang untuk mengintegrasikan
pembelajaran kewirausahaan antara berbagai pihak
baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun
tokoh masyarakat.
Minat
masyarakat
Indonesia
menjadi
pengusaha memang masih rendah. Terlihat dari
jumlah wirausaha baru, yang tumbuh baru sekitar
0,7 persen dari jumlah penduduk yang ada. Masih
kalah jauh dibanding negara tetangga, seperti
Singapura yang sudah mencapai 7,2 persen,
Malaysia mencapai 2,1 persen, Thailand mencapai
4,1 persen, Korea Selatan mencapai 4 persen, dan
Amerika Serikat telah mencapai 11,5 persen.
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Sementara itu, untuk membangun ekonomi
seperti Indonesia, kata David Mc Cleiland,
sosiolog dan pengamat ekonomi untuk Indonesia,
dibutuhkan minimal dua persen atau sekitar 4,8
juta wirausaha baru. “Butuh waktu hingga 2030
Indonesia memiliki jumlah wirausaha baru sebanyak
4,8 juta. Untuk itu perlu upaya-upaya yang jelas
dalam rangka percepatan penciptaan wirausaha
baru. Dengan terciptanya usaha baru akan dapat
meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong
pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” tambah
Mc Cleiland.

Percaya diri
Sukses atau tercapainya tujuan GKN ini
sangat tergantung dari peran atau support pihakpihak terkait. Tidak hanya pemerintah tetapi juga
akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat
yang secara bersama-sama mengintegrasikan
masalah kewirausahaan ini. Yakni menumbuhkan
jiwa kewirausahaan, sehingga akan lahir wirausaha
baru, yang kemudian akan membuka peluang
kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Untuk menjadi seorang wirausaha, dibutuhkan
rasa percaya diri yang tinggi, mampu memanfaatkan
sumber daya menjadi peluang, dan dengan
kreativitasnya mampu mengubah/mengolah sesuatu
sehingga memiliki nilai tambah dan menjadi lebih
bermanfaat, yang pada gilirannya dengan produk
tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan
diri, masyarakat serta lingkungannya.
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Karena
wirausahawan
adalah
orang-orang
cemerlang yang
punya ide, kreatif,
dan inovatif.
Dan orang yang
menciptakan produk
serta bisnis baru,
yang tadinya tidak
ada menjadi
ada.

“Untuk itu program-program kewirausahaan
yang diluncurkan pemerintah adalah program
yang dapat menciptakan wirausahawan yang
kreatif, inovatif, dan berdaya saing,” papar Dr
Handito Joewono, Ketua Tim Koordinasi Nasional
Pengembangan Wirausaha Kreatif Kementerian
Koordinator Perekonomian.

Pahlawan ekonomi
Upaya konkrit untuk menurunkan angka
kemiskinan dan pengangguran, adalah dengan
menumbuhkan dan mengembangkan dunia
wirausaha baik dalam skala nasional maupun
internasional. “Saya berharap generasi muda
tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi berani
memulai
berwirausaha meskipun dalam
skala kecil sekalipun,” kata Syarief Hassan,
Menteri Koperasi dan UKM. Untuk mendukung
wirausaha baru, pemerintah telah melakukan
sejumlah program diantaranya memberikan
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM,

serta memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR),
tambahnya.
Harapan untuk tumbuh dan kembangnya
wirausaha baru memang menjadi konsen
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. GKN
ini diharapkan akan menjadi momentum yang
mampu menggerakkan sinergi berbagai pemangku
kepentingan di Indonesia untuk mencetak lebih
banyak wirausaha baru. Mengingat kemajuan
masyarakat suatu daerah/negara sangat tergantung
kepada seberapa besar jumlah wirausaha yang
ada di daerah/negara tersebut.
Jadi tidak berlebihan jika Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono memberikan gelar kepada
para wirausahawan ini adalah “Pahlawan
Ekonomi Rakyat”. “Karena wirausahawan adalah
orang-orang cemerlang yang punya ide, kreatif,
dan inovatif. Dan orang yang menciptakan produk
serta bisnis baru, yang tadinya tidak ada menjadi
ada,” katanya dalam sambutan Pencanangan
Gerakan Kewirausahaan Nasional. A. Kadri

Pengembangan Kewirausahaan IKM
Berbagai kegiatan dilakukan untuk penumbuhan dan pengembangan
kewirausahaan IKM untuk mendorong masyarakat mengembangkan diri
berwirausaha dengan mengolah potensi sumber daya alam dan produk
industri lainnya. Beberapa langkah yang telah dilakukan adalah:
n

n
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Pelatihan Creation of Enterprises Through Formation of 			
Entrepreneurs (CEFE)
Meningkatkan kompetensi seseorang dalam memulai 			
berwirausaha dan mengembangkan usaha.

n

Pelatihan manajemen sederhana

n

Pelatihan dalam bentuk magang

n

Pengembangan Pembiayaan IKM

n

FOTO-FOTO : ISTIMEWA

Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)
Memberikan motivasi berprestasi kepada seseorang potensi pengusaha 		
atau yang sedang bergerak dalam usaha untuk mencapai target usaha 		
yang diinginkan.

Penyediaan fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan 			
bank dan non bank; antara lain penyaluran Kredit Usaha 			
Rakyat (KUR) yang melibatkan Lembaga Penjamin Kredit dan Perbankan

n

Inkubator Bisnis

n

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
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Banyak Cara
Menjadi
Wirausahawan
IKM
Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah
(IKM), Kementerian
Perindustrian RI memiliki
konsep untuk menghasilkan
wirausahawan IKM. Beberapa
cara akan dilakukan mulai
dari jalur cepat hingga jalur
terstruktur yang membutuhkan
banyak persiapan. Euis Saedah
sebagai nakhoda di Ditjen
IKM menjelaskan apa yang
sedang dan akan dilakukan
di kemudian hari. Berikut
penjelasan kepada
tim GEMA IKM

Euis Saedah
Dirjen IKM Kementerian Perindustrian

Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dicanangkan oleh Presiden
Soesilo Bambang Yudhoyono pada Februari lalu. Mohon penjelasan
ibu selaku Dirjen IKM, Kementerian Perindustrian terhadap gerakan
nasional ini?

K

ewirausahaan merupakan salah satu dari empat pilar pe–
ngembangan IKM sekaligus terhadap salah satu indikator
keberhasilan IKM. Dewasa ini keberadaan IKM 75% berada di
pulau Jawa dan 25% di luar pulau Jawa, diharapkan bergeser
menjadi 60% di Jawa dan 40% di luar Jawa pada tahun 2014. Salah
satu indikatornya adalah penambahan wirausaha baru. Selama ini
penambahan wirausaha baru dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan
kewirausahaan. Kemudian mereka dilepas di lapangan. Kita tidak
hanya bisa melatih saja, melainkan ditindak lanjuti dengan magang
dan start up bisnisnya melalui program inkubator.
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kewirausahaan menjadi salah satu indikator keberhasilan IKM
dimana dewasa ini keberadaan IKM 75% berada di pulau Jawa dan 25% di luar pulau Jawa,
diharapkan bergeser menjadi 60% di Jawa dan 40% di luar Jawa pada tahun 2014.
Untuk mewujudkan hal tersebut apa yang dilakukan
oleh Ditjen IKM?
Saat ini kami akan melakukan beberapa track.
Setidaknya ada tiga track untuk mengembangkan
kewirausahaan. Pertama adalah by design atau
melewati beberapa tahapan pendidikan terstruktur.
Walaupun ini harus dibahas tentang kurikulum dan
penjenjangannya. Disini rekruitmen dan seleksi
sangat penting karena kewirausahaan membutuhkan
sikap (attitude) dan mental wirasusaha. Tidak hanya
dijadikan sebagai second choice (pilihan kedua),
karena ditolak disana-sini, terus lari saja dan dagang
seadanya. Tapi kita betul-betul by design.
Cara ini nampaknya membutuhkan waktu yang
panjang?
Dalam bayangan saya ada beberapa tahapan.
Tahapan pertama
mereka diberi pelajaran
kewirausahaan kemudian dimagangkan. Setelah itu
masuk pada tahap kedua yang pesertanya diseleksi
lagi dari peserta tahap pertama sebelum ditempatkan
pada inkubator bisnis. Untuk menghasilkan seorang
wirausaha dengan pola inkubator biayanya relatif
mahal.
Bagaimana cara untuk mengatasi hal ini?

kewirausahaan membutuhkan sikap
(attitude) dan mental wirasusaha.
Tidak hanya dijadikan sebagai
second choice (pilihan kedua)

Kami akan menggandeng perguruan tinggi.
Untuk wilayah tiga (Nusa Tenggara, Sulawesi,
Maluku, dan Papua) dengan Universitas Hasanudin
(Unhas) Makasar, untuk wilayah satu (Sumatera dan
Kalimantan) dengan Universitas Sumatera Utara
(USU) Medan dan Universitas Andalas Padang.
Kalau Unhas kita sudah ke sana, saya sudah
memberikan kuliah umum dan sudah dipersiapkan
satu tempat gedung baru yang disebut teaching
industry untuk pelaksanaan program inkubator.
Jadi program inkubator adalah bagaimana mencetak
industriawan-industriawan kecil baru.
Jadi pesertanya adalah lulusan perguruan tinggi?
Kita bekerja sama (dengan perguruan tinggi).
Bisa saja pesertanya berasal dari dua kelulusan,
Perguruan Tinggi (PT) dan SMA/SMK. Banyak juga
kan lulusan SMK yang sulit mencari pekerjaan.
Tentunya programnya akan berbeda dengan lulusan
PT, akan seperti apa dan berapa lama (pelatihannya)

8

demikian juga yang lulusan SMA/SMK.
Kapan track pertama (by design) ini terealisasi?
Saya sudah beberapa kali berdiskusi dengan
dunia usaha untuk validasi hal ini. Saya juga
sudah berdiskusi dengan BPPT. Tapi saya ingin ada
suatu konsep pelatihan wirausaha yang terstruktur.
Beberapa konsep yang dulu kurang berkembang
seperti melalui pelatihan Achievement Motivation
Training (AMT). Nah, yang ini (konsep yang sedang
dibuat) coba kita ramu kembali menjadi satu
sekolah industriawan yang bisa kita kawal. Bahkan
untuk start up bisnis dengan cara by design ini
harus ada pengawalan minimal setahun. Jadi tidak
dilepas begitu saja.
Di Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) saja,
mereka yang menjadi vendor-nya dikawal dua tahun.
Kita harus membuat pengawalan yang cukup. Jadi,
setelah inkubator mereka membuat bisnis plan.
Dalam bisnis plan (akan terlihat) mereka mau
kemana, mau melakukan apa. Bisnis plan tersebut
diuji dalam sidang dengan beberapa pengusaha
atau investor, apakah bisnis plan tersebut bisa
diimplementasikan.
Saya terilhami oleh “BBC Knowledge”. Di situ
ada (program) “Dragon Dance”, dimana seorang
anak muda punya kreatifitas menemukan sesuatu,
dia coba dan ternyata bisa diterima di masyarakat
tapi belum jadi investasi yang benar. Kemudian
dia disidang di depan beberapa investor. Setelah
disidang ternyata feasible, baru diberikan uang. Itu
yang betul-betul by design. Menurut saya track-nya
sulit tapi harus dilakukan. Kalau tidak, kita akan
kehilangan generasi muda yang betul-betul memiliki
jiwa wirausaha terstruktur, terdidik, dan punya basis
teori yang kuat.
Kalau tahun ini kita bisa melaksanakan satu
kompetensi dengan standar yang telah dijelaskan
tadi, mudah-mudahan tahun 2011 kita jalankan
dan tahun 2012 kita mengajak TPL-TPL itu untuk
masuk ke program ini. TPL sambil jalan bisa
melatih (peserta). Paling tidak tahun 2011 ini harus
memiliki kurikulum kewirausahaan IKM.
Wirausaha baru yang masuk lewat jalur kedua
seperti apa?
Yang kedua adalah wirausaha fast track. Saya
melihat beberapa IKM yang mempunyai industri-
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info utama
Sampai saat ini sudah ada 37 OVOP di 10
provinsi. Mayoritas kerajinan dan makanan. Ditjen
IKM sudah menawarkan kepada seluruh dinas
silakan mengajukan OVOP. Karena kunci dari OVOP
ini berbeda dengan sentra atau klaster. Syarat
mutlak (OVOP) itu adalah sumberdaya harus dimiliki
oleh daerah tersebut. Sumberdayanya itu lokal
termasuk SDM (tidak boleh impor), kecuali mungkin
teknologi. Teknologi bisa saja kita bantu misalnya
permesinannya. Itulah yang diangkat menjadi

FOTO TEGUH SUGIARTO

industri kecil pendukungnya. Kalau IKM ini bisa
membuka waralaba di tempat lain, misalnya Ibu
Popon (pengusaha IKM di bidang makanan),
setidaknya membutuhkan lima sampai 10 industri
kecil pendukungnya. Ibu Popon sebagai franchisor
menentukan standar atau quality control-nya
kepada franchisee (penerima waralaba). Dengan
terciptanya franchisee berarti tumbuh wirausaha
baru. Jadi franchisee sebagai fast track.

Kerajinan Miniatur Sepeda Yogyakarta

Selanjutnya untuk jalur ketiga berbeda dengan dua
jalur sebelumnya?
Yang ketiga adalah bagaimana tiap direktorat itu
mendekati sentra-sentra yang ada. Dan dari sentra
itu melahirkan kelompok sentra baru. Dari sentra itu
kita pelajari, misalnya sentra batik di Pekalongan,
seperti apa bahan baku dan tenaga kerjanya. Bisa
saja dibangun satu motif batik baru di tempat lain.
Jadi kearifan lokal apa yang ada di wilayah
tersebut sebagai basis sentra yang ada. Jadi kita
buat sentra baru dengan kearifan lokal yang ada
dapat sebagai cikal bakal OVOP (One Village One
Product) nanti. Karena untuk menuju model OVOP
juga tidak sederhana karena menunggu inkubator
dulu di lapangan.
Mengenai OVOP yang sudah dicanangkan
sejak 2007 di Bali sampai saat ini seperti apa
perkembangannya?
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Kerajinan Tenun Bambu Sumatra

produk kebanggaan lokal. Kalau sudah jadi produk
kebanggaan dan memiliki branding, kita akan coba
angkat menjadi lebih kompetitif.
Sekarang saya dibantu oleh Staf Ahli Menteri
Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi Bapak
Sakri Widhianto untuk mencoba membuka kembali
buku tentang OVOP yang sudah kita buat. Bagaimana
pemberian bintang kepada OVOP. Ada klasifikasinya,
bintang lima, empat dan seterusnya.
Apa saja kriteria OVOP?
OVOP bintang lima adalah (produk) sudah bisa
diekspor. Kriterianya kita lihat. Satu kearifan lokal,
sumberdaya lokal (alam maupun manusia). Kedua,
misalnya, kualitasnya sudah bagus, pelayanannya
juga bagus. Kalau semuanya (kelima syarat) itu
terpenuhi baru masuk OVOP (bintang lima). Nanti
bintang empat, untuk domestik. Jadi tergantung
klasifikasi OVOP itu, nantinya kita fasilitasi untuk
pameran misalnya.
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Ada 3 (tiga) track
untuk mengembangkan
kewirausahaan.
Pertama adalah by
design atau melewati
beberapa tahapan
pendidikan terstruktur.
kedua adalah wirausaha
fast track
ketiga adalah
bagaimana tiap
direktorat itu mendekati
sentra-sentra yang
ada. Dan dari sentra itu
melahirkan kelompok
sentra baru.

Kemudian OVOP bintang tiga ke bawah ya
daerah yang harus mengembangkan. Supaya naik
kelas menjadi bintang empat atau bintang lima.
Memang sekarang belum ada OVOP kategori bintang
ini. Sekarang sedang diolah seperti apa dan tidak
mustahil OVOP yang 37 itu harus mengalami
penyesuaian. Kita akan lihat kembali. Kita sudah
menghubungi JETRO dan merumuskannya. Namun
demikian, sebagai calon OVOP ini silakan diajukan
dari daerah.
Keterkaitan dengan pengembangan wirausaha baru
seperti apa di program OVOP ini?

Sebenarnya saling terkait satu sama lain. Seperti
industri kreatif fesyen dan kerajinan. Fesyen bila kita
urai seperti dalam Pepres Nomor 28 tahun 2008
itu kan ada batu mulia, ada logam, kerajinan, dan
gerabah. Saya tidak akan pisah-pisah. Dalam
(kaitan) fesyen itu tidak sendiri. Jadi sebagai sesuatu
yang terintegrasi. Fesyen itu kan kalau secara utuh
berbasis kain kita harus kuat di sutera, batik, tenun,
dan songket (bordir). Kemudian sepatu–sepatu
fesyen, walaupun juga ada sepatu kasual. Kemudian
asesoris ada gelangnya ada pula batu-batuannya.
Lalu, kerajinan kita sangat kuat di anyaman dengan
kearifan budaya maupun sumberdaya alam yang
ada.
Industri kreatif ini bagaimana dikembangkannya?
Bisa melalui klaster. Kalau klaster agak lebih
(tinggi) sedikit dari sentra. Sentra secara alamiah
beraglomerasi di situ mungkin dulunya sudah ada
kerajinan tapi belum kita tingkatkan mutunya,
kapasitas, dan sebagainya. Kalau diangkat jadi
klaster bukan hanya sentra produktif pembuat produk
saja tetapi penyedia bahan baku, network untuk
penjualan secara simultan juga harus dibangun.
Jay dan Tim
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Kerajinan Uang
Kepeng Bali

Keterkaitan langsung dengan kewirausahaan
tentunya ada, karena OVOP harus diangkat dari
pelaku usaha daerah yang mengembangkan. Misalnya
TPL (Tenaga Penyuluh Lapangan) yang berasal
dari Takalar mengajukan produk anyaman sebagai
program OVOP. Produk-produk anyaman ini tingkat
kehalusan dan kebagusannya setingkat dengan
OVOP dari Thailand dan Jepang, namun masih yang
perlu ditingkatkan adalah desain produknya.
Tentunya kita perlu tenaga ahli desain dan kita
latih. Nah, kita perlu unit usaha untuk membuat itu
kalau mau memasarkan ke luar. Kalau sudah ketemu
OVOP dan standarnya kita jadikan bisnis plan-nya
seperti apa. Jadinya (OVOP) itu by design bukan
by nature.

Program lain dari Ditjen IKM apakah memiliki
keterkaitan satu sama lain?
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Aneka Produk Kerajinan

D

irektorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah (Ditjen IKM)
Kementerian Perindustrian
memfasilitasi bantuan melalui kredit
usaha kecil (KUR) bagi wirausaha industri
kecil dan menengah. Untuk itu, sosialisasi
dan verifikasi terhadap IKM yang pantas
diberi KUR atau “KUR-able” dilakukan.
Adanya pencatatan ini tentunya agar
penyaluran bantuan modal ini tepat
sasaran.
Penyaluran KUR untuk IKM
masih belum maksimal. “Kita sempat
mengundang 10 bank pelaksana KUR di
Jakarta. Ternyata ada pencatatan yang
berbeda,” kata Euis Saedah, Dirjen
IKM. Kelompok industri dimasukkan ke
kelompok perdagangan didalam formulir
yang disiapkan. Tidak ada ‘contrengan’
untuk industri sehingga pengusaha
memilih sektor pedagangan. “Mungkin
bank hanya meminta SIUP,” jelasnya.
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Selain itu, Dirjen IKM juga melihat
di lapangan, sebagian besar IKM belum
mempunyai “Tanda Daftar Industri” atau
TDI. Sebuah industri, termasuk industri
kecil, harus memiliki tanda industri ini
selain persyaratan lainnya. Inilah yang
akan digencarkan dan dibenahi oleh
Ditjen IKM.
Sebab lain, menurut Ibu Dirjen,
adalah kondisi di lapangan itu sendiri.
“Industri kecil dan menengah itu ada
di pinggiran dan di pasar atau kota,”
tambahnya. Yang di pinggiran itu pada
umumnya tak terjangkau oleh jaringan
kerja bank pelaksana, sedangkan IKM
yang ada di kota, selain membuat produk
juga melakukan penjualan sendiri.
“Praktis petugas dari perbankan meminta
SIUP,” tambahnya.
Selain itu, pihak bank mensyaratkan
agunan juga kadangkala sungkan
membiayai IKM karena dianggap rentan

kolaps. “Ada yang setahun bangkrut,
kemudian bikin usaha lain. Jadi tidak ada
kelanjutannya,” jelas Ibu Dirjen.
Untuk mengatasi semua itu, Ditjen
IKM memiliki beberapa strategi. Pertama,
kata Euis, dengan cara off taker. IKM
yang selalu memasok ke IKM yang akan
diberi bantuan akan sekaligus menjadi
penjaminnya. Kami sudah berkoordinasi
dengan direktur UMKM Mandiri dan
beliau menyetujui konsep ini.
Kedua, masih menurut dia, nanti
rencananya sosialisasi ke sentra dan
langsung melakukan pendataan. Dirjen
IKM mengakui telah menyerahkan data
sejumlah 5.000 IKM “KUR-able” ke
bank, namun belum ada informasi balik
berapa yang sudah diberi bantuan melalui
program KUR ini. Nantinya, dengan
pendataan langsung dan melibatkan bank
pelaksana, KUR bisa langsung ditangkap
oleh wirausahawan IKM.
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TPL
Bertanggung
Jawab
Majukan IKM
Peran Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) cukup
besar terhadap kemajuan IKM. Banyak peran yang
harus dijalankan, sebagai fasilitator, komunikator,
resisnator, dinamisator, inovator, inspirator, dan
akselerator.
Alex SW Retraubun,
Wakil Menteri Perindustrian

Alex SW Retraubun,
Wakil Menteri
Perindustrian, memberikan
keterangan peran TPL kepada
wartawan seusai acara pelantikan
para TPL

Foto-foto:
Teguh Sugiarto

O

tonomi Daerah (Otda)
mengisyaratkan bahwa pemerintah
daerah mampu mempercepat
pembangunan di daerahnya
dengan mengoptimalkan pelaku ekonomi
berdasarkan sumberdaya yang dimiliki.
Pengusaha IKM salah satu pelaku ekonomi di
daerah diharapkan mampu memberdayakan
perekonomian yang berdampak signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat
Jenderal Industri Kecil dan Menengah,
Kementerian Perindustrian akan terus
mendorong dan mendukung agar IKM di
daerah tumbuh dan berkembang secara
berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah.
Tepatlah kiranya, pada saat sekarang
Kementerian Perindustrian telah membiayai
sebanyak 475 siswa dalam program beasiswa
Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil
Menengah (TPL-IKM) angkatan pertama
untuk masa pendidikan 2007-2010. Para
lulusan ini akan ditempatkan sebagai TPL
IKM untuk membantu penyuluhan atau
pendampingan serta konsultasi, sesuai
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dengan daerah asal mereka sekurangkurangnya selama 2 (dua) tahun.
“Melalui program beasiswa yang setingkat
D3 ini, diharapkan akan lahir tenaga-tenaga
industri profesional yang tidak hanya memiliki
bidang keahlian spesifik sesuai pendidikan
yang telah dijalani, tapi juga mampu menjadi
wirausaha baru yang dapat mengangkat
perekonomian daerahnya,” itu harapan Dirjen
IKM Kementerian Perindustrian, Euis Saedah.
Lebih lanjut Dirjen IKM berharap, para
TPL ini dalam menjalankan tugasnya dapat
mengenali secara riil masalah yang dihadapi
IKM dan dapat memberikan rekomendasi
dalam bentuk solusi bisnis untuk para pelaku
industri di daerah. Disisi lain harapan kami
kepada Pemerintah Daerah dapat lebih
proaktif dalam memberikan bimbingan teknis
kepada IKM di daerah dengan memberdayakan
TPL-IKM program bea siswa ini.
Tujuan beasiswa TPL IKM setara D3 ini
adalah untuk mempercepat pertumbuhan IKM
khususnya di wilayah provinsi atau kabupaten/
kota, dengan harapan dapat mendorong
perekonomian di daerah. Materi yang diberikan
disesuaikan dengan kondisi /kebutuhan
Gema Industri Kecil.Edisi XXXII/Maret 2011
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IKM-IKM yang ada didaerah. Seperti siswa
diberikan diklat teknik pengolahan makanan,
kompos, arang briket, dan diklat-diklat untuk
meningkatkan kemampuan kewirausahaan,
serta keterampilan untuk bekal penyuluhan
IKM. Selain itu siswa juga diberikan
kesempatan studi lapangan dan magang di
sentra IKM.
Euis Saedah, Dirjen IKM
Kementerian Perindustrian
memberikan sambutan kepada
para calon TPL

Banyak peran
Para lulusan TPL ini akan ditempatkan
sebagai tenaga TPL IKM di kabupaten/kota
masing-masing dengan sistem kontrak selama
dua tahun, dengan seluruh biaya operasional
menjadi tanggung jawab Ditjen IKM. Setelah
masa kontrak selesai diharapkan mereka dapat
mandiri dan menjadi wirausaha baru atau
sebagai tenaga konsultan IKM di daerahnya.
TPL memiliki peran yang besar di
lingkungan industri kecil dan menengah.
Diantaranya sebagai fasilitator yakni berperan
memberikan layanan teknis sesuai dengan
keahliannya. Sebagai komunikator, bertugas
menyampaikan aneka informasi berkaitan
masalah-masalah industri. Sebagai resisnator,
memberikan dukungan kepada IKM agar
memiliki motivasi tinggi terhadap usahanya.
Sebagai dinamisator, menjadikan perilaku
industri yang dinamis. Sebagai inovator,
bersama pengrajin melakukan inovasi untuk
pengembangan industri menjadi lebih maju.
Selain itu TPL juga harus bisa menjadi
inspirator dan akselerator. “Hal ini sesuai
dengan peran TPL sebagai tenaga penyuluh
industri yang mempunyai keahlian spesifik
untuk dikembangkan di daerah,” papar Dirjen
IKM.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian
RI Alex SW Retraubun menambahkan,
pemberdayaan TPL IKM program beasiswa
perlu perhatian dan kepedulian semua
pihak baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia berharap pemerintah daerah dapat
memberikan dukungan kepada program TPL
ini sehingga mereka dapat bekerja secara
maksimal dan memberikan reward kepada
mereka yang berprestasi. “Saya berharap TPL
IKM mampu berprestasi sebagai ujung tombak
dalam pembinaan IKM di daerah dan lahir
sebagai wirausaha yang handal,” katanya.

Para calon TPL
sedang mendengarkan
pengarahan dari pejabat
Kemenperin

Para calon TPL berpose seusai
acara pelantikan Calon TPL

Euis Saedah beramah tamah
dengan para tamu

A. Kadri
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Improvisasi
Batik Indonesia
Pasca Pengukuhan
UNESCO

FOTO : TEGUH SUGIARTO

UNESCO telah
mengukuhkan Batik
Indonesia sebagai
warisan “Budaya Tak
Benda” peninggalan
budaya dunia dari
Indonesia pada
tanggal 2 Oktober
2009 di Abu Dhabi.
Pengukuhan UNESCO
ini menjadi suatu
kebanggaan dan
sekaligus tantangan
bagi Bangsa
Indonesia.
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P

engukuhan
UNESCO
ini
menjadi
tantangan bagi Indonesia untuk terus
berupa melestarikan batik dan mampu
meningkatkan perekonomian nasional dan
daerah, sekaligus juga kesejahteraan para perajin itu
sendiri. Selain itu, tingkat kepercayaan konsumen
meningkat terhadap batik Indonesia baik di dalam
maupun luar negeri.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah
mendorong pegawai negeri, BUMN, pelajar mulai
dari TK sampai perguruan tinggi untuk mengenakan
batik pada hari-hari tertentu. Begitu pula terhadap
segenap karyawan swasta untuk mengenakan batik
ke tempat kerja. Batik tidak hanya sebatas untuk
kebutuhan pakaian saja, tetapi bisa untuk interior,
fashion, bahan untuk kerajinan, dan keperluan
pakaian sehari-hari.
Pengukuhan UNESCO ini akan meningkatkan
permintaan batik dan memberikan kesejahteraan bagi
produsen atau industri batik. Jangkauan pemasaran
batik bertambah luas tidak hanya dalam daerah,
provinsi, luar provinsi, tetapi juga ekspor. Untuk
pemasaran dalam negeri produsen dapat langsung
melakukannya, tetapi untuk ekspor dipasarkan
melalui eksportir.
Pemasaran batik dewasa ini bisa dilakukan melalui
berbagai media seperti akses internet, iklan di berbagai
media, dan pameran. Akses internet merupakan cara
yang efektif dan tidak mengeluarkan biaya besar,
hanya tidak dapat dilihat secara langsung, tidak seperti
pameran yang dapat dirasakan konsumen secara
langsung. Untuk iklan dan pameran relatif memerlukan
biaya lebih besar dibandingkan menggunakan
internet.

Tiga Jenis Batik
Pada saat ini ada tiga jenis Batik yang berkembang di
Indonesia. Pertama, batik tulis dimana pembuatannya
menggunakan canting atau pena tembaga. Kedua,
batik cap, proses pembuatannya menggunakan
cap tembaga. Ketiga, batik kombinasi antara tulis
dan cap. Proses pembuatannya menggunakan lilin
(malam) dan bahan pewarna dengan lembaran kain
sebagai medianya.
Batik sebagai karya seni yang tingggi dalam
proses pembuatannya memerlukan suatu ketekunan
dan ketelitian serta keahlian khusus dan pengetahuan
tentang desain yang baik terutama dalam ide-ide
pemberian warna.
Perkembangan dan per tumbuhan industri
batik akan terus meningkat sejalan dengan hasrat
masyarakat mengenakan batik tidak hanya pada harihari tertentu, tetapi juga menjadi pakaian sehari-hari.
Di pasaran saat ini, selain dari produk batik dalam
negeri juga terdapat dari produk luar negeri, yaitu
produk tekstil motif batik terutama dari China yang
cukup besar masuk ke dalam pasar Indonesia. Impor
produk tekstil bermotif batik ke Indonesia pada Tahun
2007 mencapai 10.886 Kg dengan nilai sebesar US
30.534.
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Impor batik dari berbagai negara
tersebut ke Indonesia pada Tahun
2007 mencapai 10.886 Kg dengan
nilai sebesar US 30.534. Kemudian
pada Tahun 2008 baik volume
maupun nilainya meningkat sangat
tinggi yaitu menjadi 49.796 Kg
atau US$ 152.766. Tetapi pada
Tahun 2009 mengalami penurunan
menjadi 7.303 Kg atau US$
144.829.
Kebutuhan bahan baku untuk
batik (seperti kain mori, katun
dan sutera) meningkat sebagai
dampak dari pengukuhan batik
oleh UNESCO maka produksi pun
mengalami peningkatan bervariasi
antara 10 hingga 50 persen.
Untuk membuat sehelai batik cap
memerlukan waktu relatif lebih pendek
--tergantung ukuran. Sedangkan
untuk pembuatan sehelai batik tulis
membutuhkan waktu antara satu
hingga enam bulan, bahkan sampai
satu tahun apabila menggunakan banyak warna, karena
dilakukan secara bertingkat/bertahap di batik pada dua
sisi, juga tergantung ukuran dan tingkat kesulitan.
Dewasa ini penggunaan batik cukup luas, yang
dibuat untuk memenuhi keperluan rumah tangga,
interior, busana, fashion, bahan untuk produk kerajinan
berupa (tas, dasi, topi, taplak meja, saputangan,
selendang dan pelapis sofa) dan keperluan pakaian
sehari-hari, bahkan sudah merambah pemakaiannya
ke sektor industri persepatuan. Produk-produk batik
mudah diperoleh di toko-toko busana dan di pasarpasar umum baik di pasar tradisional maupun pasar
moderen.
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Batik dapat dijadikan
bahan kebaya yang
bercita rasa tinggi

Industri Batik
Pembatikan di Indonesia tercatat, jumlah unit
usaha skala IKM sebanyak 48.300 unit dan industri
batik skala besar sebanyak 17 unit dengan total
tenaga kerja yang terserap berjumlah 797.351 orang
terdiri dari IKM 792.300 tenaga kerja dan industri

Provinsi

Tabel 1
Produksi dan Nilai
serta Pemasaran Batik
Indonesia Tahun 2009

1.

DKI Jakarta

2.

Jawa Barat

3.

Jawa Tengah

4.

DI. Yogyakarta

5.

Jawa Timur

6.

Bali

7.

Sulawesi Barat

8.

Kalimantan Barat

9.

Kalimantan Tengah

10. Kalimantan Timur
11. Kalimantan Selatan
12. Lampung
13. Sumatera Selatan
14. Bengkulu
15. Jambi
16. Sumatera Barat
17. Riau
18. Papua.
19. NTB
20. Sulawesi Tengah
21. Sumatera Utara
22. NAD

Jumlah
Motif Kujang, Kijang,
dan Hujan
Gerimis merupakan
ciri khas batik Bogor

Produksi
(potong)

besar sebanyak 5.051 tenaga kerja dengan nilai
produksi mencapai Rp 3,141 triliun dan total ekspor
mencapai US$ 110 juta.
Daerah-daerah utama industri batik tersebar di
22 provinsi dengan konsentrasi di Pulau Jawa. Peta
produksi batik dari masing-masing daerah dapat
digambarkan pada Tabel 1.

Nilai Produksi
(Rp. Juta)

647.500
3.581.350
4.665.240
1.985.750
1.360.440
575.550
5.115
9.805
5.100
10.250
5.650
6.700
15.750
30.800
63.635
25.250
28.840
7.650
2.150
1.120
1.480
750

271.250
590.675
999.144
690.025
344.176
160.220
3.345
6.415
5.300
4.100
2.600
3.150
8.750
12.400
18.181
8.100
7.420
1.590
680
560
475
250

13.035.885

3.138.806

Pemasaran
Lokal dan ekspor
Lokal dan ekspor
Lokal dan ekspor
Lokal dan ekspor
Lokal dan ekspor
Lokal dan ekspor
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal dan ekspor
Lokal dan ekspor
Lokal
Lokal dan ekspor
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal

FOTO : ISTIMEWA

Sumber: Data diolah
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Perkembangan unit usaha, nilai produksi dan nilai ekspor produk batik Indonesia dalam lima tahun
terakhir sejak tahun 2005 dapat disajikan sebagai berikut:

Tahun

Unit Usaha
(UU)

2005
2006
2007
2008
2009

31.077
30.107
38.155
39.728
41.124

Nilai Ekspor batik rata-rata per tahun US$.114,8
juta dan Nilai Produksi rata-rata per tahun Rp
3.393,833 milyar. Jika dilihat perbandingan kedua
nilai ini menunjukkan nilai ekspor batik hanya 3,1%
setiap tahun. Hal ini menunjukkan pemasaran batik
Indonesia dominan masih didalam negeri.

Nah, kiranya pola
pembinaan dan pengembangan
batik sudah menjadi pertimbangan
utama dimasa akan datang
lebih fokus dan serius, mengingat
kebanggaan Indonesia atas pengukuhan
UNESCO bahwa batik produk tak benda
merupakan peninggalan budaya dunia dari
Indonesia, namun pemasukan devisa
dan pendapatan pembatik
relatif masih kecil.

Nilai Produksi
(Rp Juta)
3.318.716
3.140.679
3.458.615
3.610.530
3.940.625

105
110
125
114
120

Pemakai Batik

Jumlah (orang)

Pegawai Negeri
Karyawan instansi swasta
Karyawan BUMN/BUMD
Pelajar :
a. TK (taman kanak-kanak)
b. SD
c. SMP
d. SMA/Kejuruan
e. Mahasiswa
f. Masyarakat luas.

3.995.000
12.658.000
510.000

Jumlah

72.861.800

Bila dilihat tingkat kesulitannya,
membuat batik batik tulis lebih
tinggi dibanding batik cap. Persiapan
serta proses menghasilkan sehelai
kain batik tulis lebih lama dan cukup
rumit, seperti di bawah ini.

canting berisi lilin cair panas
dituliskan di atas kain yang sudah
dimotif sebelumnya,

2

pemberian isen-isen pada ornamen
utama dan tanahan antarbidang
kosong,
pemberian warna secara setempat
pada bagian tertentu dengan warna
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Tabel 2
Perkembangan Unit
Usaha, Nilai Produksi
dan Nilai Ekspor Batik
Indonesia

Di dalam negeri, pemerintah mendorong peningkatan
pemasaran dan produksi batik dengan imbauan agar
masyarakat mengenakan batik pada hari-hari tertentu.
Secara rinci segmen pasar batik untuk pasar dalam
negeri dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahapan
Membuat
Batik Tulis 1
3

Nilai Ekspor
(US$ Juta)

56.400
226.700
180.200
114.700
120.800
55.000.000

bervariasi menggunakan kuas yang
terbuat dari bambu atau rotan,

4
5
6

menutup bagian-bagian
berwarna dengan malam,

pencelupan kain yang telah
dibatik pada larutan warna,

proses penghilangan malam
dengan cara merendam kain
pada air mendidih hingga lilin yang
menempel pada kain larut,

7

Tabel 3.
Pemakaian Dalam
Negeri Batik
Indonesia

membatik ulang setelah kain
dilorod atau menutup bagianbagian berwarna dengan lilin,

8

pencelupan kedua kain
yang telah dibatik pada
larutan zat warna,

9

penghilangan lilin
atau malam secara
menyeluruh,

10

diangin-anginkan
ditempat yang tidak
terkena langsung sinar
matahari,
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Untuk itu, pertimbangan mutu, desain, deskripsi
motif dan pemilihan/pemakaian warna yang lebih
dapat diterima pasar menjadi pertimbangan dalam
rangka penetrasi pasar dunia. Dengan demikian,
masing-masing instansi pembina, desainer/perancang
busana, dan para ahli yang berpengalaman dalam
bidang batik dapat berperan lebih aktif dan serius
untuk mempertahankan pengukuhan UNESCO dan
menjadikan batik Indonesia sebagai perlengkapan
rumah tangga, interior, dan bagian utama dari busana
dunia.
Diperlukan rumusan program terpadu yang
melibatkan instansi-instansi pembina terkait dan
masyarakat luas yang menghayati bahwa batik
merupakan warisan tak benda dunia dari Indonesia
yang mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin
dan pendapatan nasional dan daerah.
Produksi batik ini pada akhir tahun 2015 nilai
produksi dapat mencapai Rp 4,6 triliun yang terbagi
untuk ekspor sebesar 11% dan pasar dalam negeri
sekitar 89%. Untuk itu, pembinaan dan pengembangan
batik dilakukan dengan pendekatan peningkatan
produksi yang didukung dengan peningkatan keterampilan SDM dan sarana/prasarana.
Disamping itu, juga dilakukan pendekatan
pasar, promosi dan perlindungan batik itu sendiri
melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
batik sebagai bukti komitmen Indonesia dalam
pengembangan dan pelestarian batik berkelanjutan.

Batik kini menjadi
identitas bangsa
Indonesia yang harus
dilestarikan

Mawarzi Idris dan Jusri

Serius
Membina
Industri Batik

T

ingkat keberhasilan aplikasi
pembinaan dan pengembangan
batik sangat tergantung pada
tingkat keseriusan instansi pembina.
Untuk itu, pelaku instansi pembina
sudah harus menghayati tujuan
dan sasaran dari pembinaan dan
pengembangan produk batik ini agar
hasil yang dicapai optimal. Dengan
demikian, peran dari masing-masing
instansi terkait dapat disajikan
sebagai berikut:
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1

Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah dan Balai Besar
Kerajinan dan Batik sebagai fasilitator yang
memperhatikan kebutuhan pengusaha industri produk
batik dalam bidang produksi, SDM dan sarana/
prasarana.

2

Kementerian Perdagangan sebagai fasilitator dan
penyedia sarana distribusi perdagangan dalam dan
luar negeri dalam bidang pasar dan promosi seperti
pelatihan prosedur ekspor/tata cara ekspor dan teknik
negosiasi dagang.

3

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai
penyedia informasi, peta potensi produk budaya
batik, promosi produk dan memfasilitasi kebutuhan
perajin batik dalam bentuk road show di berbagai
kawasan termasuk time schedule dan jangkauan
promosi produk budaya batik.

4

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai
penyedia sarana dan prasarana seperti fasilitasi
informasi teknologi dan komunikasi, dan fasilitasi
komputer

5

Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM
memfasilitasi kebutuhan para perajin dalam bentuk
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Identitas Batik Indonesia

C

iri khas dan identitas batik Indonesia
berlogokan BATIKMARK ”batik INDONESIA”
dengan Hak Cipta nomor 034100 yang
diterbitkan
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum dan Ham.
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor. 74/M-IND/PER/9/2007
tertanggal 18 September 2007 tentang
Penggunaan BATIKMARK ”batik INDONESIA”
pada batik buatan Indonesia dalam pasal 5 ayat
(1) butir b menyebutkan Batik memiliki ukuran,
sifat mengkerut, tahan gosok warna dan tahan
luntur warna terhadap pencucian dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI) sebagai acuan.
Dan, dalam Peraturan Direktur Jenderal
Industri Kecil dan Menengah Nomor 71/IKM/
KEP/9/2009 tertanggal 7 September 2009 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan BATIKMARK ”batik
INDONESIA” pada batik buatan Indonesia dalam
Lampiran Bab III yaitu, Tatacara Memperoleh
Sertifikat BATIKMARK ”batik INDONESIA” ayat
2 bahwa pengujian batik mengacu pada Standar
Nasional Indonesia dilakukan oleh Balai Besar
Kerajinan dan Batik Yogyakarta.

informasi pembiayaan, pelatihan SDM dan penyedia
layanan sarana dan prasarana.

6

Kementerian Hukum dan Ham, Direktorat Jenderal
Hak dan Kekayaan Intelektual sebagai penyedia
perangkat hukum/perlindungan seperti HKI Batik

7
8

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai pusat
informasi pasar dan hubungan internasional

DEKRANAS sebagai wadah pembinaan dan
pengembangan seni kerajinan batik khusus di
bidang desain produk, estetika, daya guna, ketahanan
produk batik, teknologi, pengembangan pemasaran
dan sosialisasi HKI batik.

9

ITB sebagai tenaga ahli penyedia informasi dan
dukungan dalam pelatihan dan penyuluhan dalam
bidang produksi.

10

Sekolah Tinggi Senirupa Yogyakarta sebagai
tenaga ahli penyedia informasi dan dukungan
dalam bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

11

Sekolah Tinggi Seni dan Tari Surakarta sebagai
tenaga ahli penyedia informasi dan dukungan
dalam bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
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Batik motif
kombinasi Jawa
Barat sebagai
hiasan interior

12

Institut Kesenian Jakarta sebagai tenaga ahli penyedia
informasi dan dukungan dalam bidang pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan.

13

Musium Batik Pekalongan sebagai wahana dan
penyedia pelatih bagi pengembangan batik, sumber ilmu
bagi pembatik dan calon pengusaha batik

14

Musium Tekstil Jakarta sebagai wahana dan penyedia
pelatih bagi pengembangan batik, sumber ilmu bagi
pembatik dan calon pengusaha batik

15

Yayasan Batik Indonesia sebagai penyedia sarana
promosi/pameran dalam negeri dan luar negeri,
pemberi motivasi diwujudkan dalam pemberian penghargaan
KRIYA PUSAKA, lomba desain/busana batik, pelatihan
pembatikan dan sosialisasi HKI-Batik

16

Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia
sebagai pusat informasi pengembangan desain yang
berkelanjutan pengembangan IKM batik, pemberi semangat/
dorongan tumbuh berkembangnya pembatikan dalam
membangun pencitraan.

17

Lembaga keuangan sebagai dukungan pendanaan
dalam pengembangan investasi.

19

Produk Kerajinan Khas

PAPUA

yang Mempesona
Papua mengingatkan kita pada
banyaknya potensi yang masih
utuh dan belum tergali. Kerajinan
khas mereka yang tidak bisa
diduakan dan mampu menjadi
“roh” ketika ditempatkan
di ruangan. Tampilan yang
ekslusif kerajinan Papua layak
menghiasi ruang hotel berbintang.

P

Motif buaya yang
distilasi untuk hiasan
dinding produk
unggulan Papua

20

apua, wilayah yang bagi sebagian
orang masih misterius, menyimpan
kekayaan budaya yang mempesona.
Tak heran, para pemburu barang
seni ataupun kerajinan menjadikan kawasan
di timur Indonesia ini sebagai lahan baru
untuk mengumpulkan kerajinan eksotok
yang kaya akan motif, bentuk, bahan baku,
teknik pembuatan, dan historis. Beragam
suku di Papua menghasilkan benda seni
budaya yang syarat makna dan falsafah.
Kerajinan khas Papua kini telah
menjelma menjadi pilihan yang sangat
eksklusif untuk rumah tinggal ataupun
penghias ruang-ruang utama di hotel-hotel
berbintang. Para kolektor kerajinan jeli dan
mengetahui nilai kedalaman si pembuat
(perajin). Oleh karenanya produk-produk
yang ada akan terus menjadi bagian penting
dari setiap pencarian inspirasi para desainer,
pemerhati, dan terutama calon pembeli
asing sebagai barang yang eksklusif dan
Gema Industri Kecil.Edisi XXXII/Maret 2011

dihomati.
Kondisi yang ada belum sampai pada
tahap pembelian partai besar ataupun
kontainer, karena sinergi program
masih terus dilakukan perbaikan dan
kerjasama diantara pemangku kepentingan
(stakeholders).
Pemerintah daerah setempat terus
menggalang kerjasama dan membuat
program-program untuk mendorong inovasi
perajin. Oleh karenanya salah satu program
pembinaan Kementerian Perindustrian
adalah pembinaan dengan program One
Village One Product (OVOP) ataupun klaster
adalah sesuai dengan kondisi Papua.
Dorongan lain pada sistem pembinaan yang
mengacu pada percepatan pengembangan
wilayah, dengan harapan akan dapat
dirasakan langsung oleh para pelaku/perajin
di wilayah ini.
Berbicara masalah desain, kerajinan khas
Papua tidak lagi sulit untuk disejajarkan
pada nilai-nilai dan kaidah desain yang
sangat berorientasi pada fungsi disamping
segi estetika yang ada. Kita lihat kerajinan
motif buaya yang sangat cocok untuk
hiasan dinding yang terasa kosong dan sepi.
Dengan hiasan motif buaya menjadikan
suasana dan aura yang ada menjadi lebih
hidup penuh arti. Ini menunjukkan si
penghuninya mempunyai kelas yang pantas
diunggulkan. Kita lihat bagaimana mereka
membuat dan memproses barang-barang
kerajinan yang sangat humanis, bahkan di
berbagai kesempatan pesta kerajinan dan
event-event penting di Jakarta kita tidak
asing disuguhi demo pembuatan barangbarang kerajinan etnik khas Papua.
Kerinduan kita pada hal-hal yang sangat
imajinatif tak bakal menjadi persoalan lagi
khususnya di kalangan desainer --baik
mereka yang bergerak di konsultan interior
ataupun eksterior. Bahkan untuk kebutuhan
taman pun sudah sangat dekat dengan
karya-karya monumental mereka, yang
tentunya dengan ukuran besar dan bahan
kayu yang tahan terhadap cuaca. Mereka
ada, barang-barangnya pun ada untuk
dihargai dan dimiliki oleh siapapun yang
mempunyai nilai keunggulan yang mumpuni.
Semoga Papua terus maju. Maju bersama
wilayah lain yang sudah lebih awal kita
Bambang Irianto
sentuh. Semoga.
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Kura-kura juga sangat
mendominasi motif khas Papua
yang tampilannya
sangat halus.

Bentuk lain untuk motif buaya yang khas pada hiasan
dinding yang masif

Seorang pengrajin sedang mengukir
batang kayu
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IKM

Produk Olahan Rotan
Memerlukan Kebijakan Insentif
Industri pengolahan
rotan dapat menciptakan
nilai tambah tinggi dan
dapat mempercepat
pertumbuhan pusat-pusat
ekonomi baru di daerah,
juga berperan dalam
meningkatkan pendapatan
masyarakat sekitar hutan,
sentra produksi dan
penghasil devisa yang
cukup besar.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA
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P

otensi produksi rotan Indonesia
telah melahirkan industri dan
perdagangan rotan dunia. Namun
Indonesia sendiri belum dapat
memanfaatkan peluang dan keunggulan
yang dimilikinya. Tingginya harga beli
rotan asalan di tingkat perajin telah
membuat kerajinan rotan Indonesia
kalah bersaing dari negara-negara
lain. Daerah-daerah penghasil
rotan antara lain Kalimantan,
Sumatera, Sulawesi dan Papua,
dengan potensi rotan Indonesia
sekitar 622.000 ton/tahun. Potensi
produksi rotan lestari (allowable cut)
hanya sebesar 140.150 ton/tahun.

Ekspor
Ekspor mebel rotan Indonesia baik
volume (ton) maupun nilainya (US$)
terus mengalami penurunan setiap
tahunnya, pada tahun 2005 ekspor
furniture rotan mencapai 128 ribu ton dengan
nilai US$ 347 juta, sedangkan pada tahun
2009 penurunannya cukup signifikan menjadi
58 ribu ton dengan nilai US$188 juta.
Penurunan itu antara lain disebabkan
masih adanya ekspor bahan baku rotan dan
rotan setengah jadi. Sebab yang lain adalah
mengalirnya bahan baku rotan ke luar negeri
secara ilegal. Dilain pihak, industri pengolahan
rotan di negara-negara pesaing, terutama
China dan Vietnam berkembang dengan pesat,
sehingga merebut pangsa pasar dan potensi
pasar ekspor produk rotan dari Indonesia.
Tujuh Negara yang termasuk major income
countries adalah Amerika Serikat, Italia, Jerman,
Jepang, Prancis, Kanada, Inggris, memasok
58% dari total produksi dunia. Middle and low
income countries termasuk China, polandia,
Brazil, dan Vietnam memasok 42% dari total
produksi dunia. Ada tiga Negara yaitu China,
Polandia, dan Vietnam yang mengalami
peningkatan produksi sangat cepat sebagai hasil
dari pengembangan investasi yang berhasil.
Importir utama furniture adalah Amerika
Serikat, Jerman, Prancis dan Inggris. Tren
impor furniture dunia naik mulai tahun 2000,
dan puncaknya pada tahun 2007-2008,
tetapi pada tahun 2009 mengalami penurun.
Sedangkan eksportir utama furniture adalah
China, Italia, Jerman dan Polandia. Tren ekspor
furniture dunia naik mulai tahun 2000, dan
puncaknya pada tahun 2008 sedangkan tahun
2009 menunjukkan kelesuan.
Gema Industri Kecil.Edisi XXXII/Maret 2011

Produksi Rotan Cirebon
Cirebon merupakan sentra industri rotan
terbesar di Pulau Jawa, bahkan di tingkat
Nasional. Sekurangnya 80% ekspor kerajinan
rotan Indonesia berasal dari wilayah ini. Pada
periode 2001-2004 IKM rotan di Cirebon
mengalami peningkatan. Tahun 2001 hanya
923 unit usaha dan pada tahun 2004
meningkat menjadi 1.060 unit usaha. Produksi
meningkat dari 62.707 ton menjadi 91.181
ton. Ekspor juga meningkat dari 32.871 ton
(senilai US$ 101,67 juta) menjadi 51.544
ton (senilai US$ 116.572 juta). Penyerapan
tenaga kerja juga meningkat dari 51.432 orang
pada tahun 2001, menjadi 61.140 orang
pada tahun 2004. Ekspor pada tahun 2009
masih dibawah tahun 2004 yaitu
US$ 115.196.746.
Sejak tahun 2005, baik
produksi, ekspor maupun
penyerapan tenaga kerja di
sub sektor industri pengolahan
rotan di Cirebon mengalami
penurunan yang cukup signifikan.
Penurunan tersebut berlanjut
sampai saat ini. Akibatnya banyak
perusahaan IKM rotan yang gulung tikar
yaitu mencapai 220 perusahaan (40%),
perusahaan stadium 4 sebanyak 208
perusahaan (43%) dan perusahaan yang
berjuang mempertahankan eksistensi
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sebagai perusahaan eksportir furniture
Indonesia ada 88 perusahaan (17%).

Kelangkaan bahan baku

Diperlukan Kebijakan Insentif
Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku,
Pemerintah Jabar (Cirebon) bekerjasama
dengan daerah penghasil bahan baku rotan
diharapkan meninjau kembali Perda yang
melarang perdagangan bahan baku rotan
antar pulau. Hal ini dapat dilakukan dengan
penerbitan kebijakan insentif bagi pengusaha
IKM yang memproduksi produk-produk rotan
olahan seperti furniture dan kerajinan lainnya
mendapatkan insentif berupa keringanan atau
penghapusan pajak sehingga pengusaha IKM
olahan rotan kembali bergairah.
(Wagu F) dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Penurunan industri pengolahan rotan, baik
yang terjadi pada skala nasional maupun di
sentra industri Cirebon sejak tahun 2005
disinyalir adanya ekspor bahan baku rotan dan
rotan setengah jadi. Juga banyaknya bahan
baku rotan yang mengalir ke luar negeri secara
illegal. Disamping adanya Perda yang melarang
perdagangan bahan baku rotan antar pulau
sehingga daerah yang bukan penghasil bahan
baku menjadi kesulitan. Kurangnya bahan baku
menjadi masalah utama bagi perajin rotan di
Cirebon dan wilayah lain penghasil furniture
rotan.
Ironis memang, Indonesia merupakan
Negara penghasil rotan terbesar di dunia,
diperkirakan 85% bahan baku rotan di seluruh

dunia dihasilkan oleh Indonesia, sisanya
dihasilkan oleh Negara lain seperti: Philippina,
Vietnam, dan negara-negara Asia lainnya,
namun IKM rotan mengalami kekurangan
bahan baku.
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Industri
Kreatif
Pilar
Ekonomi
Nasional

Kontribusi industri
kreatif terus meningkat
dari tahun ke tahun. Tak
heran bila pemerintah
menjadikan industri
kreatif sebagai pilar
ekonomi nasional. Harus
didorong agar dapat
berkompetisi di pasar
global.

P

residen meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah
mempelopori pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Hal ini ditegaskan beliau pada pameran
Pekan Produk Budaya Indonesia Juli tahun 2007. Selanjutnya
presiden menyatakan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dengan basis
ide, seni dan teknologi merupakan tuntutan perkembangan dunia di abad
21 yang tengah memasuki gelombang keempat peradaban yaitu peradaban
yang didorong oleh pemanasan global dan perubahan iklim yang terasa
di hampir setiap Negara. Tiga gelombang peradaban sebelumnya yang
disebut presiden adalah gelombang pertanian, kedua gelombang industri
dan ketiga gelombang informasi.

Industri Kreatif
Dalam Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
Kementerian Perindustrian. Industri kreatif terdiri dari tiga kelompok yaitu
Kelompok Industri Perangkat lunak dan Konten multimedia (seperti
layanan komputer dan piranti lunak, permainan interaktif termasuk
industri animasi dan desain), Kelompok Industri Fesyen (seperti industri
pakaian jadi termasuk kaos/T-Shirt dan industri alas kaki-sepatu termasuk
asesoris pendukung alas kaki), Kelompok Industri Kerajinan dan barang
seni (seperti batik, tenun tradisional, bordir dan sulaman). Industri kreatif
menciptakan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan kompetitif
suatu bangsa.

Kontribusi Industri Kreatif
Kontribusi Industri Kreatif terhadap Product Domestic Bruto (PDB)
sebesar 7,28% atau Rp. 151 trilliun pada tahun 2008 dan meningkat
menjadi 8% hingga 9% pada tahun 2009, kata Wakil Presiden Boediono
saat membuka Pekan Produk Kreatif 2010. Tenaga kerja yang terserap
dari industri ini mencapai 7,7 juta orang atau 7,53% terhadap penyerapan
angkatan kerja nasional. Nilai ekspor tercatat Rp 114 trilliun dan
memberikan kontribusi 7,52% terhadap ekspor nasional.
Lebih lanjut Boediono mengatakan memperkuat pasar domestik dengan
industri kreatif juga merupakan salah satu cara untuk mencegah banjirnya
barang-barang dari luar negeri. Meningkatkan kualitas dan pangsa pasar
dalam negeri merupakan cara untuk menahan masuknya produk-produk
impor sejenis.
Selain itu, industri kreatif juga harus didorong melakukan ekspansi
ke pasar global, karena porsinya saat ini masih relatif kecil. Pemerintah
menempatkan industri kreatif merupakan salah satu pilar ekonomi
nasional. Dewasa ini terjadi perubahan perilaku pasar dan konsumen
karena kehadiran teknologi informasi yang berkembang begitu cepat.
Jumlah penduduk Indonesia termasuk nomor empat terbesar di dunia
merupakan porsi pasar dalam negeri cukup besar. Demikian pula dengan
keragaman sosio-kultural dapat menjadikan sumber inspirasi industri kreatif
menghasilkan produk-produk berdesain tinggi memenuhi selera pasar.
Untuk itu Pemerintah memberikan perhatian serius untuk lebih
mendorong lajunya pengembangan dan kemajuan industri ini dengan
menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga kontribusi Industri Kreatif
terhadap PDB meningkat dari tahun ketahun, tenaga kerja yang terserap
juga terus meningkat dan devisa negara juga bertambah karena terjadinya
peningkatan nilai ekspor serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Wagu F.
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Klaster Solusi
Pengembangan
Industri

Kopi Bubuk
Lampung

Lampung dikenal sebagai penghasil kopi
berkualitas. Pemasarannya sudah ke
berbagai daerah di Indonesia. Melalui
program klaster, kopi bubuk Lampung
akan semakin berkembang.

S

emerbak harum kopi Lampung
menjadikan daerah ini terkenal ke
seluruh pelosok negeri. Provinsi
Lampung bukan hanya dikenal
sebagai penghasil keripik pisang yang
selama ini banyak diproduksi oleh
industri kecil dan menengah (IKM).
Oleh-oleh lain yang bisa dijinjing bila
kita berkunjung ke provinsi di ujung
selatan Sumatera ini adalah kopi
bubuk. Banyak usaha IKM kopi
bubuk di sini. Namun yang sudah
dikenal luas dan produknya
sudah dipasarkan ke banyak
daerah ada enam IKM.
Satudiantaranya adalah kopi bubuk ”Tiga Dunia“. Kopi bubuk yang dihasilkan
perusahaan “Tiga Dunia” ini terbuat dari jenis kopi robusta. Jenis kopi ini banyak
digemari karena aromanya yang khas dan cukup memberikan rasa yang berbeda
dengan kopi bubuk lainnya.

Pemasaran
Informasi yang kami peroleh dari pimpinan kopi bubuk “Tiga Dunia” Charles
Manullang dan putrinya Jusniaty yang juga sebagai wakil direktur, bahwa kopi
bubuk Lampung pemasarannya cukup bagus. Selain sudah dikenal masyarakat
setempat, juga sudah dikenal di tingkat provinsi.
“Baru-baru ini kami diberi kesempatan oleh Dinas Perindagkop Provinsi
Lampung untuk mengikuti pameran di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Batam pada
Juli 2010 untuk perluasan pasar ditingkat regional,” ungkap Charles. Kesempatan
yang sama juga diperoleh dari PT Sucofindo yang mengikutsertakan usaha IKM
ini pada pameran Shanghai. “Tiga Dunia” saat ini banyak menerima pesanan dari
berbagai lapisan masyarakat mulai dari pasar tradisional, restauran dan hotel,
hingga pasar moderen khususnya di Provinsi Lampung.

Awal Usaha
Mulanya Charles hanya menjual bahan baku biji kopi. Ternyata setelah
mengeluti usaha kopi biji, Charles lebih melirik untuk menjual kopi bubuk. “Lebih

26

Gema Industri Kecil.Edisi XXXII/Maret 2011

dari sentra
ke sentra

Kopi Bubuk merek
“Tiga Dunia” banyak
digemari karena aromanya
yang khas.

Biji Kopi Robusta
menguntungkan dan peluangnya lebih besar,”
katanya. Inilah yang membuat Charles memberanikan
diri membuat usaha kopi bubuk.
Tepat pada tahun 2000 niatnya terkabulkan. Ia
membuka usaha kopi bubuk yang diberi nama ”Tiga
Dunia” diawali dengan produksi kopi bubuk hanya
sekitar 20 kg setiap hari. Usahanya dibantu oleh
dua orang tenaga kerja. Sungguh luar biasa, usaha
Charles berkembang pesat. Sekarang usahanya
berkembang sampai menghasilkan 12 ton perbulan
dengan mempekerjakan 20 orang tenaga kerja yang
terdiri dari enam orang karyawan yang bertugas
dibidang managemen dan 14 orang lainnya bidang
produksi.
Menurut Charles pembuatan kopi bubuk
sebetulnya tidaklah begitu sulit. Mesin peralatan yang
diperlukan juga tidak banyak. Cukup tersedia wajan
dan tungku penggorengan (sangrai), mesin pendingin
dengan blower, dan mesin pengemasan berupa
sachet. Bila dibandingkan usaha IKM lain, Charles
membuat sendiri mesin pendingin biji kopi setelah
disangrai. Keistimewaan dari mesin pendingin ini
adalah waktu yang digunakan mendinginkan hanya
membutuhkan waktu lima menit, sementara untuk
alat pendingin lainnya harus menunggu tiga jam
untuk mendinginkannya.

Lampung Barat yang terdiri dari tiga kelompok petani
masing-masing 30 orang.
Kolaborasi antara pelaku usaha dengan petani
diharapkan bisa berjalan dengan baik terutama dalam
hal kontinuitas pasokan bahan baku kopi untuk produsen
kopi bubuk. Melalui program klaster ini diharapkan IKM
kopi bubuk berkembang dan menjadi produk unggulan
daerah setelah produk IKM keripik pisang yang selama
ini sudah dikenal masyarakat luas.
Sebenarnya Provinsi Lampung mempunyai potensi
besar menghasilkan berbagai produk pangan --tidak
hanya keripik pisang dan kopi bubuk-- tetapi juga produk
agroindustri lainnya. Untuk mendorong peningkatan
produk unggulan daerah, diperlukan pembinaan yang
lebih intensif khususnya tentang peningkatan kualitas
mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi hingga
pemilihan bahan kemasan yang aman, higienis, indah,
dan dapat menarik konsumen. Untuk itu jajaran Dinas
Perindustrian Lampung harus terus mengkampanyekan
penerapan “Produksi yang Baik dan Benar” (good
manufacturing practices-GMP). Lusiana Mohi

Program Klaster Kopi
Pengembangan IKM kopi bubuk di Provinsi
Lampung pada masa datang masih cukup terbuka
luas, apalagi Lampung mempunyai iklim yang cocok
untuk budidaya kopi robusta. Tahun 2009 melalui
anggaran APBN, Pemerintah Provinsi Lampung telah
memprogramkan klaster kopi. Menurut informasi
dari aparat pembina di Provinsi Lampung, pada tahun
2010 sudah ditandatangani nota kesepahaman
(MOU) antara dua perusahaan besar kopi bubuk
Indocaffco dan Netcoffee dengan petani kopi di
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Kopi Bubuk Lampung
dalam kemasan plastik

INTERGIFT – Madrid Spanyol
Membuka Pasar
Produk Kerajinan
Indonesia
Mutu, desain
produk dan
penyerahan tepat
waktu merupakan
modal utama
mempertahankan
pembeli luar
negeri.
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P

ameran Intergift-Madrid digelar pada tanggal
8-12 September 2010 di Madrid Spanyol,
menampilkan berbagai produk seperti
tekstil, asesoris, household goods, home
furnishings, small leather goods, travel articles dan
fantasy gifts. Indonesia menjadi salah satu peserta
yang berkesempatan memperkenalkan produkproduk kerajinan unggulan khas nusantara kepada
para pembeli di Eropa khususnya Spanyol.
Stand Paviliun Indonesia menampilkan produkproduk kerajinan aneka kulit kerang, tas motif
khas Aceh, tas motif batik, tas sulaman antik dan
unik, aneka payung, tas kulit, aneka dompet dan
asesoris dari kulit ikan pari, dan tas natural dari
serat agel, rotan dan purun. Selain Indonesia,
negara yang berpartisipasi dalam pameran ini
adalah Italia, Maroko, Meksiko, Nepal, Belanda,
Pakistan, Peru, Portugal, Inggris, Swiss, China, India,
Prancis, Spanyol, Denmark, Brazil, Bolivia, Belgia,
Bangladesh, Andorra dan Jerman.

Pasar Menjanjikan
Produk hand made berupa tas kombinasi sulam
dari B’Bless memerlukan pendekatan baru untuk
menindaklanjuti pembeli yang ragu dengan harga
dasar yang sudah agak tinggi, karena pembeli
potensial pada umumnya pedagang yang akan
menjual kembali produk akan dibeli di berbagai
outlet dan galeri di Spanyol. Produk-produk lain
yang mendapatkan apresiasi serius antara lain tas
motif Aceh, sebagian produk tas kulit dari E-Nice
Production, hanya kalah bersaing khususnya soal
harga dibandingkan dengan produsen lain yang ikut
serta pada ajang tersebut.
Produk tas dari kulit dan bahan canvas pada
umumnya mendapatkan pesaing yang serius dari
negara tuan rumah Spanyol, India, China, Hongkong
dan Mexico. Mereka menjual produknya jauh lebih
murah dengan kualitas dan desain yang lebih baik.
Sedangkan produk kerajinan Indonesia memiliki
persaingan yang sangat tajam dari Vietnam dan
Thailand.

Produk kerajinan Indonesia yang dipamerkan

Ajang Pembelajaran
Manfaat lain yang dirasakan oleh para peserta
pameran adalah menambah wawasan baik berupa
pemahaman desain-desain terkini yang ditampilkan
dari peserta negara lain, serta mendapatkan ide-ide
baru untuk meningkatkan inovasi desain khususnya
tampilan stand/display. Disisi lain peserta dapat
melakukan tes pasar langsung untuk pembeli Eropa
sehingga dapat belajar cara bernegosiasi dengan
pembeli.
Dengan terobosan yang dilakukan Indonesia
membawa pelaku IKM bertemu langsung dengan
calon pembeli merupakan hal yang positif dan
dapat meningkatkan posisi tawar produk Indonesia
dengan harga yang lebih kompetitif. Stand Indonesia
mendapatkan sambutan positif dari pengunjung
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karena fokus menampilkan berbagai tas yang
dikuatkan dengan muatan etnis dan alam yang
natural.

Diperlukan Kontinuitas
Beberapa sukses yang menyertai dari usaha
promosi adalah kontinuitas dan konsistensi dari para
pengusaha IKM ataupun pemerintah untuk tetap
meneruskan program promosi ini secara efektif dan
sungguh-sungguh, sehingga dampak positif ini akan

29

Pengunjung
antusias mengamati
produk kerajinan
Indonesia

serba serbi

Pusat dengan produk kerajinan kulit kerang dengan desain
yang beragam dan sudah mampu melakukan ekspor,
(2) Aisyah Bags dari Ciputat, Jakarta. Menampilkan
produk-produk tas bermotif khas Aceh diharapkan
dapat menjadi nilai positif terhadap buyer dari Eropa,
(3) Suki-Suki Batik Jakarta, produk yang dipamerkan
ialah tas bermotif batik, (4) B’Blessed Ciputat-Jakarta
menampilkan produk tas sulam dengan motif lucu dan
unik, (5) Dwi Karya Sejahtera Depok, menampilkan tas
berbahan pandan kombinasi kulit, (6) A-Nice Production
Jakarta menampilkan produk tas kulit.
Beberapa peserta yang sudah melakukan ekspor
barang-barang kerajinan antara lain Mandala KaliurangYogyakarta dengan produk aneka dompet dan asesoris
dari kulit ikan pari. Lunar Cipta Kreasi Sleman-DIY
dengan tas natural dari serat agel, rotan dan purun
dalam desain dan keunikkannya. IKM Kamasan Bali di
Klungkung-Bali menampilkan patung dari uang kepeng
yang terbuat dari logam.
dirasakan 3-5 tahun mendatang. Pada ajang Intergift
Fair Madrid 2010 tahun lalu yang difasilitasi Ditjen IKM
adalah 10 IKM.
Dari hasil pengamatan terlihat bahwa bahan/material
produk yang ditampilkan dari negara lain banyak
menggunakan bahan variasi baik material dari dalam
negeri maupun dari luar negeri. Keberanian penggunaan
bahan yang variatif serta inovatif ini masih dirasa kurang
oleh IKM Indonesia. Untuk itu dorongan dari desainer
berwawasan global turut membantu para IKM kerajinan,
ini mutlak sebelum mereka tampil pada pameran
berkelas dunia. Untuk diketahui bahwa dalam persiapan
maupun pelaksanaan pameran, partisipasi KBRI Spanyol
sangat membantu mempromosikan Indonesia dengan
menyebarluaskan leaflet para peserta pameran hingga
Barcelona.

Peserta pameran
Seleksi peserta untuk mengisi stand Paviliun Indonesia
oleh Ditjen IKM untuk misi promosi pada Intergift Madrid
2010 antara lain (1) Bumi Artha Sukses Mandiri Jakarta
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Pelaksanaan Pameran
Beberapa catatan penting pada pelaksanaan Intergift
Fair Madrid 2010, antara lain pengunjung yang datang
ke stand Indonesia pada pameran adalah pembeli yang
berasal dari art shop, importir atau retailer dari Spanyol.
Umumnya produk yang ditampilkan pada
stand
Indonesia pada umumnya diminati seperti tas anyaman
dengan desain yang unik, Aneka dompet dan asesories
dari kulit ikan pari oleh Dian Mandala Yogyakarta, Tas
sulam dengan motif lucu (fancy) oleh Be”Bless Jakarta,
Patung uang kepeng khususnya Rama Shinta oleh
Kamasan Bali, Aneka produk kerajinan kulit kerang oleh
BASM Jakarta, Tas pandan dan agel degan kombinasi
kulit oleh Lunar Yogyakarta.

Pengunjung Antusias Mengamati Produk
Kerajinan Indonesia
Pembeli yang telah mendapatkan kesempatan bermitra
dengan peserta Indonesia antara lain Bolulevard de los
Suenos (Cecil Williams) Canary Island importir Spanyol
yang akan memesan patung Ganesha untuk gift product
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dengan ukuran yang lebih kecil dengan memberikan
proposal teknis dan detail untuk membuat kontrak
kerja dengan Kamasan Bali. Sedangkan pembelian
sampel oleh buyer lain untuk produk hiasan dinding
uang kepeng akan ditindaklanjuti untuk pemesanan
lebih lanjut. Sementara itu Lunar Cipta Kreasi
untuk tas natural dari serat agel, rotan, purun dari
kalimantan telah mendapatkan potensial buyer dari
Brasil, Barcelona, dan Madrid.
Perajin lain yang cukup potensial adalah DKS
telah mendapatkan fokus Buyer untuk untuk 4 jenis
desain tas dengan bahan pandan kombinasi kulit
oleh ”Costa Soler, S.L” Montago Road 3-Spanyol
lebih dari satu hingga dua kontainer. Sementara itu
pembeli dari Spanyol lain oleh Manin Group telah
meminta desain dari IKM dengan harga minimum 15
ribu hingga 24 ribu pieces. Uji coba sample untuk
retail telah terjual lima buah tas dan topi senilai total
sekitar 85 Euro. IKM Suki-Suki dengan produk tas
batik telah mendapatkan calon pembeli potensial
dari Munich-Jerman dan selebihnya yang datang
dari Spanyol pada umumnya hanya terkait dengan
kesepakatan harga.
Pengunjung pameran pada umumnya adalah
“buyer” yang telah teregistrasi dari berbagai negara.
Sedangkan produk sampel yang ditampilkan oleh para
peserta hampir tidak semuanya dijual namun hampir
sebagian dibeli oleh “buyer” dengan perolehan retail
setelah pameran berakhir lebih kurang sekitar Rp 20.
232.500.

IKM Kerajinan
Industri kecil kerajinan memiliki kemam-puan
besar dalam menyerap tenaga kerja. IKM kerajinan
meliputi kerajinan anyaman, perhiasan, kerajinan
kayu, keramik hias, tenun, bordir, dan sebagainya.
IKM kerajinan tersebut tersebar luas di seluruh
wilayah Indonesia dengan basis potensi produksi di
berbagai wilayah antara lain : DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta,
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Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi,
Papua, Kalimantan, Sumatera, dan beberapa provinsi
lainnya. Produk kerajinan menjadi andalan ekspor
ke berbagai negara khususnya Amerika, Australia,
Jepang, Eropa, dan Timur Tengah. Industri tersebut
juga merupakan prioritas untuk terus dikembangkan
dari hulu sampai hilir. Diharapkan pengembangan
industri ini akan mampu menyerap tenaga kerja
baru dan tumbuh spirit berwirausaha sehingga
meningkatkan kesejahteraan para IKM. Pendekatan
yang digunakan untuk pengembangannya adalah
klaser atau OVOP.
Namun demikian, IKM kerajinan Indonesia
umumnya masih memiliki keterbatasan untuk
melakukan promosi secara mandiri. Oleh karena itu
Pemerintah terus mendorong IKM dapat berpartisipasi
melalui berbagai kegiatan pameran baik untuk dalam
negeri maupun luar
negeri seperti Intergift
Madrid-Spanyol,
Ambiente Jerman, dan
beberapa
pameran
internasional lainnya.
Intergift
Madrid
merupakan
pameran
produk kerajinan yang
terbesar
di
Eropa
yang sudah terkenal
dikalangan dunia usaha
dan telah memiliki ”good
image” karena tingginya
minat IKM yang ingin
tampil pada ajang ini.
Ditjen IKM akan secara terus-menerus berupaya
menerobos pasar tersebut secara signifikan yang
selanjutnya ekspor produk kerajinan Indonesia
semakin membaik.Semoga.
Bambang Irianto
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Berbagai produk
kerajinan Indonesia yang
dipamerkan di Intergift
2010 Madrid

TPL dalam Perspektif
Pembinaan IKM
di Indonesia
Fauzi Aziz

Staf Ahli Menteri Perindustrian
Bidang Pemasaran dan P3DN.

T

enaga Penyuluh Lapangan (TPL)
sayup-sayup terdengar kembali di
lingkungan kita khususnya bagi
masyarakat yang berkecimpung
dalam Industri Kecil dan Menengah (IKM)
dan para pembina pemberdayaan IKM.
Istilah TPL tidak hanya sangat familiar di
lingkungan IKM di sektor industri, tetapi juga
dikenal dengan baik di sektor pertanian,
karena peran dan fungsinya sebagai tenaga
penyuluh lapangan yang handal.
Dewasa ini, sejalan dengan semakin
terbukanya akses informasi karena majunya
perkembangan teknologi informasi, apakah
keberadaan TPL masih diperlukan? Kalau
ya jawabnya apa yang harus dikerjakan,
bagaimana mereka beraktifitas sehari-hari
dan hasil karya mereka harus disampaikan
kepada siapa?
TPL harus memberi manfaat yang
sebesar-besarnya bagi perkembangan
IKM yang dibina atau diberi penyuluhan
oleh para tenaga penyuluh lapangan. TPL
adalah tenaga terdidik sebagai penyuluh
IKM yang dipersiapkan melalui pelatihan
sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan
pembinaan dan pengembangan IKM di
lapangan, dimanapun lokasi para IKM
melakukan aktivitas kesehariannya.
Dari kosa kata kebahasaan, penyuluh
berasal dari kata dasar ”suluh” berarti
obor/penerang yang mengandung makna
pemberi obor, penunjuk jalan terang (bukan
jalan gelap penuh misteri) agar pihak yang
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terobori dan tersinari dengan terang, dapat
mencapai tujuannya tanpa berbelok arah,
efisien dari penggunaan waktu, tenaga dan
bahkan biaya.
Artinya, TPL tersebut mempunyai
peran dan fungsi yang sangat mulia
kerena bertindak sebagai obor, penerang,
pembuka jalan terang untuk menjadikan
IKM yang disuluh menjadi pelaku industri
yang berdaya, mampu memberi kontribusi
optimal dalam membangun kesejahteraan
bersama, dan menjadi tulang punggung
pembangunan daerah dan pembangunan
nasional.
Karena begitu mulianya misi yang
diemban oleh tenaga penyuluh lapangan
IKM, maka syarat yang harus dipenuhi
adalah memiliki pengetahuan luas, dan
mampu berfikir secara kreatif dan dinamis,
serta dapat mentransformasikan buah
pikirannya untuk memberikan manfaat
dan nilai tambah bagi IKM yang diberi
penyuluhan.
Agar persyaratan ini dapat dipenuhi,
maka selain bekal pengetahuan yang
dimilikinya, mereka juga perlu dibekali
dengan
pengetahuan
tambahan
di
seputar IKM itu sendiri dengan segala
karakternya. Pengetahuan tambahan yang
dimaksudkan antara lain tentang peran
IKM dalam pembangunan industri, dalam
pertumbuhan ekonomi dan pengetahuan
teknis lainnya yang berdimensi psiko-sosial
seperti budaya dan komunikasi. Dengan

demikian, dari sisi TPL yang bersangkutan,
penguasaan substansinya menjadi wajib
untuk dikuasai, karena seorang TPL
profesional harus menjadi pembelajar yang
baik, pendengar yang baik, dan mereka
harus menjadi bagian dari solusi, bukan
menjadi beban institusi dalam melakukan
pemberdayaan dan penguatan IKM.
Dalam kontek untuk menjawab
pertanyaan di atas, TPL pada saat ini dan
kedepan didorong melakukan kegiatan rutin
sehari-hari dengan dedikasi tinggi yang
memposisikan dan memberikan tanggung
jawab jelas kepada mereka antara lain:
Pertama, aparat TPL harus menjadi
aparat daerah. Sebagai aparat daerah,
maka status kepegawaiannya harus jelas
(termasuk sistem dan pola karirnya),
sistem penggajiannya dan reward serta
punishment ketika yang bersangkutan
berhasil/gagal menjalankan tugas.
Kedua, karena kedudukan para TPL
adalah sebagai tenaga fungsional, maka
sebaiknya mereka bekerja di sub-ordinasi di
bawah UPT yang sudah ada pada dewasa
ini, jangan berada langsung di bawah dinas.
Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan
pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf i Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, (yang menyatakan
bahwa fasilitasi pengembangan koperasi,
usaha kecil dan menengah menjadi
urusan wajib bagi pemerintah provinsi dan
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Ketiga, Kementerian Perindustrian
cq Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah (Ditjen IKM) memfokuskan
fungsinya dalam kaitan pembinaan dan
pengawasan kepada dinas daerah termasuk
UPTnya melalui penetapan norma dan
standar pembinaan IKM di daerah sesuai
kebutuhan daerah masing-masing, serta
memberikan pembekalan/penguatan
kapabilitas kelembagaan dan personil
baik dinas, UPT maupun secara khusus
kepada para TPL. Selain itu, Ditjen IKM
menetapkan mekanisme koordinasinya
dengan pemerintah provinsi/kabupaten/
kota dalam menyelengarakan program
penguatan
kapabilitas
kelembagaan
personil tersebut.
Keempat, khusus bagi TPL bahwa
pola pikir dan pola tindaknya harus
membangun komitmen diri untuk bekerja
tidak tergantung kepada orang, dia harus
menjadi bagian dari solusi dan bukan
sebaliknya malah menjadi beban institusi.
Kompetensinya harus dibangun sesuai
dengan minat dan bakatnya sebagai energi
satu-satunya, karena TPL adalah obor,
penerang, pembuka jalan terang untuk
kemajuan IKM yang dibina. Bayangkan
seorang TPL tidak berenergi, apa jadinya?
Jawabnya hampir pasti akan menimbulkan
kekecewaan, ketidakpercayaan dari para
IKM yang disuluh dan dibinanya.

dijadikan lokus/obyek pembinaan untuk
setiap tahun anggaran. Pada sentra yang
berbeda, yang bersangkutan juga harus
membuat perencanaan yang sama tentu
kondisi dan latar belakangnya berbeda. Jadi
idealnya TPL bekerja dengan pendekatan
by design .
c. Rencana
kerja
yang
telah
dirumuskannya, kemudian dilaksanakan
dengan tata kelola yang baik, selalu
dimonitor dan dievaluasi secara periodik
dan hasilnya dilaporkan kepada instansi
pembina. Jadi TPL tidak boleh bekerja
dengan semangat business as usual.
d. TPL harus dapat menjadi tempat
bertanya, memberikan guidance and
consuling di seputar bisnis IKM. TPL harus
menjadikan dirinya “Motivator in Action”
(MIA) dengan tujuan agar pendampingan
yang mereka berikan menghasilkan
manfaat bagi IKM binaannya. Karena itu,
instansi dimana para TPL bernaung harus
menbuat Key Performance Indicator (KPI)
bagi para TPL.
e. UPT dan TPL bernaung sebagaimana
tadi diusulkan, sebaiknya nama UPT diganti
menjadi Pusat Solusi Industri dan Bisnis

IKM agar lebih semangat dengan brand
baru tersebut, yang intinya agar lembaga ini
lebih fit and proper, dari aspek keunggulan
kompetensi, kapabilitas pelayanan dan
marketing yang jauh lebih baik.
Sebagai catatan penutup dari tulisan
singkat tentang TPL, dan pembinaan IKM
ini tentu tidak dimaksudkan agar seluruh
substansinya diarahkan agar diikuti sebagai
landasan dalam penyusunan kebijakan dan
program pembinaan IKM, khususnya yang
terkait dengan pemanfaatan TPL sebagai
tenaga pendampingan, tetapi tidaklah
berlebihan kalau tulisan ini sesungguhnya
kontribusi sharing ide dan pemikiran agar
bagaimana sebaiknya para TPL berperan
optimal dalam menjalankan tugasnya di
lapangan. Motto kita bersama adalah just
do it. Jadikan perilaku kita para pembina
IKM berdampak positif dalam membangun
dan mengembangkan pelaku IKM yang
berdaya saing.
Pada akhirnya, IKM yang dibina harus
dapat berdiri di kaki mereka sendiri untuk
berkontribusi dalam proses transformasi
perusahaan yang dikelolanya.
FOTO ANDRI YUSUF CHIENKO

kabupaten/kota), maka sebaiknya pola
pembinaan IKM di daerah dilakukan oleh
dinas (dalam urusan yang bersifat regulatif),
dan dilakukan oleh UPT (dalam hal yang
terkait dengan aspek pembinaan teknis).

Kelima, prasyarat lain yang juga harus
dikuasai oleh sosok TPL adalah sebagai
berikut:
a. Sebagai petugas pendampingan IKM
(termasuk dalam hal ini konsultan Shindan)
dalam menjalankan tugasnya harus bebarbenar dapat menggali secara riil masalah
yang dihadapi IKM dibidang industri
dan bisnisnya, dan dapat memberikan
rekomendasi dalam bentuk berbagai solusi
bisnis bagi IKM, dan tidak tertutup peluang
memberikan masukan kepada instansi
pembina di daerah/pusat tentang aspek
program kerja yang perlu penyempurnaan.
b. Mampu membuat rancangan kerja
secara detail di setiap sentra IKM yang akan
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INDUSTRI HIJAU
Industri Kecil dan
Menengah
Masyarakat yang
mengkonsumsi produkproduk industri hijau
atau yang disebut
green consumers terus
meningkat dan menguat
dalam 10 tahun terakhir.
Konsumen kelompok
green consumers hanya
ingin mengkonsumsi
produk dengan kepastian
jaminan mutu, aman,
sehat dan ramah
lingkungan (ecoproducts) atau baca
ekoproduk.
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standardisasi
& teknologi
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roduk-produk yang tidak ramah terhadap lingkungan memiliki daya saing
yang lemah di pasaran dunia dan hampir dipastikan akan ditinggal konsumen.
Perangkat yang tepat memproduksi ekoproduk
IKM dengan pencapaian tingkat efisiensi dan efektifitas tinggi antara lain (1) menerapkan produksi
bersih (cleaner production), (2) menggunakan
referensi International Standard Organization (ISO)
seri 9000 dan 14000 yang telah diadopsi hampir seluruh negara di dunia, (3) mengacu kepada
ekolabel untuk produk-produk berbasis kayu, (4)
mengikuti cara berproduksi yang baik dan benar
(Good Manufacturing Practises-GMP), (5) melaksanakan analisa bahaya titik kontrol kritis (Hazard Analysis Critical Control Point-HACCP), (6)
menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI)
dan (7) mempedomani sertifikat halal dari Majelis
Ulama Indonesia (MUI).
Industri Hijau
Industri hijau (green industry) atau selalu
disebut industri ramah lingkungan yaitu dalam
proses produksinya menerapkan prinsip-prinsip
perlindungan kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran yang dilakukan secara efisien
dan efektif mencakup (1) penggunaan bahan
baku dari sumber daya alam (SDA) yang dapat
diperbaharui (renewable) baik yang ada di darat
maupun di laut dan yang tidak dapat diperbaharui
(non-renewable) termasuk dari bahan limbah, (2)
teknologi pengolahan yang digunakan ramah lingkungan dan hemat energi, (3) menghindari pemakaian bahan berbahaya dan beracun (B3), (4)
mengurangi jumlah dan toksisitas semua limbah
dan emisi yang dikeluarkan dan (5) industrinya dioperasikan oleh tenaga terampil. Bagaimanapun,
produk yang dihasilkan berkualitas, sehat dikonsumsi, tenaga kerja yang bekerja dalam industri
tersebut terjamin keselamatannya, dan dampak
lingkungan minimal.
Produksi Bersih dan Eko Efisiensi

Globalisasi tidak hanya terbatas pada terbentuknya pemasaran produk dan jasa, tetapi juga
memperhatikan perkembangan sistem produksi
berwawasan global, artinya proses produksi suatu
produk merupakan gabungan dari inovasi dan
kreatifitas yang erat kaitannya dengan mobilitas
masyarakat dunia yang semakin tinggi dan ekstensif. Untuk itu, bagaimana pengusaha IKM mampu
menghasilkan produk melalui proses produksi
dengan limbah minimal, tetapi produk yang dihasilkan berkualitas dan aman dikonsumsi. Lebih
jauh lagi, bagaimana agar perusahaan IKM mempunyai kesadaran tinggi akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
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Ar-Rum, ayat 41
Allah:
Telah tampak
KERUSAKAN
di darat dan di laut
karena perbuatan
TANGAN MANUSIA.
Nah, kembalilah
kepada Industri
yang benar.
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Surah Ar-Rum tersebut mengisyaratkan
bahwa olahan produk-produk industri harus
ditangani oleh mereka yang mempunyai
kompetensi pada bidangnya. Bagaimanapun,
koordinasi diantara instansi terkait (pemangku
kepentingan) disertai dengan komitmen tinggi
sangat diperlukan untuk mewujudkan maksud
tersebut.
Jadi, untuk menghasilkan ekoproduk IKM
(baca produk IKM ramah lingkungan) dilakukan
pendekatan proses produksi bersih (cleaner
production) dan disertai dengan penerapan
ekoefisiensi (eco-efficiency) yaitu menurunkan
biaya produksi sehingga mempertinggi daya
saing. Penurunan biaya produksi diantaranya
dengan
meminimumkan
penggunaan
sumberdaya alam (bahan baku), limbah,
energi dan air. Tetapi, produk yang dihasilkan
berkualitas, aman dikonsumsi dan harga satuan
produk yang dihasilkan kompetitif.
Berikut ini ini disajikan pendekatan proses
produksi bersih dan penerapan ekoefisiensi.

Pendekatan Proses Produksi Bersih dan Penerapan Ekoefisiensi
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Pendekatan Proses Produksi Bersih dan
Penerapan Ekoefisiensi
Produksi bersih dimaksudkan adalah upaya
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses produksi suatu produk, dilakukan dengan strategi pengolahan bersifat preventif, terpadu
dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap
kegiatan proses produksi mulai dari hulu ke hilir,
sehingga terjadi penghematan penggunaan bahan, energi dan limbah minimal.
Ada lima pendekatan meminimalkan limbah
yaitu (1) Re-think (berpikir ulang), artinya sejak
dari awal sudah harus memahami analisis daur
hidup produk, (2) Reduce (pengurangan) adalah
suatu upaya meminimalkan limbah yang timbul
pada sumbernya, (3) Reuse (penggunaan kembali) suatu limbah yang dihasilkan tanpa perlakukan fisika, kimia atau biologis, (4) Recycle (daur
ulang) yaitu upaya mendaur ulang limbah dengan
perlakuan fisika, kimia atau biologi dan (5) Recovery (pungut ulang) adalah upaya menggunakan kembali limbah yang dibuang, karena masih
mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia atau biologi.

Produk IKM Berdaya Saing
Produk IKM berdaya saing mampu mengoptimalkan penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko lingkungan dan
meningkatkan citra produk. Dengan demikian
(1) lokasi IKM yang dipilih sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Karena adakalanya lokasi (wilayah) memiliki keterkaitan dengan
lokasi lainnya, terutama apabila dua lokasi atau
lebih terdapat dalam suatu hamparan ekosistem
yang sama seperti daerah aliran sungai dan (2)
koordinasi antar pemangku kepentingan, karena proses produksi industri harus hemat bahan
baku dan hemat energi agar produk yang dihasilkan memberikan kepuasan konsumen dan dapat
meningkatkan kualitas hidup. Sumber bahan baku
termasuk limbah untuk ekoproduk IKM disajikan
sebagai berikut.

Sumber Bahan Baku Ekoproduk IKM
Ekoproduk IKM berdaya saing di pasar
domestik dan global diantaranya adalah yang
berbasis kayu dan tekstil. Papan dan kayu balok
yang digunakan dalam proses produksi mebel,
furniture kayu dan jenis produk lainnya berbasis
kayu sudah mempunyai atau menyertakan
ekolabel (sertifikasi ramah lingkungan pelestarian
hutan) dan selama proses produksi berjalan selalu

Gema Industri Kecil.Edisi XXXII/Maret 2011

Berbasis
Karet
Berbasis
Produk Pertanian

Berbasis
Tekstil

Berbasis
Kulit

Berbasis
Hasil Laut dan
Peternakan

Ekoproduk
IKM

Berbasis
Mineral

Berbasis
Gas

Berbasis
Kayu
Berbasis
Limbah

Berbasis
Logam

mengacu kepada ISO-14.000. Produk ekolabel
adalah produk ramah lingkungan, artinya bahan
baku kayu yang digunakan legal, pengelolaan
aspek lingkungan sesuai dengan ambang batas
yang ditentukan, pengelolaan limbah dan efisien
pemanfaatan sumber daya alam.
Disamping itu, pedoman produksi bersih dan
minimal limbah sudah dipersiapkan sebelum
memulai pekerjaan seperti pemotongan bahan
papan dan balok sesuai dengan daftar desain
yang direncanakan, sehingga jumlah komponen
komponen yang harus dipotong dapat diketahui.
Dengan pemanfaatan limbah kayu dari berbagai
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Sumber Bahan
Baku Ekoproduk
IKM
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Minimal Limbah Industri Limbah Kayu

Produk Reuse
Bingkai cermin, mainan anak dan

Produk Recovery
Furniture rongsokan

Limbah Kayu

Produk Recycle
Kertas dan tissue

Pengusaha IKM mebel, furniture kayu dan produk
kayu ekoproduk IKM lainnya mulai April 2010, apabila
melakukan ekspor ke Amerika Serikat, sudah harus menjadi perhatian serius tentang US Lacey Act yaitu UndangUndang yang mengatur mengenai legalitas asal-usul
kayu yang digunakan sebagai bahan baku yang dijual
di Amerika Serikat. Produk-produk berbasis kayu yang
dijual di Amerika Serikat harus memiliki sertifikasi bahwa
kayunya bukan dari illegal logging. Sebaliknya, apabila
hal ini terjadi:

Denda US $ 500 juta ~ Rp. 5 triliun
dan Kurungan Penjara
Kayu Bakar
(energi)

Perusahaan /Industri Eksportir dan Importir
masuk daftar Black List (daftar hitam)

Berbagai produk kayu dari bahan baku daur ulang limbah
kayu dan kertas diantaranya adalah.

Produk –produk kayu berbasis limbah kayu
Sumber: berbagai sumberDewi Pugersari, NIM: 27109009
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Produk Standar
Dalam kontek industri hijau,
standardisasi dijadikan sebagai acuan
dalam memproduksi ekoproduk. Hal
ini merupakan hasil sebuah konsensus
nasional atau internasional diantaranya
memberlakukan ISO 9000 dan
turunannya, ISO 14000 dan turunannya,
Ekolabel, GMP, HACCP, SNI, Sertifikat
Halal MUI dan ketentuan-ketentuan
standar lain. Dengan demikian,
perusahaan industri ekoproduk IKM
harus menerapkan sepenuhnya standarstandar tersebut untuk memenuhi
persyaratan kualitas total. Sudah tidak
dapat dielakkan bahwa standardisasi
untuk
menghasilkan
produkproduk ekoproduk IKM merupakan
persyaratan utama memasuki pasar
dunia. Bagaimanapun, jaminan mutu
dan aman dikonsumsi merupakan
satu-satunya jalan untuk memenuhi
permintaan perdagangan internasional.
Ekolabel adalah label lingkungan
yang berupa persyaratan untuk suatu
produk bahwa produk tersebut tidak
merusak lingkungan atau tanda yang
menunjukkan keunggulan suatu produk
dalam memberikan manfaat terhadap
lingkungan. Beberapa negara seperti
Jerman, Kanada, Jepang, Selandia Baru,
Austria dan Amerika telah menerapkan
ekoproduk dengan mencantumkan
label lingkungan (ekolabel) dalam
bentuk simbol pada setiap produk
yang diproduksi. Jerman menggunakan
simbol blue angel. Demikian pula
dengan negara-negara lain dengan
simbolnya masing-masing. Berikut ini
disampaikan beberapa negara yang
mempunyai dan menerapkan simbol
ekolabel pada setiap produk yang
diproduksi diantaranya
Penerapan ekolabel di Indonesia pada
umumnya masih diperuntukkan kepada
produk berbasis kayu. Para pengusaha
IKM berbasis kayu dapat membeli kayu
yang dipanen secara berkelanjutan ramah
lingkungan dan bebas dari pencemaran.
Bahan baku kayu ini sudah bersertifikat
ekolabel artinya, benar-benar diproduksi
dengan mengindahkan kaidah-kaidah
kelestarian lingkungan.
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Kanada

Jepang

Jerman

Singapura

Belanda

Amerika

Nah, bagaimana dengan Simbol/Logo Kelestarian
Lingkungan Indonesia?
Eko-Industri Pak (EIP)
Secara
konseptual,
seyogyanya
perencanaan kegiatan industri ekoproduk
IKM berada dalam suatu sentra IKM,
lingkungan IKM, perkampungan IKM
atau kawasan industri ekoproduk IKM
berwawasan lingkungan (Eco-Industrial
Park), sehingga tata letak pengusaha IKM
sesuai dengan ketentuan tata ruang yang
berlaku. Manfaat yang dicapai antara
lain:
a. Limbah industri ekoproduk IKM dapat
dijadikan sebagai bahan baku untuk
industri lain atau pengelolaan limbah
nya lebih terjamin.
b. Bahan baku, energi dan air yang
digunakan lebih hemat dapat menca
pai 25%, sehingga biaya produksi
lebih rendah.

f. Tenaga kerja yang diserap diutama
kan berasal dari daerah di sekitarnya,
membantu pemerintah dalam menga
tasi penggangguran.
g. Memudahkanpemerintah melakukan
pembinaan dan memfasilitasi sarana
dan prasarana
EIP bertujuan membuat suatu sistem
IKM lebih efisien. Tambahan pula, disertai
dengan tata kelola yang baik, dapat
mendorong pengembangan ekoproduk
IKM dan akhirnya mampu meningkatkan
kegiatan ekonomi daerah berdasarkan
arah kebijakan nasional pembangunan
berkelanjutan (sustainable development).
Yusri

c. Ekoproduk IKM yang dihasilkan ber
daya saing.
d. Infrastruktur berwawasan lingkungan,
murah dan efisien
e. Pengusaha IKM yang berada dilingkungan dapat bermitra.
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Dalyono

Menuai Sukses
Melalui
Furniture Batik

T

ekad, kemauan, dan kegigihan menjadi modal utama Dalyono dalam
berwirausaha. Mantan juru parkir dan penjual ayam ini sukses
memproduksi furniture batik dan telah menembus pasar Eropa.
Dalyono siap menularkan keahliannya kepada orang yang mau belajar
dan bekerja keras.
Tanpa modal, tanpa koneski, dan tanpa keterampilan apa bisa memulai usaha?
Apalagi harus menghasilkan produk baru yang relatif belum dikenal masyarakat.
Tapi, bila pertanyaan itu diajukan pada Dalyono yang muncul adalah optimisme
untuk mengubah jalan hidup menjadi lebih berguna lewat usaha furniture batik.
Titik balik kehidupan Dalyono diawali saat mengikuti pelatihan kewirausahaan
yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan
pemerintah DI Yogyakarta pada akhir Mei 2006. ”Bupati Bantul (waktu itu)
Idham Samawi membiayai pelatihan ini,” ungkap Dalyono. Ide furniture batik
muncul setelah selesai dari pelatihan ini.
Dengan segala keterbatasannya, yang tanpa modal dan koneksi, Dalyono
mulai memproduksi furniture seperti kursi, meja, kaca hiasan, dan lemari.
Memadukan kegigihan dan kreatifitasnya, Dalyono mampu mengolah motif batik
dengan tampil beda berbahan kayu sebagai media utamanya. Keindahan corak
batik digunakannya untuk menghias furniture dari kayu. Furniture yang tadinta
biasa-biasa saja, di tangan Dalyono berkesan elegan dan mewah.
Di bawah bendera “Mataram Furniture”, Dalyono yang asli Bantul, membina
25 pemuda yang tak lain adalah teman-teman di desanya, Kalimundu, Bantul
“Awalnya agak sulit karena umumnya mereka tak berlatar belakang tukang kayu,”
aku Dalyono.

Juru Parkir

Info Perusahaan

Nama Perusahaan : MATARAM FURNITURE
Kontak
: Dalyono (Pemilik)
Alamat
: Kalimundu, Gading Harjo , Kec Sanden
		 JL. Samas Km 4, Bantul, DI Yogyakarta, 55763
Telepon
: +62 274-6547776, 7866663
Mobile Phone
: +62 813 28589452
E-mail
: mataramfurniture@indonesian-products.biz
mataram.furniture@yahoo.com, mf_jogja@yahoo.com
Website

: indonesian-products.biz/ukm/mataramfurniture/
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Kerja keras dan kegigihan Dalyono sebenarnya sudah terlihat sejak SMP. “Saya
sudah berjualan sejak SMP,” kata Dalyono, mengingat masa remaja di kampung
halamannya. Semangat belajar putra pasangan Ngadiman-Boniyem terlihat saat
melanjutkan ke jenjang SMA. “Ketika melanjutkan sekolah di SMA 17 Bantul
Yogyakarta, saya juga berjualan ayam,” terang Dalyono. Karena termasuk anak
yang kurang mampu, Dalyono mengistilahkan saat SMA waktu itu sebagai “bekerja
sambil belajar” –bukan belajar sambil bekerja. “Sebab waktu belajar lebih sedikit
dari jam kerja,” Dalyono memberi alasan.
Menyadari tak akan dapat melanjutkan kuliah. setelah lulus SMA anak sulung
dari dua bersaudara, ini nekat ke Jakarta. “Saya hanya berbekal 25 kilogram beras
dan sedikit uang,” ungkap Dalyono. Untuk makan sehari-hari, berbagai pekerjaan
pernah dilakoninya. Seperti di kampungnya, Dalyono pun kembali jualan ayam.
Sempat pula menjadi tukang parkir. Selama di Jakarta ia lebih banyka tinggal di
kolong jembatan di kawasan penjaringan. Kehidupan bagaikan gelandangan ini
berlangsung selama beberapa bulan sebelum memaksanya kembali ke kampung
halaman.
Kembali ke Yogyakarta, ia bertekad menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh
sebab itu ia tidak pulang ke Bantul melainkan mampir ke Panti Sosial Bina Remaja
di Sleman. Hampir setahun di panti, ia lalu dipekerjakan di bagian menggambar
pada perusahaan “Summer Gallery”, perusahaan furniture setempat.
Banyak tantangan yang ia hadapi ketika bekerja pada perusahaan furniture,
salah satunya adalah bos yang seringkali menganggap bahwa Dalyono tidak
memiliki keahlian dalam menggambar. Kelak, perusahaan yang sempat
meremehkan kemampuan Dalyono mendapat pasokan produk buatan Dalyono.
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profil usaha

Semua tantangan itu ia jawab dengan terus belajar dan bekerja
sebaik mungkin. ” Bekerja di suatu perusahaan bukan hanya
untuk memperoleh penghasilan namun juga untuk meningkatkan
pengetahuan dan keahlian,” ucap pria yang kini juga mengajar di
Disperindagkop Kabupaten Bantul ini. Itulah sebabnya ia tidak
hanya diam di suatu perusahaan saja, keinginan belajar yang tinggi
membuatnya terus berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan
lainnya.
Pada berbagai perusahaan tempatnya bekerja, ia merasa
aspirasinya tidak bisa tersalurkan. Ia hanya bekerja sesuai
dengan desain dan target yang telah ditentukan. Kondisi tersebut
menimbulkan pemikiran kritis dari seorang Dalyono. ”Saya yakin
dengan kreatifitas bisa menghasilkan produk furniture yang lebih
baik,” begitulah p;ikirnya.
Inilah yang memotivasi dirinya untuk mendirikan perusahaan
furniture sendiri. Ditambah lagi dengan kenyataan minimnya
pengusaha furniture di daerahnya yang berasal dari anak bangsa
sendiri. ”Merupakan sebuah kebanggaan bila bisa membuka
lapangan kerja bagi rekan di kampung halaman,” begitulah tekad
dalam dada Dalyono.

Pemuda Pelopor
Selama menjalankan usahanya Dalyono
memperoleh beberapa fasilitas dari
pemerintah, seperti bantuan perawatan
peralatan
oleh
Disperindagkop
Kabupaten Bantul dan pelatihan
keterampilan dari Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi. Padahal pada
awal berusaha, nyaris tak ada yang melirik
produk hasil kreasi “Mataram Furniture”,
apalagi untuk
memberikan bantuan modal berusaha.
”Sulit
sekali
memperoleh pinjaman dikarenakan para
perajin kecil
tidak memiliki agunan yang biasanya
m e n j a d i
persyaratan,” kata Dalyono memberi alasan
klasik dalam
berusaha.
Untuk mengatasi seretnya pendanaan, ia mengandalkan
pembayaran uang muka sebagai modal produksinya. Ia memiliki
kiat tersendiri, yaitu citra brand perusahaan harus bagus agar
dikenal cepat oleh masyarakat luas dan orang lain mau berinvestasi
padanya.
Berbagai pameran ia ikuti, seperti pameran JIExpo Kemayoran
dan Pelatihan Kewirausahaan di Smesco Building Jakarta, tanggal 3
Februari 2011, Kerjasama Universitas Ciputra dengan Kementerian
KUKM. Di sini Dalyono menjadi narasumber yang ikut memberikan
inspirasi bagi peserta. ”Tekad dan kemauan keras untuk terus belajar
serta jeli melihat peluang merupakan inti jiwa wirausaha, ini tidak
diperoleh di sekolah tetapi melalui perjuangan,” Dalyono membakar
semangat peserta pelatihan.
Dalyono mengakui banyak keuntungan yang bisa diperoleh
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saat mengikuti pameran
yang kerap diikuti. “Dalam
pameran bukan hanya soal
promosi produk tetapi saya
jadi tahu tentang pembeli,
pesaing, selera pasar dan
trend yang sedang terjadi,” Jelas Dalyono.
Selain mengikuti pameran, “Mataram Furniture” dikenal oleh para
pemandu wisata yang membawa para turis mampir di tokonya. Informasi
ini bertambah luas dengan memanfaatkan sarana promosi dan sumber
informasi efektif seperti internet. Melalui internet ia bisa mengiklankan
produk dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pameran.
Hasilnya, produk furniture batik Dalyono dapat menembus pasar ekspor
mancanegara seperti Perancis, Belanda, dan India. Setiap bulan “Mataram
Furniture” mampu mengekspor sekitar dua kontainer dengan omzet per
bulan mencapai Rp 700 juta.
“Mataram Furniture” saat ini mempekerjakan 20 orang karyawan di
bengkel sebagai pengrajin finishing furniture (membatik furniture). Selain
itu ada 160 orang menjadi pemasok furniturenya yang tersebar di beberapa
kota seperti Jepara, Temanggung,
dan Sukoharjo. ”Merupakan suatu
kepuasan dan kebanggaan
dapat membuka lapangan
kerja dan bermanfaat bagi
masyarakat sekitar,” jelas
Dalyono ynga berprinsip
pelanggan puas dan
kembali
memesan
produknya.
I n o v a s i n y a
memproduksi funiture batik
mengantarkan Dalyono menjadi
juara wirausaha berprestasi
nasional pada 2009 yang digelar
oleh Kementerian Pemuda
dan Olahraga. Dalyono menyisihkan
250 nominator yang berasal
dari seluruh Indonesia.
Sebagai wirausahawan sukses dengan produk yang dikenal luas,
Dalyono juga tak lupa menularkan semangat wirausahanya melalui
lembaga pendidikan. Saat ini Dalyono mengusahakan lima lembaga kursus
dan pelatihan. Usaha ini berkembang lagi dengan satu lembaga keuangan
mikro. Lembaganya pun mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp
250 juta, selain bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Dalyono berharap IKM lain bisa memperoleh akses pembiayaan yang
mudah sebagai modal awal usaha serta bantuan sarana promosi yang
selama ini pernah ia rasakan sulit diperoleh.Sehingga dapat tumbuh
wirausahawan sukses lainnya yang dapat memajukan bangsa dan Negara
ini.
Pemuda yang berasal dari keluarga miskin di Desa Kalimundu,
Gadingharjo, Bantul, DI Yogyakarta, ini telah membuktikan kegigihan
adalah pangkal kesuksesan. Tak peduli ia memulai dari titik nol --tanpa
modal, koneksi, dan keterampilan.
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Memuliakan
Persahabatan
Jalan Terang
Meretas
Sukses Bisnis
Fauzi Aziz

Staf Ahli Menteri Perindustrian
Bidang Pemasaran dan P3DN.
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D

unia bisnis yang telah banyak ditekuni oleh hampir seluruh umat manusia
seantero jagad dalam berbagai bidang usaha dan skala usaha (mikro, kecil,
menengah, dan besar) diyakini telah memberikan berbagai manfaat secara
sosial maupun ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Visi seorang pebisnis yang handal biasanya sangat menakjubkan, misalnya
yang paling ambisius adalah ”Dengan Batik untuk Memuaskan Hasrat Dunia”. Visi
semacam ini realistik atau tidak? yang mengerti dan memahami apa dibalik visi itu tentu
pebisnis yang bersangkutan. Ada contoh lain lagi tentang visi bisnis yang mungkin lebih
elegan, realistis, dan managable, yaitu misalnya ”Winner in Asean Market”.
Lepas dari apakah visi bisnis itu dibuat mencengangkan atau tidak, seseorang
yang menekuni bidang bisnis seyogyanya memiliki visi, karena visi hakekatnya mimpi.
Visi bisa juga difahami sebagai cita-cita, dan pada sisi yang lain yang mungkin lebih
realistik dan managable adalah asa atau harapan masa depan yang akan digapai oleh
si pebisnis yang bersangkutan.
Yang terpenting visi tersebut kemudian dapat diterjemahkan lebih lanjut dalam
business plan yang di dalamnya menggambarkan tentang rencana-rencana yang akan
dijalankan oleh para pebisnis, dan sekaligus terurai dalam berbagai strategi yang akan
dijalankan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Yang pasti, business plan
tersebut bersifat dinamis.
Tulisan ini dibuat tidak dimaksudkan untuk membahas tentang ”visi”, tetapi tulisan
ini lebih menekankan pada salah satu aspek penting dalam manajemen strategis
bagaimana pebisnis dalam kaitan ini lebih difokuskan pada bisnis Industri Kecil dan
Menengah (IKM) dapat meretas (meraih) jalan menuju sukses dalam mengembangkan
usahanya. Pebisnis menyatakan banyak jalan menuju ke Roma.
Dalam konteks ini, yang hendak penulis sampaikan adalah ”Memuliakan
Persahabatan” sebagai salah satu cara meraih sukses dalam berbisnis. Alasannya
sangat sederhana; manusia diciptakan Tuhan tidak untuk hidup sendirian, akan tetapi
di dalam kehidupannya sudah ditakdirkan untuk saling membutuhkan, saling berbagi
(apakah rezeki, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, kesuksesan, kegagalan atau
hal lainnya). Perspektif inilah yang memberikan keyakinan bahwa kalau ingin sukses
dan berhasil dalam menjalankan bisnis, muliakanlah persahabatan, karena dengan
memuliakan persahabatan akan menimbulkan kepercayaan (trust), mendapatkan
pengakuan (recognize) dan lain sebagainya.
Dalam kondisi yang lebih membumi barangkali kita dapat mengatakan bahwa
kalau ingin berhasil dalam berbisnis, maka bergaullah, berarti secara matematis
dapat disimplifikasikan menjadi ”Bisnis = Gaul”. Sosok gaul itu adalah sosok yang
bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain dan bisa
berinterelasi dengan orang lain. Bayangkan kalau semua ini kita rekam dalam satu data
base dari orang-orang yang bergaul dengan kita tadi dan komunikasi ini senantiasa tetap
terpelihara (on calling). Sudah barang tentu, makin hari jumlahnya makin banyak.
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Apakah hal ini bukan merupakan
potensial buyer yang suatu hari bisa menjadi
pelanggan/pembeli setia? atau barangkali
dapat menjadi calon mitra bisnis kita. Maka
dari itu, sekali lagi muliakan persahabatan,
muliakan pergaulan kalau kita mau
membangun ”kerajaan bisnis” yang sukses
di masa mendatang, kembangkan jejaring
(networking) seluas-luasnya, dan kalau ini
bisa terjadi, serta Tuhan meridhoi, jalan
menuju bisnis yang sukses bukan mustahil
dapat diraih. Visi untuk memuaskan hasrat
dunia bukan tidak mungkin untuk dapat
digapai.
Gairah upaya untuk selalu memuliakan
persahabatan dan pergaulan dalam bisnis
tentunya tidak cukup digadang-gadang,
tetapi juga harus didukung dengan strategi
bisnis lain yang termasuk di dalam prasyarat
bagi pebisnis, yaitu produk/jasa yang
dihasilkan berkualitas, harga kompetitip
dan penyerahan (delivery) produk/jasa tepat
waktu. Ini yang paling esensial.
Karena memuliakan persahabatan yang
ingin dicapai (outcome) adalah kepercayaan
(trust), pengakuan (regocnize), dan
kepuasan (satisfaction). Dengan demikian,
sikap kejujuran menjadi penting. Kita tidak
boleh membawa atau memunculkan ego
diri kita sendiri.
Selama bisnis yang ditekuni dari awal
diniatkan baik, ikhlas dan jujur demi
kemaslahatan bersama, maka apapun
yang kita usahakan akan dilakukan dengan
cara yang benar, dan kita yakin Tuhan
tidak pernah tidur, pasti yang terbaik yang
kita dapatkan. Oleh karena itu, sekali lagi
perlu ditegaskan bahwa bagi rekan-rekan
yang mengembangkan usaha di kelompok
IKM, tekunilah bisnis yang digeluti, jangan
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terus bergantung kepada pemerintah
karena pemerintah hanya berperan sebagai
regulator, fasilitator, dan katalisator.
Binalah relasi Anda dengan penuh
persahabatan. Cermati dinamika pasar
dengan segala karakternya, lakukanlah
proses komunikasi dan interaksi yang inten
dan tidak terkesan formal (yang hanya
kita jalankan disaat kita perlu) kepada
para pelanggan. Pebisnis IKM harus mulai
mau belajar dan mengerti motivasi dan
kebutuhan para pelanggan, dan mampu
membangun jaringan usaha, hingga pada
akhirnya mampu menciptakan peluang
membangun kerjasama dan kolaborasi.
Jadi memuliakan persahabatan dalam
dinamika bisnis hakekatnya adalah wahana
untuk membangun kekuatan yang akan
melahirkan
kepercayaan,
pengakuan,
dan kepuasan. Kekuatan, kepercayaan,
pengakuan dan kepuasan adalah empat pilar
untuk meretas sukses dalam bisnis. Dari sisi
suplai, berarti bahwa dalam bisnis kita perlu
membangun sebuah kekuatan, dan dari sisi
demand harus dimaknai sebagai upaya
membangun dan menciptakan kepercayaan
(trust), pengakuan (recognize), kepuasan
(satisfaction), dan ini merupakan intangible
asset yang sangat tinggi nilainya.
Berdasarkan analogi-analogi ini, maka
core competency di dalam sebuah
bisnis yang akan membuat kematangan,
kemantapan dan berkelanjutan, hakekatnya
adalah terkelolanya tiga pilar tersebut di
atas, yang motor penggeraknya adalah
’MEMULIAKAN PERSAHABATAN, PERGAULAN YANG PRODUKTIF”. Percayalah
Tuhan bersama kita.
Sebagai catatan akhir, dan sekaligus
sebagai best practise bagi para pelaku

IKM seluruh Indonesia, dapat disampaikan
bahwa pada saat pemerintah memfasilitasi
Anda dengan berbagai kegiatan, sebut saja
misalnya, dalam promosi dagang dan temu
bisnis di dalam maupun di luar negeri,
maka forum tersebut manfaatkanlah sebagai
pembuka jalan terang untuk meretas sukses
dalam bisnis.
Bersikap aktiflah bersahabat dan
bergaul dengan calon mitra bisnis Anda
dari manapun mereka berasal, yakinkanlah
bahwa mereka merupakan salah satu calon
mitra dagang Anda yang dapat dipercaya
dan diandalkan di kemudian hari. Ulangi
dan ulangi proses interaksi dan interelasi
pada hari yang lain, manfaatkan media
teknologi informasi sebagai infrastruktur
komunikasi yang relatif tak terlalu mahal
biayanya.
Dan, pada saat Anda mulai meraih
sukses, maka jangan lupakan teman-teman.
Ajaklah mereka bergabung, tularkan hal-hal
yang baik, dan bangun kerjasama untuk
kemajuan bersama diantara para pelaku
IKM di daerah kita masing-masing. Mari
kita wujudkan bersama spirit IKM Indonesia
yang tangguh, dinamis dan inovatif dengan
semangat selalu memuliakan persahabatan,
untuk senantiasa menjawab peluang dan
tantangan bisnis. Sikap yang paling baik
menurut Rhenald Kasali dalam bukunya
terbaru ”Cracking Zone” adalah See and Do
(melihat dan segera bertindak), dan jangan
lagi menganut sikap menunggu dan melihat
perkembangan.
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Abdul Sobur
Penyuluh IKM menjadi
Pengusaha Kerajinan
Sukses  
Pameran ajang
efektif menggaet pembeli dan
membuka cakwawala pandang
dalam upaya mengembangkan
dan memajukan usaha.
Pertemuan langsung dengan
pembeli merupakan harapan
produsen, disitulah letak
terjadinya transaksi bisnis,
juga mendapatkan pengalaman
berharga dan sumber inspirasi
baru untuk memproduksi
produk yang lebih bermutu.
Melalui pameran akan
menumbuhkan motivasi dan
inovasi berkreasi lebih baik
dalam memenuhi permintaan
pasar.
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S

ebut saja Abdul Sobur, dengan modal paspasan ia tidak hanya mampu bertahan
bahkan mampu berkembang pada saat krisis
ekonomi, sekalipun menghadapi kondisi
sulit. Sobur tak tinggal diam, ia terus berusaha
memperkenalkan berbagai produknya dengan
mengikuti berbagai kegiatan pameran di dalam maupun
luar negeri. Pameran menjadi ajang yang efektif untuk
menggaet calon pembeli, kita harus proaktif dan bisa
menjelaskan produk yang kita tampilkan, ungkap
Sobur. Tak heran bila ada pameran, Sobur selalu hadir
dan bertemu langsung dengan calon pelanggannya.

Semangat Wirausaha
Gagasan membuka wirausaha industri kecil di
bidang kerajinan muncul ketika Sobur memberi
penyuluhan kepada para pengusaha kecil. Pada
tahun 1990, dia bergabung dengan sebuah LSM
yang sering membantu pengusaha kecil. Ia pun sering
berinteraksi dengan para pengusaha kecil – baik di
Jawa maupun di luar Jawa. Tugasnya melatih pelaku
usaha dalam pengembangan desain produk.
Seringnya berinterkasi membuat alumni Seni
Rupa ITB ini memiliki ketertarikan untuk membuka
lapangan kerja. Niat membuka usaha sendiri akhirnya
terwujud pada tahun 1995. Awalnya saya merintis
usaha berupa kelengkapan interior bergaya seni
Islam,” jelas Sobur yang berupaya memadukan ilmu
diperoleh saat di bangku kuliah. Berbagai masjid pun
dia garap seperti Masjid Agung Bekasi, Sunda Kelapa
Jakarta, Masjid Agung Tasikmalaya, Al-Azhar Medco,
dan lain-lain. Ia juga menggarap mural di gedung
parlemen dan Mahkamah Konstitusi RI.
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Jeli Melihat Pasar
Melihat wirausaha yang menggeluti produk
lemen estetik interior dan interior Islami masih belum
banyak. Makin menguatkan Sobur untuk bergelut di
bidang ini. Motifnya pun kini merambah kepada motif
asli nusantara. Motif batik, ragam hias yang ada di
candi atau keris, ulos, serta sentuhan ragam hias
Minang adalah khasanah budaya Nusantara yang

digali oleh Sobur. Ia mengatakan kekayaan
budaya nenek moyang kita ini luar biasa
dan mampu menginspirasi siapapun yang
memanfaatkannya.
Untuk
memperluas
pasar,
Sobur
melakukan diferensiasi produk. Tak hanya
menggarap interior bangunan. Produk kayu

Menerima penghargaan
dari Presiden Yudhoyono
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Podium buatan Sobur juga dipesan Istana

Sobur mendampingi Presiden Yudhoyono di pameran Smesco

berbalut logam, terutama kuningan, dia tuangkan dalam
berbagai produk cantik. Jadilah tempat Al Quran, tempat
menyimpan parfum dan perhiasan, hingga menggarap
cendera mata seperti plakat yang memiliki selera seni
tinggi.
Produk-produk kerajinan tangan yang digarap
oleh sekitar 150 pekerja terlatih di Cibiru, wilayah
perbatasan Bandung dan Sumedang, memasuki kelas
premium. Terbukti, pihak Istana Negara mulai melakukan
pemesanan yang akan dibagikan sebagai cendera mata
kepada para tamu negara. Produk-produk garapannya
pun makin mendapat tempat di masyarakat.

Podium presiden,
terbuat dari
kayu jati, plywood,
dan kuningan
kokoh dan artistik

Bertemu Bos Panasonic Gobel Indonesia

Alamat
Kriya Nusantara
Jl. Kemang I B no.11, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7192727
Wesite: www.kriyanusantara.com
Email: info@kriyanusantara.com
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Pada Februari tahun 2009, Sobur diundang Rachmat
Gobel untuk merancang radio menggunakan mesin
produk Panasonic. Sebelumnya Sobur pernah bertemu
di sebuah acara dan Rachmat Gobel tertarik dengan
konsep visi dan misi yang ditawarkannya. Lahirlah
model radio kayu yang memadukan unsur kekuatan
teknologi berbasis elektronik dengan ragam hias berbasis
craftsmanship sehingga dikenal sebagai radio retro
dengan inovasi terbaru. Sebagai radio premium yang
menjadi ikon heritage Indonesia, saat ini radio sentuhan
seninya telah siap menembus pasar domestik maupun
mancanegara.
Dengan moto, “The Best of The East” produk-produk
kerajinan hasil karyanya terus bergerak maju. Konsep
produk dengan balutan khasanah budaya Nusantara akan
makin terkenal bila produknya tersebar ke seluruh dunia.

Penghargaan
Hasil kerja keras Sobur tak hanya laku di pasaran,
tetapi juga kerap membuahkan penghargaan. Tiga
tahun berturut-turut dari tahun 2004 hingga tahun
2006 Indonesia Good Design Selection (IGDS) memberi
penghargaan untuk produk mebel dan kerajinan
hasil karyanya. Tahun 2008 dia mendapatkan tiga
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penghargaan sekaligus dari lembaga berbeda. Juara
pertama ASEAN Awards of Excellence in Arts and
Crafts, Juara I Perusahaan Menengah Terbaik dari
Bahana Ventura Awards, dan Penghargaan Seniman
Berprestasi di Forum Internasional dari Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata.
Pada tahun 2010 ia menyabet dua kategori
Gold Award untuk penghargaan Desain terbaik
Indonesia pada penyerahan penghargaan Indonesia
Good Design Selection 2010. Kategori yang berhasil
disabet adalah untuk produk “Art Radio” dan “Solace
Shine Table Lamp”.
Kelebihan yang dimiliki Sobur juga sempat dilirik
negeri jiran Malaysia. “Sempat ditawari pindah ke
sana, tapi saya tolak,” kata Sobur dengan suara
meyakinkan. Sobur, dengan visinya menjadi yang
terbaik dari Timur dengan jati diri Nusantara, tak
hanya ingin maju sendiri. Di lubuk hati paling dalam,
ia punya obsesi ingin mengajak makin banyak lagi
pemuda di Republik ini untuk bekerja lebih giat dan
maju. Dengan makin diterimanya produk-produk
Kriya Nusantara dimana Sobur sebagai pimpinan
perusahaan tersebut, akan semakin banyak pula
tenaga kerja yang diserap. “Itu berarti sejalan dengan
program pemerintah?” katanya menutup pembicaraan.
Jay
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Kerajinan
Kulit Kayu

Sentani
Sentani yang membumi,
Sentani yang dikenal natural,
ternyata masih menyimpan
berbagai karya khas dari
alam sekitar, yakni kerajinan
kulit kayu yang dapat
dimanfaatkan menjadi karya
seni dan kerajinan yang
eksotik.
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J

ika kita melihat nun jauh diujung timur sana,
dapat disaksikan karya-karya seni masyarakat
perajin Papua khususnya di Sentani. Produkproduk ukiran yang dihasilkan para perajin
di daerah ini merupakan salah satu barometer di
Papua, yang dilatarbelakangi oleh kesenian dan
kebudayaan dari suku-suku di daerah tersebut.
Sudah selayaknya sesuatu yang baik harus dihargai,
dibina dan dikembangkan untuk melestarikan karya
seni yang tinggi dan budaya untuk kehidupan para
pengukir.
Para pengukir di Sentani menjadi bagian perbandingan
dan sumber inspirasi bagi beberapa nara sumber
yang akan menyampaikan makalahnya mengenai
industri kerajinan. Diantaranya, kerajinan kulit kayu
sebagai lukisan, topi, tas, alat gendong, dan beberapa
asesories lainnya. Para perajin ukiran ini tinggal di
pulau kecil yang dikitari oleh selat, sedikitnya 90
kepala keluarga dengan alat transportasi utama
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semacam “getek” atau perahu rakit.
Festival Sentani adalah salah satu event
international yang menjadikan produk ukiran kayu
Papua dikenal tidak hanya di tingkat nasional, tetapi
juga sudah dikenal di manca negara. Permintaan
produk kerajinan kayu Sentani-Papua makin
meningkat dengan ada permintaan oleh beberapa
musium dan koleksi pribadi baik kolektor dari
dalam negeri maupun luar negeri yang mengunjungi
Papua.
Hal ini sangat mengembirakan, karena memberikan
tambahan penghasilan yang lebih besar kepada para
perajin. Untuk itu, para perajin kayu ini harus terus
menerus didorong pembinaannya baik sumberdaya
manusia (SDM) maupun kualitasnya, sehingga
potensi yang besar ini dapat dinikmati masyarakat
luas baik asing maupun domestik.
Beberapa hal untuk diketahui, bahwa IKM
kerajinan di Papua memiliki spesifikasi/karakteristik
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Beberapa kerajinan khas
Sentani yang terbuat
dari kulit kayu

Menggunakan
teknologi sederhana
hingga madya

yang sangat kuat antara lain padat karya, investasi
relatif kecil, dan menghasilkan nilai tambah tinggi.
Hal lain juga mempunyai entry barrier rendah
(menggunakan teknologi sederhana sampai madya)
dan diharapkan dapat diteruskan menjadi sumber
penumbuhan wirausaha baru.
Dengan melihat kondisi yang ada, perajin kulit
kayu Sentani memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi
dalam mengantisipasi dinamika perubahan pasar
dan relatif tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini
dikarenakan adanya dukungan bahan baku yang
sangat dekat berupa alam sekitar yang belum banyak
menuntut teknologi pengolahan. Ini bisa terlihat dari
life time cycle yang relatif cepat, baik pada karakter
produk maupun desain.
Produk kerajinan yang masih sekedar kebutuhan
masyarakat setempat perlu ditingkatkan sehingga
menjangkau pasar yang lebih luas, baik lintas provinsi
maupun pasar dunia. Peran desainer yang telah
menyentuh para perajin ukir perlu ditingkatkan lagi.
Tak hanya menyentuh desain, namun diharapkan
membuka akses pasar kepada konsumen (umum
dan galeri) yang secara kontinyu kebutuhannya dapat
dipasok dari Sentani.

Beberapa contoh karya kerajinan tersebut adalah
hasil pengembangan pelatihan “diversifikasi produk”
dan desain kemasan. Kelak Sentani akan menjadi
kuat dengan kerajinan khas daerahnya, bukan
karena pembinaan tetapi potensinya yang kuat untuk
diteruskan dan diinformasikan kepada masyarakat
luas baik melalui berbagai promosi seperti pameran
ataupun dunia maya. Kerjasama dengan berbagai
pihak harus terus ditingkatkan, salah satunya adalah
dengan Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)
yang telah menyentuh langsung berbagai kegiatan
pelatihan kerjasama dengan Direktorat Jenderal IKM
pada beberapa periode sebelumnya.
Sebuah tatapan masa depan, bahwa masyarakat
Papua sudah sangat haus dengan bimbingan dan
pelatihan. Salah satu yang cukup menonjol adalah
Ibu Martha, Ketua Kelompok Usaha Bersama, yang
telah mampu dan terbukti dapat membangkitkan
semangat rekan-rekannya untuk lebih maju,
bersanding dan seirama dengan program serta kerja
keras aparat pembina khususnya Dinas perindustrian
dan Perdagangan maupun Pemerintah Daerah.
Bambang Irianto

Kerajinan khas
Sentani yang eksotik
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Waralaba
Peluang Usaha
Agresif dan
Profesional
Waralaba mendorong pelaku
usaha industri kecil dan
menengah (IKM) untuk
memanfaatkan peluang usaha
secara agresif dan profesional,
dan tidak terbelenggu kepada
kultur ketergantungan kepada
fasilitas pemerintah, serta
didorong untuk membangun
kemitraan dengan pengusaha
nasional lainnya (termasuk
aliansi dengan pelaku bisnis
yang lebih kuat/usaha
besar), serta terus-menerus
melakukan modernisasi sistem
manajemen. Para pelaku
usaha yang lebih maju/kuat
(usaha besar) ikut mengelola
kehidupan dan kemajuan IKM.
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Kerjasama usaha dalam bentuk kemitraan
dengan pola waralaba adalah merupakan hubungan
kemitraan antara sesama usaha kecil/menengah/
besar seperti usaha industri kecil dengan usaha
industri kecil, usaha industri menengah dengan
usaha industri kecil, usaha industri besar dengan
usaha industri kecil, usaha industri menengah
dengan usaha industri menengah, usaha industri
menengah
dengan usaha industri besar dan
usaha industri besar dengan usaha industri besar.
Franchisor memberikan hak penggunaan lisensi,
merek dagang (trade mark), logo, operating
method, marketing, services, dan saluran distribusi
perusahaan kepada franchisee yang disertai dengan
bimbingan manajemen. Selanjutnya franchisee
tersebut akan membayar fee kepada franchisor
sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama.

Waralaba di Indonesia

Merek dagang (trade
mark) atau logo
perusahaan waralaba

Waralaba mulai dikenal di Indonesia pada
tahun 1950-an yaitu melalui pembelian lisensi
dealer kendaraan bermotor. Pengembangan usaha
industri waralaba di Indonesia masih sangat terbuka
luas dan dapat menjadi pilihan alternatif bagi IKM
saat ini dan di masa yang akan datang karena (1)
mudah dilaksanakan, (2) dapat tumbuh tidak hanya
di kota, tetapi juga di desa, (3) dapat dilaksanakan
tidak hanya untuk skala IKM, tetapi juga untuk skala
mikro, dan (4) investasi yang dibutuhkan relatif
tidak besar. Dengan pengembangan waralaba IKM
dapat memberikan dampak sangat positif antara
lain setiap usaha industri waralaba menyediakan
lapangan kerja, memberikan kepastian penghasilan
bagi masyarakat dan pemasukan bagi pemerintah
berupa pajak penghasilan. Disamping itu,
Penumbuhan dan pengembangan usaha industri
waralaba juga akan (1) terjadi kerja sama kemitraan
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yang saling memperkuat bisnis di antara franchisor
dan franchisee, (2) terjadi transfer teknologi, (3)
terbentuknya jejaring antarcabang, (4) terjadi
penciptaan lapangan usaha dan (5) peningkatan
taraf hidup masyarakat.
Banyak kita jumpai usaha industri waralaba
Indonesia yang kurang memahami manajemen
waralaba, bahkan adakalanya masih terjadi salah
pemahaman dalam proses distribusi jaringan kerja,
misalnya: mereka berpikir bahwa distribusi produk
dari industri pengolah ke agen penjualan (distributor)
dan dari distributor ke toko eceran adalah bagian dari
aktifitas bisnis waralaba. Pengetahuan pemahaman
manajemen dalam konsep bisnis waralaba perlu
dikembangkan khusus bagi IKM yang masih terbatas
dalam jiwa kewirausahaannya. IKM mempunyai
banyak peluang untuk mengembangkan bisnis
waralaba. Untuk itu, mereka perlu dituntun dan
dibekali dengan pengetahuan pasar dan pemasaran
serta manjemen produksi.
Dengan pengembangan waralaba IKM dapat
memberikan dampak antara lain setiap usaha industri
waralaba menyediakan lapangan kerja, memberikan
penghasilan bagi masyarakat dan pemasukan bagi
Pemerintah berupa pajak penghasilan. Disisi lain,
Penumbuhan dan pengembangan usaha industri
waralaba juga akan (1) terjadi kerja sama kemitraan
yang saling memperkuat di antara franchisor
dan franchisee, (2) terjadi transfer teknologi, (3)
terbentuknya jejaring antarcabang, (4) terjadi
penciptaan lapangan usaha dan (5) peningkatan
taraf hidup masyarakat.

Merak Dagang (trade mark) atau Logo
Perusahaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.
42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan
pemberi waralaba (franchisor) adalah
orang
perseorangan atau badan usaha yang memberikan
hak untuk dimanfaatkan dan/atau menggunakan
waralaba yang dimilkinya kepada penerima waralaba
(franchisee). Penerima waralaba adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak
oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/
atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi
waralaba.
Pada awal tahun 2009 tercatat sekitar 480
waralaba lokal. Dari 480 waralaba tersebut baru
mencapai 15% atau 60-70 saja yang dapat dikatakan
sebagai waralaba yang memenuhi ketentuan
yang berlaku, selebihnya masih dalam tahapan
pemanfaatan peluang usaha. Sebaliknya waralaba
asing yang melakukan usaha mencapai 275 jenis.
Untuk menjadi waralaba yang sesungguhnya,
mereka harus menunjukkan track record yang baik
dari waktu ke waktu. Yaitu mempunyai produk
yang unik dan success story. Artinya, bisnis yang
bagus dilandasi dengan track record yang bagus.
Merek dan produk yang hebat yang diberikan
oleh franchisor dan tidak akan ada artinya jika
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peluang usaha
franchisee-nya memiliki sikap yang kurang baik. Jadi
apabila terjadi perjajian kerjasama dengan penanda
tanganan kontrak antara kedua belah pihak. Hal ini
berarti merupakan penandatanganan kerjasama yang
pertama dan sekaligus merupakan yang terakhir.
Sektor bisnis waralaba yang berkembang pada saat
ini di Indonesia antara lain:
1. Automotive/Motor Cycle
2. Retail
3. Foods
4. Hotel/Bed and Breakfast
5. Baby’s day care/Play Group, Baby Shop,
6. Business Service Center
7. Printing, Digital print, Creative Design
8. Magazines and Newspapers
9. Advertising
10.Computer & Internet
11.Health and Fitness
12.Dry Cleaning and Laundry
Bagi waralaba asing, pemerintah harus lebih
bersungguh-sungguh memberikan jaminan atas Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) yang mereka miliki serta
mengawasi ruang gerak waralaba asing agar selalu
mentaati Undang-Undang dan peraturan/ketentuan
yang berlaku. Hal ini diusahakan agar IKM lokal yang
berusaha pada sektor waralaba tidak sampai dirugikan
dan dapat mencegah terjadi usaha monopoli. Untuk
percepatan pengembangan usaha industri waralaba
dapat dilakukan dengan pendekatan pola kemitraan
yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan
sehingga diharapkan dapat terjadi antara lain:
1). Peningkatan kesadaran tentang peran 		
HKI dalam pencapaian
keberhasilan pengembangan waralaba
dalam bidang ekonomi.

Merek Dagang (trade
mark) atau Logo
Perusahaan
Waralaba

2). Peningkatkan kemampuan pengetahuan 		
manajemen HKI dalam pengembangan strategi
dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan
daya saing IKM dalam bidang usaha industri
waralaba, dan
3). Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan bimbingan
dalam rangka mendorong pengusaha untuk
mengembangkan waralaba, karena usaha 		
industri waralaba memberikan keuntungan
dan menuai hasil dengan komitmen memakai
perangkat HKI.

Waralaba di Dunia
Isaac Singer pembuat mesin jahit merk Singer
adalah orang yang pertama memperkenalkan waralaba
di Amerika Serikat pada tahun 1850-an, kemudian
cara ini diikuti oleh John S Pemberton pendiri Coca
Cola, industri otomotif Amerika Serikat yaitu General

Merek dagang
(trade mark) atau
logo franchisor
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Motor Industry di tahun 1898 dan menyusul Mc.
Donalds yang begerak dalam waralaba rumah makan
siap saji terbesar di dunia yang dimulai pada tahun
1919 dan banyak lagi waralaba yang lainnya seperti
Pizza Hut, Dunkin Donald, Texas Fried Chicken.
Sejak saat itu sistem bisnis waralaba berkembang
pesat di Amerika Serikat di berbagai bidang usaha
yang mampu menyumbang penghasilan US $ 1
triliun per tahun dan menyerap tenaga kerja 18 juta
orang. Dewasa ini terdapat lebih dari 400 franchisor
Amerika Serikat berkembang diseluruh dunia. Di
Inggris bisnis waralaba dirintis oleh J Lyons memulai
usahanya dengan Wimpy and Golden Egg pada tahun
1960-an dengan berpedoman kepada keuntungan
bersama terhadap franchisee-nya.

Format Bisnis Waralaba
Pada umumnya format bisnis waralaba yang
selalu menjadi acuan adalah (1) Franchisor
mempunyai nama yang telah dikenal dan mendapat
pengakuan (memiliki keunggulan dan ciri khas), (2)
Terbukti sudah memberi keuntungan, (3) Franchisor
secara terus menerus membina franchisee (memiliki
standar pelayanan), (4) Franchisor mempersiapkan
bantuan yang diperlukan franchisee (mudah
diajarkan dan diaplikasikan), (4) HKI telah terdaftar
perlindungannya dan (4) Franchisee secara periodik
melakukan pembayaran yang telah disepakati kepada
franchisor. Dalam pelaksanaan bisnis waralaba
berpegang teguh pada persetujuan kesepakatan yang
telah dipahami bersama dan ketentuan-ketentuan
yang belaku berkaitan dengan hak izin penggunaan
merek, paten dan rahasia dagang. Harapannya,
terjadi pertumbuhan dan pengembangan investasi,
menumbuhkan motivasi franchisee dan percepatan
pengembangan jaringan usaha. Waralaba merupakan
suatu indikator aktifitas usaha industri mendorong
tranfer teknologi dan pengetahuan dalam waktu
relatif singkat bagi masyarakat/pelaku usaha yang
mempunyai potensi jiwa kewirausahaan. Diyakini
bahwa bisnis waralaba mampu menumbuhkan
inovasi karya intelektual, memiliki merek terkenal,
inovasi teknologi, meningkatkan pangsa pasar dan
pembentukan kelompok ekonomi dengan capaian
efisiensi tinggi serta mempunyai posisi tawar kuat.

Waralaba dan HKI

Berbagai perusahaan
Waralaba yang sudah
lama berkembang pesat,
mulai dari, Pendidikan,
Apotik, Ayam Goreng ,
MakananCepat Saji dll.
( Foto-foto kanan)

Kode etik yang harus dipahami dan dipatuhi
dalam pelaksanaan waralaba dikaitkan dengan HKI.
Franchisor yang memiliki hak cipta, merek dagang,
paten, rahasia dagang berdasarkan undang-undang
yang berlaku ingin mengembangkan dan membentuk
jaringan usaha dengan nama merek dagang yang
sama. Disamping itu, franchisor juga mempunyai
metode menjalankan usaha, Standard Operating
Procedure (SOP) seperti flow chart financial, flow chart
kerja dan juknis (petunjuk teknis termasuk standar
layanan). Franchisor mempersiapkan jenis training
yang akan diberikan kepada karyawan franchisee
termasuk lamanya waktu yang dibutuhkan serta
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peluang usaha
pengadaan peralatan operasionalisasi usaha yang
akan dijalankan. Jadi, dalam hal ini diperlukan
persetujuan perjanjian usaha atas kesepakatan
bersama antara franchisor dan franchisee.
Persetujuan perjanjian kerjasama ini harus eksklusif
untuk menghindari terjadinya kompetisi yang
kurang sehat antara kedua belah pihak dengan
franchisee lain. Franchisee diberi hak sepenuhnya
untuk menggunakan HKI yang dimiliki franchisor.
Dalam menjalankan usaha waralaba tersebut
franchisee harus sudah membekali diri minimal
mempersiapkan antara lain dana yang berkaitan
dengan iklan (advertising), pelatihan (training),
pembelian peralatan dan biaya operasional usaha.
Franchisee mendapatkan hak kuasa untuk
menggunakan HKI franchisor secara khusus dalam
jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan
perjanjian kontrak kerjasama yang disepakati.
Lamanya kontrak kerjasama ini biasanya diantara
lima hingga tujuh tahun. Pada saat berakhirnya
kerjasama,
franchisor
harus
memberikan
keputusan tegas apakah kontraknya akan diakhiri
atau dilanjutkan dan lainnya termasuk hak
dan kewajiban masing-masing franchisor dan
franchisee. Bagaimanapun, suatu merek dagang
merupakan basis utama yang sangat pundamental
dalam industri usaha waralaba. Merek dagang
yang sudah terkenal dan terdaftar dapat membuat
franchisee mampu berkembang, karena merek
mampu menarik costumer bertransaksi.

Pengembangan
Apa yang terjadi dan yang kita hadapi saat ini:
(1) kurangnya informasi usaha industri waralaba,
(2) kurangnya tenaga terlatih dalam usaha industri
waralaba dan (3) belum efektifnya perlindungan HKI
usaha industri waralaba, sehingga investor merasa
kurang mendapatkan jaminan perlindungan hukum
dalam berinvestasi. Seharusnya, waralaba dapat
disosialisasikan lebih gencar kepada dunia usaha
dan masyarakat luas dalam rangka mempercepat
pertumbuhan dan pengembangan usaha industri
waralaba. Dalam sosialisasi HKI yang difasilitasi
Pemerintah, waralaba dapat dimanfaatkan dan
dioptimalkan menjadi salah satu program baik
dalam program jangka pendek maupun program
jangka panjang. Meskipun demikian, sebaiknya
setiap penumbuhan dan pengembangan waralaba
dilakukan berdasarkan hasil kajian kelayakan
usaha yang diikuti dengan uji coba usaha, dan
pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan
dengan melihat tingkat keberhasilan uji coba usaha
tersebut. Dalam hal ini Pemerintah diharapkan
dapat berperan mempromosikan penumbuhan
dan pengembangan usaha industri waralaba dan
mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang
berlaku seperti perlindungan HKI dalam bidang
paten, desain industri, rahasia dagang, hak cipta
dan merek dagang. Yusri dan Mawarzi
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Penghargaan Pemerintah
Bidang
Industri Kecil dan
Menengah (IKM)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan 4
Penghargaan Pemerintah di bidang Industri tepatnya
hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 kepada para
pelaku IKM Indonesia di Istana Negara. Penghargaan
yang diserahkan terdiri dari penghargaan Upakarti,
Rintisan Teknologi, Desain Terbaik (Indonesia Good
Design Selection-IGDS), dan penghargaan Kreasi
Prima Mutu.

D

alam amanatnya, Presiden SBY menegaskan bahwa
inovasi, entrepreneurship, technopreneurship tetap terus
dikembangkan agar industri, ekonomi, pembangunan kita
makin ke depan makin berhasil. Dalam kesempatan yang
sama Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan
bahwa penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah dalam bidang
IKM adalah kepada mereka yang telah berdedikasi melakukan hal luar
biasa dalam pengembangan IKM. Kepada mereka yang telah merintis
pengembangan teknologi yang bermanfaat. Kepada mereka yang
menemukan desain produk industri yang inovatif, dan kepada IKM yang
senantiasa secara konsisten melakukan pengendalian mutu terhadap
produk yang dihasilkan.
Sasaran IKM
Sebelum penyerahan penghargaan Upakarti, Dirjen IKM Euis
Saedah mengadakan ramah tamah dengan para penerima penghargaan
pada tanggal 19 Desember 2010. Ia mengatakan bahwa sasaran IKM
ke depan adalah tumbuh dan berkembangnya IKM yang menguasai
teknologi pengolahan moderen, meningkatnya IKM yang memiliki
sertifikasi produk, tersebarnya industri lebih merata keseluruh wilayah
dengan komposisi 40% di Pulau Jawa dan 60% di luar Jawa,
tercapainya kontribusi IKM terhadap PDB industri sebesar 40%,
tersedianya produk IKM siap untuk bersaing dengan produk impor, dan
munculnya ikon baru yang merupakan produk unggulan hasil binaan
IKM di setiap daerah.
Namun disadari, lanjut Euis, bahwa secara makro kondisi umum
IKM saat ini masih belum banyak menguasai teknologi pengolahan
secara moderen dan persebaran industri belum merata ke seluruh
wilayah Indonesia. “Umumnya industri masih terkonsentrasi di Jawa
dengan persentase 75%, serta adanya peningkatan penerapan Non
Tariff Barriers di negara-negara tujuan ekspor guna melindungi produk
mereka sendiri,” paparnya.
Euis Saedah juga mengatakan, “Pemerintah secara konsisten terus
berupaya untuk memfasilitasi IKM sehingga dapat berkembang dan
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berperan dalam perekonomian nasional. “Selain itu diharapkan pula IKM
dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktifitas,
mutu dan daya saing produk yang pada gilirannya peranan IKM dalam PDB
dan ekspor hasil industri semakin besar. Pada akhir tahun 2025 diharapkan
dapat memberikan sumbangan terhadap PDB industri sebesar 50% dengan
pertumbuhan rata-rata IKM minimal 12,5% per tahun.”

PENGHARGAAN UPAKARTI
Penghargaan Upakarti diserahkan kepada kalangan dunia usaha, lembaga
dan praktisi atau profesional dalam empat kategori.
a. Jasa Pengabdian, diberikan kepada seseorang yang berasal dari
		 kalangan IKM maupun di luar IKM yang telah melakukan sesuatu
		 yang luar biasa dalam pengembangan IKM.
b. Jasa Pelestarian, diberikan kepada seseorang yang telah berhasil
		 mengangkat dan mengembangkan kembali produk, teknologi,
		 desian industri kecil, baik di tingkat daerah maupun nasional.
c. Jasa Kepeloporan, diberikan kepada badan usaha/		
		 lembaga/kelompok/koperasi yang telah berhasil membina dan
		 mengembangkan IKM.
d. IKM Moderen, diberikan kepada perusahaan IKM yang telah
		 menerapkan tata ruang produksi dan teknologi moderen dalam
		 proses produksi sehingga efisien, produktif, dan menghasilkan nilai
		 tambah tinggi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan amanat kepada penerima
Upakarti 2010 di Istana Merdeka.

Tujuan pemberian upakarti adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat
luas agar turut berperanserta dalam pengembangan IKM. Mereka yang
menerima penghargaan upakarti yang diserahkan Presiden SBY pada
tanggal 20 Desember 2010 yang lalu terdiri dari:
1. Jasa Pengabdian diberikan lima penerima, yaitu:
a. Hj. Syarifah dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau
b. I.N Widiarta dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
c. I Gusti Kade Djaya dari Kabupaten Tabanan, Bali
d. Pastor Jacques dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
e. Sendy Ramania Wurandani, ST dari Kota Bandung, Jawa Barat
2. Jasa Pelestarian diberian kepada lima penerima, yaitu:
a. Mateus Ala dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
b. Uswatun Chasanah dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur
c. M. Riva’i Navis dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
d. Sandiyo, SE dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
e. Santoso Hartono dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
3. Jasa Kepeloporan diberikan kepada lima penerima, yaitu:
a. Drs. H. Hardono dari Kota Surakarta, Jawa Tengah
b. Budi Wibowo dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
c. Tentrem Sri dari Bengkulu
d. H. Ade Hikmat Nugraha dari Kota Sakabumi, Jawa Barat
e. Habib Saleh Al Mahdali dar Kota Palu, Sulawesi Tengah

Peserta penerima penghargaan Upakarti 2010
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4. IKM Moderen diberikan kepada lima penerima, yaitu:
a. PT Sarandi Karya Nugraha dari Kabupaten Sukabumi, Jawa
		 Barat
b. PT Mitrasukses Engineering Indonesia dari Kota Pasuruan, Jawa
		 Timur
c. CV Karya Baru dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung
d. PT Mangkupalas Mitra Makmur dari Kota Samarinda, Kalimantan
		 Timur
e. PT Weida Sejahtera dari Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
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PENGHARGAAN RINTISAN TEKNOLOGI
Penghargaan Rintisan Teknologi diberikan kepada pihak-pihak yang
telah merintis dan telah berhasil mengembangkan teknologi di sektor
industri yang telah dilakukan mulai dari riset sampai produksi dan
dikomersialkan guna mendorong peningkatan kemampuan teknologi
industri. Penghargaan ini diberikan kepada tujuh penerima:
a. PT Hartono Istana Teknologi, Judul: Invensi Crystaline 		
		 Television dengan Flat Crystaline Loudspeaker
b. PT Sarimas Ahmad Pratama, Judul: Invensi Quick 		
		 Imitation melalui reverse engineering berbagai mesin 		
		 perkakas industri (metal manufacturing) dengan teknologi 		
NC
c. PT Edwar Technology, Judul: Invensi SonaCTx (NDT): 		
		 Pemindai 3D Tabung CNG berbasis Ultrasonik
d. PT Divine Eternier Water Indonesia, Judul: Invensi Air 		
		 Minum Embun Dalam Kemasan
e. PT Cahaya Barumas Sejahtera, Judul: Invensi Teknlogi 		
		 Alat Ukur Telemetering Menghitung Kandungan Minyak 		
		 dan Gas Bumi
f. PT Pura Barutama (Pura Group) Judul: Invensi Kompor 		
		 Biogas Siklon (Bio Cyclone)
g. INOTEK (PT Samudera Teknik Mandiri) Judul: Invensi 		
		 Suritech -- Mesin Pemisah Daging dan Tulang Ikan

PENGHARGAAN DESAIN TERBAIK INDONESIA
(Indonesia Good Design Selection-IGDS)

P

enghargaan IGDS diberikan kepada desain produk baik yang
dinilai atas dasar perfoma desain dari produk-produk yang
memenuhi kriteria penilaian good design, dengan tujuan
untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kebutuhan desain
dikalangan dunia usaha sekaligus untuk meningkatkan citra produk
Indonesia yang berdaya saing dan memiliki posisi tawar yang lebih
baik di pasar lokal, regional, maupun internasional. Selain itu, desain
terbaik ini diharapkan dapat ikut mendorong atau memotivasi para
desainer untuk meningkatkan kreatifitas yang inovatif. Penghargaan
ini diberikan kepada 20 desain produk terbaik.
1. Grand Award :
PT Indovickers Furnitama Jakarta,
Produk: Mobile Storage System
2. Special Craftmantship:
PT Bali Infrasilk Denpasar Bali
Produk: Selendang Sutera TW 4191197090
3. Gold Award:
a. PT Insera Sena (Polygon) Jakarta
		 Produk: Sepeda CMTB (Polygon olosos CRX)
b. PT Insera Sena (Polygon) Jakarta
		 Produk: Polygon Town 3, Sepeda Commuter atau City Bike
c. PT Terang Dunia Internusa (United Bike) Jakarta
		 Produk: Ion 26 (SPK 993), Road Hybrid
d. Bali Infrasilk Denpasar Bali
		 Produk: Selendang Sutra TW 4490876090
e. PT Star Cosmos Jakarta
		 Produk: CR & 107 TS, Rice Cooker 3 in 1
f. PT Indovickers Furnitama Jakarta
		 Produk: Minimal Console Table
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Penghargaan

g.
		
h.
		
i.
		
j.
		
k.
		
l.
		
m.
		
n.
		
o.
		

PT Indovickers Furnitama Jakarta
Produk: Minima Cabinet
PT Kriya Nusantara Jakarta
Produk: Solacine Shine Table Lamp
CV Multidimensi Kabupaten Cirebon Jawa Barat
Produk: Lampu Hias, STL Bottle Grape
PT Kriya Nusantara Jakarta
Produk: Radio Motif Parang
Sentra Gentanada Depok
Produk: Gentanada
Java Jati Vision Raya Cirebon Jawa Barat
Produk: Coconut Wall Tiles
PT Aqua Golden Mississippi TBK
Produk: Two Colour – Jug Cap With Hologram Plastic Seal
PT Bukit Muria Jaya
Produk: OISHI BENTO – Tabpack Plastic Seal
PT Bukit Muria Jaya
Produk: STAR BLAZE – Stationery Pack

4. Gold Award Produk Inovasi Riset Desain Industri:
a. Institut Teknologi Bandung (ITB)
		 Produk: Palapa Gift From Nusantara
b. Institut Teknologi Bandung (ITB)
		 Produk: Pho Chair
PENGHARGAAN KREASI PRIMA MUTU

P

enghargaan Kreasi Prima Mutu diberikan kepada IKM yang telah
menerapkan pengendalian mutu produk secara terus menerus
melalui gugus kendali mutu yang dibentuk oleh masing-masing
perusahaan. Penghargaan ini diberikan kepada empat penerima:
a.
		
b.
		
c.
		
d.
		
		

CV Mendong K.Craf dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa 		
Barat dengan Produk kerajinan anyaman mendong
UD Tri Mulia Onix dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa 		
Timur dengan produk marmer dan granit
IKM Sanggalea dar Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan 		
dengan produk roti
IKM Fetra dari Kabupaten Biaro, Sumatera Barat dengan 		
produk perlengkapan bayi.
(Teguh)
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Uswatun Chasanah di Showroom butiknya

Uswatun
Chasanah

Penerima Penghargaan
Upakarti 2010
Pelestari Batik
Kerek Tuban

Upakarti adalah penghargaan tertinggi pemerintah di bidang industri,
diberikan kepada mereka yang telah berjasa ikut mengembangkan Industri
Kecil dan Menengah dalam berbagai kategori ”jasa pelestarian”. Tahun
2010 Upakarti Jasa Pelestarian diberikan kepada empat orang
pelestari bidang kerajinan, salah satu diantaranya adalah Uswatun
Chasanah, seorang wanita pengusaha dari Kabupaten Tuban.

U

swatun Chasanah,
wanita muda berusia
40 tahun, belajar membatik dari
neneknya sejak usia tujuh tahun.
Keterampilan
membatik
yang
diperoleh dari nenek menjadi pendorong baginya
untuk meneruskan tradisi dan melestarikan batik
warisan leluhur. Batik tulis Kerek khas dari Desa
Kedungrejo, Kecamatan Kerek salah satu warisan
leluhur adi luhung ini pernah dikenal masyarakat
luas tidak hanya daerah sekitar Kabupaten Tuban,
tetapi juga di tingkat provinsi. Keunikan dan kekhasan Batik
Kerek menjadi daya tarik tersendiri bagi Uswatun Chasanah,
sehingga ia termotivasi dan bertekad melestarikannya.
Motif batik ”Kerek” sangat dipengaruhi oleh empat unsur
budaya masa lalu yang cukup dominan yakni budaya Jawa,

Gema Industri Kecil.Edisi XXXII/Maret 2011

59

Bersama para

pegawainya

Kunjungan pejabat
saat pameran

Beberapa motif tradisional

Bersama perancang Oscar Lawalata

China, Hindu, dan Islam. Ragam motif
tempo dulu yang berkembang dan
Sekarang dilestarikan antara lain meliputi
(1). Motif Panji terdiri dari Panji lori,
Panji serong, Panji Konang, Panji Krentil,
Rengganis, Kesatriyan. Motif-motif ini
erat kaitannya dengan nama kesatriya
kerajaan Jawa, (2). Motif Kijing Miring,
Ilir-ilir, Slere Blungko, Dodot Gumintir
marupakan motif religius, (3). Motif Lok
Chan, Slimun, Banji, Sampek Eng Thai
dengan ”burung Hong” (merak) sebagai
corak desain utama merupakan kulturasi
budaya China turun temurun dan (4).
Motif Yin bergambar kupu-kupu dan
bangau, pohon bambu dan banji hingga
kini hanya terdapat di pintu rumah etnis
China.
Pada tahun 1979 saat itu Uswatun
Chasanah berumur tujuh tahun, masih
ada tiga orang pembatik di desanya.
Kebanyakan
wanita sudah tidak
mengenal lagi cara-cara membatik. Pada
tahun 1993, usianya sekitar 18 tahun,
membulatkan tekad melestarikan batik
Kerek. Uswatun Chasanah memulai
membimbing anak-anak putus sekolah
agar tidak bekerja di kota. Tekadnya yang
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sudah bulat, diawali dengan mengajak
10 orang untuk mulai membatik dan
40 orang sebagai penenun dikelola
secara baik. Pewarnaan alam juga
sudah punah, kini dikembangkan lagi
dan untuk melestarikan pewarnaan
alam diupayakan mengajak petani
disekitar rumahnya menanam pohon
Indigofera (Tom), sekaligus mengajari
cara membuat zat warna dan hasilnya
dibeli sebagai stock pewarnaan alam.
Ia keliling kampung untuk mengajari
para wanita yang ingin bisa membatik
dan menenun di rumah masing-masing.
Sasarannya adalah ibu rumah tangga
dan remaja puteri yang putus sekolah.
Mereka dididik membatik atau menenun,
kebutuhan peralatan disediakan dan
diberi ongkos seperti layaknya seorang
karyawan di perusahaan. Dengan
keuletan tersebut akhirnya sedikit
demi sedikit menumbuhkan minat
masyarakat sekitar sebagai pengrajin
baik menjadi pekerja maupun dengan
cara menenun dan membatik sendiri
di rumah masing-masing. Bahkan
untuk
mendukung
perjuangannya
melestarikan tenun gedog dan batik,
Uswatun Chasanah merelakan rumah
kayu warisan dan ternak peliharaannya
dijual sebagai modal. Cita-cita bagi
kejayaan tenun dan batik yang kini
digeluti adalah segala-galanya yang
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profil usaha

Motif yang sudah dikembangkan

Sudah kepalang tanggung untuk berhenti dari mengurus batik, karena masyrakat
pengrajin di desa itu terlanjur menggantungkan penopang hidup dan tambahan penghasilan
rumah tangganya sebagai pengrajin kepada dirinya.

butuh pengorbanan dan perjuangan
optimal. ”Sudah kepalang tanggung
untuk berhenti mengurus batik, karena
masyarakat pengrajin sudah terlanjur
menggantungkan penopang hidup
dan tambahan penghasilan rumah
tangganya sebagai pengrajin kepada
dirinya,” kata Uswatun.
Upaya pelestarian keterampilan
pintal-memintal benang sebagai bahan
baku pertenunan, Uswatun Chasanah
mencoba menggali potensi tanaman
kapas yang sempat ditinggalkan
masyarakat. Bahan baku kapas sebagai
bahan pintal tumbuh dengan baik di
wilayahnya, maka pengrajin pintal
”jantra” kian hari kian bertambah.
Pelestarian motif dilakukan dengan
mencontoh motif-motif kuno koleksi
neneknya dan mengenalkan pada
pembatik-pembatik agar motif gedog
kuno tidak ditinggalkan. Selain 52 buah
motif yang kini berhasil dilestarikan,
Uswatun juga menciptakan ratusan
motif baru mengikuti perkembangan dan
tuntuan pasar yang semakin kompetitif.
Dari sisi manfaat dan kegunaan
tenun batik ”Kerek” yang semula hanya
untuk keperluan perlengkapan (Jawa,
uborampe) upacara adat sebagai kain
Gema Industri Kecil.Edisi XXXII/Maret 2011

panjang, bahan baju, kemben, udeng,
sayut atau gendongan dari kebiasaan
turun temurun, kini sudah dikembangkan
sebagai kain fungsi untuk memenuhi
kebutuhan sandang (fesyen) seharihari dengan perkembangan motif yang
atraktif dan disenangi konsumen seperti
untuk kebutuhan: seragam kantor, kaos,
syal, taplak meja, sarung bantal, seprei,
hiasan dinding, bahan tas, dan lain-lain.
Konon, salah satu keistimewaan kain
”Tenunan Kerek” yang 100% cotton
(kapas) masih mengilhami masyarakat
setempat. Sampai saat ini bila ada anak
sakit panas akan cepat sembuh bila
diselimuti dengan kain karya intelektual
nenek moyangnya.
Upaya pelestarian yang dilakukan
Uswatun Chasanah memang benarbenar murni
didorong rasa cinta
terhadap produk tradisional tersebut
disadari sepenuhnya sebagai warisan
kekayaan budaya leluhur bangsa bernilai
karya seni tinggi yang harus dijaga.
Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal
ini sangat positif, sampai-sampai Bupati
Tuban menerbitkan Instruksi Bupati
yang berintikan menghimbau para
petani untuk menanam kapas sebagai
tanaman ”tumpang sari” di pekarangan

atau perkebunan di wilayah itu.
Kini kegiatan utama Bisnis usaha
pertenunan dan pembatikan milik
Uswatun Chasanah maju pesat. Ragam
motif dan ciptaan kreasi desainnya
semakin atraktif mengikuti selara
konsumen. Jaringan pemasarannya
selain di kota-kota besar di Indonesia
juga telah memiliki counter khusus
untuk tujuan pasar ekspor bekerjasama
dengan pengusaha eksportir di Pulau
Dewata. Dukungan pasok produksi
terus terjaga kontinuitasnya karena kini
para penenun dan pembatik sudah
tersebar di
delapan desa dengan
jumlah alat gedogan yang beroperasi
mencapai 150 unit. Tenaga kerja yang
terserap seba-nyak 300 orang dengan
produksi mencapai 300-500 lembar
per minggu.
Berkembangnya pertenunan dan
pembatikan di Kecamatan Kerek,
Kabupaten
Tuban
ini
tentunya
mendatangkan
berbagai
manfaat
ekonomi di kawasan itu, khususnya
penyerapan tenaga kerja dan lapangan
usaha bagi generasi penerus
dan
kini menjadi penopang tambahan
penghasilan keluarga. (GU)
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Manisnya
Wirausaha

Madu
Madu merupakan produk lebah
bergizi yang menyehatkan tubuh.
Sudah dikenal sejak dulu sebagai
obat. Madu layak pula dikembangkan
sebagai industri skala kecil dan
menengah yang mampu meraih
keuntungan menjanjikan.
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peluang usaha
Madu dikemas
dalam berbagai
bentuk botol

C

oba cicipi sesendok teh madu, rasanya yang
manis membuat ingin mengulangi lagi. Inilah
mungkin yang menjadi alasan kenapa banyak
orang suka madu. Namun, tak semua madu yang
kita konsumsi memiliki kulitas yang baik. Sejauh
ini, sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan
mendapatkan madu berkualitas, baik madu yang
diproduksi di dalam negeri maupun madu impor.
Memang ada beberapa jenis dan merek madu yang
beredar di pasar baik pasar tradisional maupun di
pasar moderen (mini market, super market dan mall),
apotik, dan toko-toko.
Di lihat dari harga, untuk ukuran sekitar 350
ml per botol cukup bervariasi --mulai dari harga Rp
35.000 sampai dengan Rp 280.000. Bisa jadi
kisaran harga seperti ini membuat ragu masyarakat
saat mengkonsumsi madu, baik harga murah
maupun mahal..
Madu yang beredar di pasar, disamping
harganya sangat bervariasi, juga sebagian besar
belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Konsumen yang memahami madu menghendaki
madu berkualitas. Mereka tidak akan mengkonsumsi
madu kalau tidak berkualitas, artinya madu yang
dikonsumsi minimal memenuhi SNI.

Parameter
SNI madu
01-3545-2004
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Peluang Industri Madu
Permintaan madu Indonesia dewasa ini mencapai
138 ribu ton per tahun untuk dikonsumsi langsung.
Untuk kebutuhan industri farmasi, industri makanan,
industri minuman, industri kosmetika, dan industri
wisata perhotelan mencapai 15 hinga 20 ribu ton per
tahun.
Ironis, Indonesia yang kaya ragam tanaman yang
berbunga sepanjang tahun sebagai sumber nektar
makanan lebah hanya mampu memproduksi madu
rata-rata <2.500 Ton per tahun atau sekitar 1,81%
dari kebutuhan dan mengimpor madu rata-rata
sebesar 260 Ton per tahun.
Permintaan madu dunia mencapai 1.520.000
ton, kemampuan produksi sebesar 1.318.857 ton.
Terlihat bahwa tidak hanya Indonesia kekurangan
madu, tetapi dunia pun kekurangan pasokan madu.
Andaikan harga madu rata-rata sekitar Rp 35.000
per 250 ml (di pasar moderen) di DKI Jakarta atau
dalam 1 (satu) kg harganya menjadi sekitar Rp
140.000. Berarti dalam satu tahun masyarakat
membelanjakan uang agar tetap sehat sebesar 138
juta kg x Rp 140.000 = Rp 19,32 triliun atau Rp
1,61 triliun per bulan atau Rp 53,67 milyar per hari.
Nah, suatu peluang yang luar biasa untuk

Kadar Air maksimum 22 %
Aktivitas Enzim Diastase minimum 3 DN
Hidroksilmetilfurfural (HMF) maksimum 50 mg/kg
Gula Produksi minimum 65 %
Sukrosa maksimum 5 %
Keasaman maksimum 50 ml NaOH1 N/kg
Padatan yang tidak larut dalam air maksimum 0,5 %
Kadar abu maksimum 0,5 %
Cemaran Logam terdiri dari :
Pb maksimum 1,0 mg/kg
Cu maksimum 5,0 mg/kg
Ar maksimum 0,5 mg/kg
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Ekstraktor alat untuk
mengekstrkasi madu

menumbuhkembangkan industri dan bisnis madu.
Sebuah pendekatan baru dalam penumbuhan
ekonomi masyarakat. Pemikiran ini sebenarnya
secara nasional sudah lama dipikirkan dan dilakukan
oleh instansi pemerintah dan pengusaha industri
madu. Tetapi tampaknya hasil yang dicapai belum
sebagaimana yang diharapkan.
Hal ini disebabkan koordinasi diantara pihak
aparat pembina dengan pengusaha industri madu
dan masyarakat belum optimal dan tenggelam dalam
kesibukan masing-masing. Investasi dalam industri
madu tidak hanya melibatkan banyak masyarakat
pedesaan, tetapi juga banyak melibatkan masyarakat
perkotaan.
Siklus produksi madu mulai dari budidaya lebah,
industri madu berkualitas disertai dengan kemasan
yang cocok hingga pemasaran memerlukan investasi
sebesar Rp 194.553.000. (dibulatkan Rp 195 juta)
dan dalam tiga tahun dapat memberikan pencapaian
keuntungan sebesar Rp 530.797.000. (Lihat rincian
investasi madu).
Untuk memulai usaha industri madu dengan
pencapaian keuntungan optimal, diperlukan
kelayakan usaha sesuai dengan lokasi, tanah dan

Rician Investasi Industri Madu
1.Investasi Awal
Investasi awal yang dimaksud disini meliputi persiapan energi dan kondisi
bangunan sebagai ruang produksi yang disertai dengan lahan dan peralatan.
Jadi tidak termasuk lahan sumber nektar sebagai bahan pembuatan madu
oleh lebah dan tempat usaha/bangunan industri madu.

a.

Bangunan
Ukuran 6x9 m2, lantai disemen, atap dan dinding.
Penempatan pintu, jendela dan ventilasi strategis
dengan listrik minimal 3.500 Watt
Rp. 70.000.000,AC 4 buah @ Rp.2.500.000,Rp. 10.000.000,Kipas Angin 6 buah @ Rp. 400.000,Rp. 2.400.000,Rp. 82.400.000,-

b.

Bahan dan Peralatan

1).

Bahan
• Stup awal 100 kotak (Apis mellifera)    
@ Rp 450.000,00
Rp 45.000.000,• Standar besi 100 buah
@ Rp 110.000
Rp 11.000.000,• Pembelian madu masyarakat
500 kg @ Rp 50.000,Rp 25.000.000,• Setimulan 100 kotak x 6 bln
x 4 kg x Rp 9.000,		
Rp 21.600.000,• Pembelian 1.500 botol @ Rp 800,-                 Rp.       1.200.000,Rp. 103.800.000,-
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2).

bangunan yang menjadi fokus pendirian industri
madu. Demikian pula dengan tenaga kerja yang
mengelola usaha ini harus dipilih yang terlatih/
terampil.
Dari kondisi di atas sudah selayaknya pemerintah
dan dunia usaha mengambil peran memenuhi
permintaan masyarakat. Investasi dalam industri dan
wirausaha madu apabila diiringi dengan niat untuk
menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa adalah
pekerjaan mulia disisi TUHAN. Renungkanlah!.
Kami malu kepada lebah.
Lebah tidak mampu berfikir,
akan tetapi mereka mampu menyelesaikan
pekerjaan besar yaitu menghasilkan madu
yang bermanfaat bagi keluarga lebah dan
juga bermanfaat bagi manusia
dan makhluk lainnya.
Berilah kami ilmu dan
kekuatan untuk mengolah hasil
alam ciptaan Mu. Lahirkanlah orang-orang
terampil yang bertaqwa dan mampu menghasilkan
produk-produk industri yang dapat
memberikan kesehatan dan
kesejahteraan ummat.
Engkau Maha Pencipta.
Meskipun kami mempersembahkan
makanan halal yang didalamnya ada obat,
namun belum dapat memberikan kemaslahatan bagi
semua umat, kecuali dengan kekuasaan
dan ridho Mu.
Yusri

Peralatan Budidaya Lebah
• Masker 2 buah  @ Rp 50.000,-    
• Sarung tangan 2 pasang
@ Rp 16.500,		
• Pengungkit 1 buah                       
• Kurungan ratu 2 buah
@ Rp 20.000

3). Peralatan lainnya
4). Lain-lain
•Obat lebah                                  
•Rak Madu 1 set                           
•Label1.500,-@Rp.500         
•Biaya tak terduga                         

Rp.          100.000,Rp.
33.000,Rp.            30.000,Rp.

40.000,-

Rp

203.000,-

Rp

1.300.000,-

Rp.          100.000,Rp.       5.000.000,Rp.          750.000,Rp.       1.000.000,		

Rp.

6.850.000,-

Biaya (1+2+3+4)

Rp. 112.153.000,-

Investasi awal industri madu adalah: (a+b)

Rp. 194.553.000,-
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2. Analisa Biaya
Dalam analisis biaya ini, perhitungannya hanya
dimunculkan mengenai pengeluaran dan pendapatan
setiap tahun dari aktivitas pengembangan usaha
industri pengolahan madu. Produktivitas madu
dihitung sebesar 40 kg per kotak sarang.
1). Pengeluaran
a). Tahun pertama
Investasi awal

Rp 194.553.000,-

b). Tahun kedua
• Kotak lebah kosong
		 30 buah @ Rp 50.000,• Setimulan 130 x 6 bln x 4 kg
@ Rp 9.000,• Obat lebah
• Botol dan label 1.800 @ Rp 1.300,• Pembelian madu masyarakat 500 kg
		 @ Rp. 50.000,• Upah karyawan
(1 pimpinan & 2 pekerja)

Rp 1.500.000,Rp  28.080.000,Rp       200.000,Rp    2.340.000,Rp. 25.000.000,Rp  90.000.000,-

				
c). Tahun ketiga
• Kotak lebah kosong 70 buah @ Rp 50.000,• Setimulan 200x6blnx4kg
		 @Rp 9.000,• Obat lebah
• Botol dan label 2.100
		 @ Rp 1.300,• Pembelian madu Masyarakat 500 kg
		 @ Rp. 50.000,• Upah karyawan
    
(1 pimpinan & 2 pekerja)

Rp 147.120.000,Rp . 3.500.000,Rp . 33.600.000,Rp.       200.000,Rp . 2.730.000,		
Rp .25.000.000,
Rp. 90.000.000,Rp 155.030.000,-

				
Pengeluaran sampai tahun ketiga adalah:
			
			
		

I -Rp 194.553.000,II -Rp 147.120.000,III -Rp 155.030.000,TOTAL

-

Rp 496.703.000,-

2). Pendapatan
a). Tahun pertama
		 1. Madu 100 x 40 kg
			
@ Rp 50.000,Rp 200.000.000,		 2. Madu masyarakat
			
450 @ Rp 50.000,Rp 22.500.000,							
		
					
Rp 222.500.000,b). Tahun kedua
		 1. Madu 130 x 40 kg
			
@ Rp 50.000,Rp 260.000.000,		 2.
			

Madu Masyarakat 450
@ Rp.50.000,-

Rp 22.500.000,Rp 282.500.000,-

						
c). Tahun ketiga
		 1. Madu 200 x 40 kg
			
@ Rp 50.000,		 2. Madu Masyarakat 450
			
@ Rp.50.000,						
						

Rp 400.000.000,Rp 22.500.000,Rp 422.500.000,-

Pendapatan selama tiga tahun adalah:
			
I -Rp 222.500.000,                                                               II -Rp  282.500.000,			
III - Rp 422.500.000,TOTAL Rp 927.500.000,                  Pendapatan – Pengeluaran (dalam tiga tahun) = Keuntungan
Rp 927.500.000 – Rp 496.703.000 = Rp 530.797.000
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Pilih Madu
Berkualitas untuk
Kesehatan

M

Lebah sedang
mengisi madu ke dalam
rongga madu

adu berkualitas bisa dinikmati oleh siapa saja.
Bahkan seorang penderita diabetes dapat
mengkonsumsinya. Kandungan fruktosa
di dalam madu >38 %. Fruktosa mudah larut dan
diserap langsung oleh darah menghasil energi tanpa
melalui proses enzim dan insulin. Bahkan keberada
fruktosa di dalam tubuh dapat membangkitkan sel
pankreas untuk memproduksi insulin.
Sebaliknya, sukrosa (gula) yang banyak
dikonsumsi masyarakat, untuk menghasilkan energi
membutuhkan enzim dan insulin. Sedangkan
ketersediaan insulin sangat terbatas bagi penderita
diabetes. Jadi, gula sukrosa di dalam tubuh tidak
dapat diolah menjadi energi, sebaliknya menjadi
beban sebagai gula darah yang menyebabkan kronis
bagi penderita diabetes.
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Perlu diketahui bahwa gula sukrosa didalam madu
sangat kecil jumlahnya yaitu <1,5 %. Untuk itu, mulai
sekarang dan seterusnya hindarilah mengkonsumsi
gula sukrosa bagi penderita diabetes dan apabila
mungkin bagi masyarakat pada umumnya. Untuk
menggantinya kita dapat mengkonsumsi madu
berkualitas.

1
2
3

Madu Murni, Belum tentu
Berkualitas.
Madu Asli, Belum tentu
Berkualitas.
Madu Berkualitas,
memenuhi standar

Nah, untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat,
tugas kita bersama untuk menginformasikan madu
berkualitas kepada masyarakat luas. Untuk itu perlu
diperhatikan sebagai berikut:

1

Madu memiliki sifat higroskopis yaitu mudah
menyerap zat-zat yang ada di lingkungan
sekitarnya. Jadi, wadah madu harus tertutup
rapat, simpan dalam ruangan kering pada suhu
sekitar 20 derajat selsius dengan kelembaban udara
kurang dari 65 %, jauhkan dari sinar matahari secara
langsung karena dapat menurunkan aktivitas enzim
yang dapat merusak kualitas madu.

2

Madu mengandung unsur fruktosa >38 %.
Fruktosa biasanya tidak disenangi semut, oleh
karena itu semut tidak betah berlama-lama
berdiam di lingkungan madu. Artinya, dimana ada madu,
belum tentu di situ ada semut. Yusri dan Mawarzi Idris
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INDUSTRI
HILIR
RUMPUT
LAUT
FOTO ISTIMEWA

Indonesia memiliki beraneka ragam
jenis rumput laut yang dapat diolah
dalam industri hilir menghasilkan
berbagai produk industri dengan
nilai tambah tinggi. Keberhasilan
industri hilir dalam mengolah rumput
laut perlu memperhatikan jenis dan
spesifikasi untuk mengantisipasi
pemanfaatan rumput laut yang
semakin meluas penggunaannya.
Pengembangan industri hilir ini
dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, hasil olahannya dapat
menumbuhkan berbagai produk
industri serta dapat menggalakkan
bidang bioteknologi yang sedang
digalakkan pemerintah.
Gema Industri Kecil.Edisi XXXII/Maret 2011
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Saat panen
rumput laut

Perhatian Pemerintah
Pengembangan industri pengolahan rumput laut
mempunyai peluang cukup besar, karena potensi
sumberdaya dan kebutuhan produk olahan di dalam
maupun di luar negeri cukup tinggi. Siapapun akan
mengatakan bahwa rumput laut akhir-akhir ini
semakin mendapatkan perhatian yang lebih besar
dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Karena
budidaya dan pengembangan industri hilir rumput
laut menjadi salah satu program prioritas pemerintah
terutama untuk daerah-daerah (Provinsi Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Maluku dan
Maluku Utara) yang kini sedang dipersiapkan secara
besar-besaran melibatkan enam Kementerian/
Lembaga
yaitu
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian Negara Pemberdayaan Daerah Tertinggal
dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tujuannya
adalah untuk mengoptimalkan penggunaan potensi
yang besar dan dapat menumbuhkan kegiatan
denyut ekonomi masyarakat secara luas.

Industri Hilir
Rumput laut atau tumbuhan ganggang (algae)
terdiri dari ganggang merah (rhodophyta), ganggang
coklat (phaeophyta), ganggang hijau (chlorophyta)
dan ganggang biru-hijau (cyanophyta). Dari keempat
jenis tersebut yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
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pada saat ini adalah ganggang merah dan coklat.
Jenis rumput laut yang dibudidayakan untuk pesisir
pantai menghasilkan karagenan adalah dari kelas
eucheuma dan kapahycus untuk budidaya tambak
menghasilkan agar-agar dari klas glacilaria, gelidium,
gelidiella, dan gelidiopsis. Dengan teknologi budidaya
terkontrol akan menghasilkan peningkakan produksi
rumput laut untuk menjamin ketersediaan bahan
baku industri hilir rumput laut.
Industri hilir bahan agar-agar diantaranya adalah
(1) Industri makanan dan minuman sebagai bahan
stabilizer industri pengolahan youghurt, jelly, es krim,
kue lapisan pastel, serbat, makanan kaleng (daging
dan ikan), roti dan gula-gula dan (2) Industri farmasi
untuk bahan dalam pembuatan laksatif, cetakan gigi,
suppsitoria dan sebagai suspending agent. Khusus
dalam bidang bioteknologi digunakan sebagai media
kultur.
Industri hilir bahan karagenan
diantaranya
adalah (1) Industri makanan dan minuman sebagai
bahan pengental, pensuspensi dan stabilisator dalam
industri pengolahan es krim, jelly, coklat susu, coklat,
keju, pembuatan bir (beer) dan makanan ternak
dan (2) Industri Farmasi untuk bahan cream. lotion
kosmetika dan pasta gigi.
Industri hilir bahan alginate dan asam alginate
diantaranya adalah (1) Industri makanan dan
minuman, khususnya untuk
industri makanan
beku, sebagai bahan pensuspensi untuk industri
sirup, pengemulsi untuk industri salad dressing dan
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penambah busa dalam industri bir (beer) dan (2)
Industri farmasi terutama asam alginate sebagai
bahan dalam industri tablet dan obat.

Produk Industri Hilir Rumput Laut
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Agar-agar
Agar-agar diperoleh dengan mengekstrak
ganggang terutama dari gracilaria, gelidium,
pterocladia, acantho peltis, dan caramium.
Agar-agar tidak larut dalam air dingin, bahkan
membentuk agar-agar yang kuat bila didinginkan
pada suhu <400C, tetapi larut dalam air panas
>850C. Dalam industri agar-agar berfungsi
sebagai bahan pemantap, pengemulsi, pengental
dan bahan untuk membuat gel. Proses produksi
agar-agar disajikan sebagai berikut.

Proses Produksi Agar-agar dari Rumput Laut
Karagenan

Karagenan
Ada tiga jenis karagenan yang berkembang yaitu kappa karagenan bersumber dari gigartina radula, iota karagenan bersumber dari eucheuma spinosum dan lambda karagenan bersumber dari chodrus chrispus. Proses produksi karagenan disajikan
sebagai berikut:

Proses Produksi Karagenan dari Rumput Laut

Alginat
Alginat dapat dihasilkan dari ascophyllum, laminaria, mycrocystis, sargassum, durvellaea, ecklonia, lessania dan turbinaria. Alginat berfungsi sebagai pengental, pembentuk gel,
penahan air, pensuspensi dan tidak beracun. Dapat juga digunakan sebagai algin-immobilisasi sel ragi dalam pembuatan
alkohol (etanol). Yusri
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JADUAL PAMERAN			

PLASA PAMERAN INDUSTRI - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2011
No.

Tanggal

Nama Pameran

Penyelenggara

1

8 - 11 Februari

Pameran Jogja Extravaganza

DJIKM, Disperindag - Dekranasda DIY

2

26 - 29 April

Produk Elektronik dan Telematika

DJIUBTT

3

3 - 6 Mei

Produk Industri Makanan dan Minuman

DJIA

4

10 - 13 Mei

Sumatera Barat Food & Craft IV

DJIKM, Dekranasda Sumbar

5

24 - 27 Mei

Busana Muslim

DJIKM, APPMI

6

7 - 10 Juni

Pameran Keramik & Bahan Bangunan

DJBIM

7

14 - 17 Juni

Festival Cassava Internasional

DJIKM, APSSI

8

21 - 24 Juni

Alat Transportasi dan Pendukungnya

DJIUBTT

9

5 - 8 Juli

Pameran Alat Pendidikan dan Olah Raga

DJBIM

10

12 - 15 Juli

Pameran Distro

DJIKM, KICK

11

19 - 22 Juli

Produk Industri Logam (Aluminium dan
Alat Rumah Tangga)

DJBIM

12

26 - 29 Juli

Pameran Produk Kulit

DJIKM

13

2 - 5 Agustus

Batik Warisan Budaya IV

DJIKM, YBI

14

9 - 12 Agustus

JAKCRAFT IV ( Produk Unggulan DKI )

DJIKM, Dekranasda DKI, HIMPI

15

23 - 26 Agustus

Bazar Lebaran

DJIA, DJIKM, DJBIM, DJIUBTT

16

20 - 23 September

Pameran Industri Sutera Alam

DJIKM, MPAI

17

27 - 30 September

Pameran Produk Dalam Negeri dalam
rangka P3DN

DJIA

18

4 - 7 Oktober

Pameran Produk Unggulan Jawa Timur

DJIKM, Disperindag - Dekranasda Jatim,
Asosiasi Tenun, Batik dan Bordir Jawa Timur

19

11 - 14 Oktober

Pameran Herbal & Kosmetik

DJBIM, IWAPI, DJIKM

20

18 - 21 Oktober

Pameran Hasil Litbang Industri IV

BPKIMI

21

8 - 11 Nopember

Produk Furniture Kayu & Rotan

DJIA, DJIKM

22

15 - 18 Nopember

"* Alas Kaki, dan Barang Jadi Kulit
* Uniform & Workwear (Industri Tekstil) IV"

DJBIM

23

6 - 9 Desember

Jakarta IKM Expo III 2011

DJIKM, KADIN Prov. DKI Jakarta & Dinas Perindustrian & Energi DKI Jakarta
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