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Indonesia memiliki industri pertahanan dan keamanan dengan sejarah yang
panjang, namun keberadaannya pada saat ini dapat dikatakan belum optimal.
Untuk bisa bersaing dengan negara lain yang sudah maju, industri pertahanan
di dalam negeri perlu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan maupun
komponen terkait yang terlibat didalamnya, seperti unsur pemerintah dan non
pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, produsen material,
komponen, sub-komponen dan sistem integrator, pelaku luar negeri dan dalam
negeri. Karena itu pengembangan industri pertahanan membutuhkan upaya
dengan pendekatan ganda yang dilaksanakan dengan serempak dan seirama
secara integrasi.
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UU Inhan memberi angin segar bagi pemberdayaan industri padat modal,
padat karya dan padat teknologi ini. Seperti memenuhi berbagai permintaan
pengadaan kapal perang sebagai alat utama sistem senjata (alutsista) Kementerian
Pertahanan (Kemenhan) dan Polri. UU ini diyakini mampu mendorong akselerasi
pertumbuhan industri perkapalan nasional ke depan.
Seiring dengan keluarnya UU Industri Pertahanan, Industri galangan kapal
nasional mengalami perkembangan yang menggembirakan belakangan ini, kita
dapat melihat terjadi pertumbuhan investasi dan jumlah kapal yang sangat pesat
di dua bulan menjelang tutup tahun 2012, baik untuk kebutuhan industri militer
maupun sipil. Iklim investasi yang dikembangkan pemerintah, sepertinya cukup
menarik minat investor asing dan pemilik modal dari dalam negeri untuk berbisnis,
yang bila dikalkulasi ujung-ujungnya industri galangan sebagai produsen terus
memproduksi sesuai pesanan.
Aktualita edisi KINA kali ini banyak menyoroti P3DN industri pertahanan,
revitalisasi industri pertahanan hingga meningkatnya investasi di industri galangan
kapal, baik untuk mendukung industri pertahanan maupun keperluan non-militer.
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Sementara di rubrik Made in Indonesia, akan banyak mengangkat hasil industri
karya anak bangsa yang berpartisipasi pada Muslim Word Biz 2012 beberapa bulan
yang lalu, seperti seragam militer yang dikembangkan oleh APAC Inti Corpora yang
sudah memperoleh order dari beberapa negara sahabat, Hicca Animation yang
produknya diminati oleh negara tetangga untuk menjadi salah satu Icon negara
tersebut, SDX Bali, Rendang Karissa yang banyak memporoleh pesanan untuk haji,
Kaligrafi Pasir, Mebel Jati Jepara, Forisa, Multidimensi, Tas Kulit Fifi yang produknya
sudah go internasional, Cosmos yang sudah banyak dikenal sebagi produk asli
industri nasional hingga lampu hemat energi buatan pabrik di Surabaya.

Kami sangat berharap seluruh sajian edisi majalah KINA di akhir tahun
2012 ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca
sekalian. Kami juga sangat mengharapkan komentar dan saran yang
membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas majalah ini.
Akhirul kata kami ucapkan selamat menyimak dan terima kasih.***
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Keluarnya Undang Undang Industri Pertahanan (UU Inhan) yang disahkan
pada 2 Oktober 2012 oleh Sidang Paripurna DPR merupakan langkah strategis
yang dapat memajukan industri pertahanan. Membuat kita lebih dapat bekerja
secara efektif dan memproduksi alat-alat pertahanan dan keamanan. UU Industri
pertahanan akan memberikan dasar yang jelas dalam mendorong pemerintah
untuk mengembangkan industri pertahanan yang mandiri dan berkesinambungan.

Dalam rubrik teknologi, KINA edisi kali ini menampilkan solar destilator atau
penyuling air dengan menggunakan sinar matahari yang dikembangkan oleh
Pura Barutama. Serta robot DRU11SAR karya mahasiswa Universitas Komputer
Indonesia (Unikom) Bandung. Robot ini meraih gold award dari karya robot SAR
untuk kategori robot aplicative Robot For Helping People From Natural Disaster.
Dalam Apa siapa, KINA akan menampilkan profil PT. PAL dalam menunjang
industri pertahanan di tanah air.
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AKTUALITA

S

etelah melalui perjalanan panjang,
akhirnya pemerintah mengesahkan UU
Industri Pertahanan (UU Inhan) pada
awal bulan Oktober 2012. Sejumlah
kalangan berpendapat, pengesahan UU ini
selain menjadi tonggak bangkitnya industri
pertahanan dalam negeri Republik Indonesia,
juga akan menjadi satu payung hukum yang
akan menjadikan Indonesia menjadi lebih
mandiri, unggul, dan berdaya saing lebih
tinggi, di bidang industri pertahanan Indonesia,
terutama dalam kesiapan produksi alat utama
sistem persenjataan (Alutsista) menjadi lebih
bermutu.
Dalam UU tersebut diatur beberapa pasal
seperti dalam hal pembiayaan. Selain itu, ada
juga pasal yang mengatur mengenai lokasi
produksi yang disesuaikan dengan kemampuan
produksi dari BUMN seperti produksi
persenjataan untuk memenuhi kebutuhan TNI
AU diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan
persenjataan TNI Angkatan Laut diproduksi di
PT PAL, sementara sarana kebutuhan TNI AD
diproduksi di PT PINDAD.
Untuk mengetahui lebih lanjut sejauh
mana kemampuan Indonesia memproduksi
Alutsista Majalah KINA mewawancarai Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Industri Pendukung/
Non-Alutsista pada Komite Kebijakan Industri

Pertahanan (KKIP) yang juga merupakan
Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian, Budi
Darmadi di ruangannya, beberapa waktu yang
lalu.
Komite Kebijakan Industri Pertahanan
terdiri dari Presiden sebagai Ketua dan Menteri
Pertahanan sebagai Ketua Harian, dengan
menteri-menteri lain dalam struktur tersebut
masing-masing ada Menteri Perindustrian,
Menteri Negara BUMN, Menteri Negara Riset dan
Teknologi, serta Panglima TNI. Posisi Sekretaris
KKIP dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan.
Dasar pemikiran dibentuknya KKIP adalah
pengembangan industri pertahanan perlu
melibatkan berbagai kementerian di atasdan
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berperan
sebagai pemimpin, dengan para anggotanya
seperti Kementerian Perindustrian.
Pengadaan
industri
pertahanan
ini
sebenarnya standardnya disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing negara. Ketika
dibuat satu produk di dalam negeri, maka
ketika nantinya akan ada order tambahan lagi
(repeat order), maka industri di dalam negeri
tersebut sudah memiliki standard militer seperti
apa yang memang sesuai spesifikasinya, jelas
Budi. Di sini KKIP membuat standard bersama,
karena sejumlah produk memang ada acuan
performance-nya, namun juga perlu diketahui

tidak semua produk pertahanan tersebut sama
standard-nya.
Secara umum yang disebut Alutsista
itu sebenarnya adalah Peralatan Combat,
sedangkan yang dimaksud Non Combat itu
adalah pendukung alutsista. Jadi yang termasuk
combat (alat perang) di antaranya seperti
senjata, kapal perang, tank dan persenjataan;
sedang yang termasuk non combat seperti
kapal tanker, baju, parasit, ransel, makanan
(ransum), dan peralatan komunikasi. Dari sini
saja sebenarnya sudah terurai, mana saja yang
sebenarnya sudah dapat dikuasai, karena
sebenarnya sudah banyak juga. Kendati banyak
juga yang ingin dapat dikuasai, dan itupun juga
jumlahnya cukup banyak.
Untuk mengetahui sejauh mana produk
tersebut menggunakan komposisi bahan baku
yang berasal dari dalam negeri, maka diukur
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN),
karena range of product nya banyak, sehingga
perlu diukur bahwa produk tersebut harus bisa
dijual. Itu sebabnya juga dalam UU Inhan ini,
ada kewajiban untuk menggunakan produksi
dalam negeri, sehingga akan ada semacam
alih teknologi, ataupun pendanaan dalam
bentuk offset dan juga counter trade. Tiga hal
tersebut akan memagari sistem kemampuan
kita (Minimum Essential Force), karena untuk
memenuhinya, ada sarana untuk meningkatkan
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kemampuan industri pertahanan kita,” papar
Budi.
Lebih jauh ia menyatakan,” Untuk mencapai
MEF itu kita mengeluarkan biaya, baik dalam
bentuk mekanisme pinjaman dalam negeri,
pinjaman utang luar negeri, dan juga kredit
ekspor, sekaligus hal tersebut dimanfaatkan
untuk proses pembelajaran, meningkatkan
kualitas dan kapasitas industri pertahanan kita
(Indonesia). Itu sebabnya kebijakan tersebut
diback up dengan UU Industri Pertahanan yang
mencakup kewajiban untuk menggunakan
produk-produk yang sudah bisa dibuat di
Indonesia, atau ada upaya untuk meningkatkan
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN),
tegasnya kembali.
Dengan kata lain,apabila produk tersebut
belum dapat dibuat di Indonesia, maka
pembelian tersebut harus disertai dengan
skema offset, alih teknologi, atau counter trade.
Kalau offset itu ada peran kita (Indonesia) dalam
mengerjakan proyek tersebut. Offset sendiri ada
yang namanya offset langsung dan offset tidak
langsung. Mekanisme offset dipilih karena dapat
memperkecil biaya yang harus ditanggung
bahkan diharapkan dapat menjadi sumber
devisa. Selain itu offset juga akan mendorong
atau menjaga tingkat ketersediaan lapangan
kerja di industri nasional. Offset juga akan dapat
menyediakan peluang terjadinya proses alih
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teknologi.
Jadi ada perlengkapan teknologi yang
sudah dikuasai, ada yang ingin dikuasai.
Sebagian yang sudah dikuasai antara lain
sejumlah senjata SS, malahan sebagian juga
sudah diekspor, dan juga pakaian perang yang
diproduksi oleh industri tekstil di Solo. Kita juga
sudah menguasai produksi kapal patroli cepat
dan juga komponen kapal kelas Corvet.
Teknologi pertahanan selalu dianggap
mewakili kekinian karena senantiasa didorong
oleh kemampuan penangkalan untuk dapat
menjawab tuntutan ataupun ancaman yang
senantiasa berubah. Oleh karena itu, produk
pertahanan selalu menjadi state of the art dan
merupakan pioneer bagi aplikasi teknologi
lainnya. Dalam konteks tersebut, suatu negara
yang memiliki industri pertahanan yang mapan
dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis
dalam tatanan global atau dunia.
Secara umum, walaupun Indonesia
telah memiliki industri pertahanan dengan
sejarah yang panjang, namun patut diakui
keberadaannya dapat dikatakan belum optimal.
Keinginan untuk memberdayakan industri
pertahanan nasional akan dihadapkan pada
realita keterbatasan sumber daya nasional.
Sementara itu industri pertahanan nasional juga
harus menghadapi persaingan global yang tidak
mudah, sehingga makin mempersulit capaian

skala ekonomi yang memadai.
Klasifikasi Produk dan Penguasaan Industri
Pertahanan Dalam Negeri
Dalam kurun waktu antara tahun 2010 –
2014, sejumlah kebutuhan produk pertahanan
dapat dikelompokkan dalam produk industri
maritim; produk industri dirgantara; produk
industri transportasi darat; produk industri
senjata strategis; produk industri senjata
dan amunisi; produk industri elektronika
pertahanan; serta produk industri penunjang
dan industri kreatif. Terkait dengan hal tersebut,
yang dimaksud dengan industri pertahanan
adalah industri baik milik negara maupun
swasta nasional, yang mampu atau berpotensi,
secara sendiri-sendiri atau berkelompok untuk
sebagian dan seluruhnya, menghasilkan alat
peralatan pertahanan dan keamanan serta jasa
pemeliharaan guna memenuhi kepentingan
strategis di bidang pertahanan dan keamanan.
Guna mendukung kebutuhan operasional
taktis dalam penyelenggaraan pertahanan
negara, industri dalam negeri (baik negara
ataupun swasta) yang ada saat ini berpotensi
besar bagi pencapaian kemandirian dalam
industri pertahanan. Dengan pendekatan
potensi yang dimiliki industri-industri dalam
negeri untuk kepentingan pertahanan negara,

AKTUALITA
serta dengan mempertimbangkan kondisi
geografis dan geostrategis Indonesia, maka
industri pertahanan dapat dikelompokkan
sebagai berikut :
a.
Industri pendukung daya gempur,
yang dapat memproduksi peralatan pertahanan,
dan diproduksi untuk memperbesar daya
gempur, antara lain senjata, roket, bom, torpedo,
peluru kendali, bahan peledak dan amunisi.
b.
Industri pendukung daya gerak, yang
dapat memproduksi alat peralatan pertahanan
yang dipergunakan guna memperbesar
mobilitas gerak di darat, laut, dan udara,
termasuk di dalamnya komponen suku cadang.
c.
Industri
pendukung
sistem
manajemen pertempuran serta komando
dan pengendalian. Di sini industri dalam
negeri yang dapat memproduksi berbagai
peralatan elektronika pertahanan, antara lain
telepon, radio (UHF, VHF), telex, radar, navigasi,
sonar, avionik, komputer, dan data provider
(penyelenggara sistem jaringan informasi), serta
penyelenggaraan sistem komunikasi satelit
termasuk dukungan perangkat lunaknya.
d.
Industri
bekal,
yang
dapat
memproduksi kebutuhan bekal perorangan
maupun kelompok/satuan untuk kepentingan
pertahanan antara lain ransum lapangan, obatobatan, perlengkapan perorangan lapangan,
perlengkapan satuan lapangan, bahan bakar
dan pelumas, serta jasa lainnya yang diperlukan
bagi kepentingan pertahanan serta jasa lainnya
yang diperlukan bagi kepentingan pertahanan
(industri pendukung ini biasa disebut industri
pertahanan non Alutsista).
Budi menambahkan, sejumlah produksi
kebutuhan industri maritim yang sudah mampu
dikuasai industri dalam negeri antara lain
seperti landing ship tank (LST), kapal patroli
cepat, kapal perusak rudal dan komponen
kapal kelas Corvette. BUMN Indonesia kini juga
tengah mengajukan rencana kerjasama dengan
sejumlah negara maju, dalam hal produksi kapal
corvet, fregat, dan kapal selam. Sementara itu
produksi yang sudah dimulai saat ini, adalah
untuk pengadaan pesawat yang ada di air, peluru
kendali jarak menengah, dan kapal patroli anti
radar. Yang terakhir dianggap sebagai terobosan
baru, karena keberadaan kapal ini nantinya
tidak akan diketahui oleh musuh, terutama bagi
aparat pemerintah seperti Bea dan Cukai yang
kerap berhadapan dengan penyelundup. ****
“Guna pengadaan teknologi yang belum
dapat dikerjakan dan yang masih banyak
memiliki ketergantungan dengan pihak luar
negeri ditempuh dengan cara kerjasama
produksi (joint production), program alih
teknologi (transfer of technology) dan program
sejenis guna meningkatkan peran industri
termasuk meningkatkan muatan lokal (local
content) semaksimal mungkin. Misalnya dalam
pengadaan patroli maritim udara (air maritime

patrol) Indonesia menggalang kerjasama
dalam riset dan pengembangan (research
and development), dan juga untuk modifikasi
kerjasama dengan Turki dengan PT Dirgantara
Indonesia, untuk modifikasi pesawat jenis CN.
Sebagai informasi sejumlah peralatan
TNI Angkatan Darat yang diklaim sudah
mampu menggunakan produk dalam negeri
seperti baju, tas ransel dan helm milik prajurit,
parasut terjun payung, dan helikopter 412.
Sementara TNI Angkatan Laut mengklaim sudah
menggunakan helikopter, senjata kaliber kecil,
skoci, skoci karet, dan sirine. Pesawat tanker
juga sudah sejak lama, dapat diproduksi di
dalam negeri. Diakui oleh sejumlah petinggi
di TNI, memang masih ada kekurangan dalam
hal produksi, misalnya untuk pesawat maritim
belum sesuai spesifikasi, sehingga diminta
untuk terus menyempurnakan produksinya.
Berbagai perlengkapan senjata yang sudah
mampu dikuasai Indonesia seperti pesawat
serbu, pelatuk, magasin, karet-karet senjata, dan
topi baja. Bahkan di wilayah Tulungagung (Jawa
Timur), sudah ada industri kecil dan menengah
(IKM) yang memproduksi parasit, pakaian
perlengkapan militer, tenda kompi, dan tenda
pleton. Beberapa produk perlengkapan militer
yang dapat dikatakan TKDN-nya sudah tinggi
seperti jenis pistol, meriam, atau perlengkapan
dari kulit, seperti ikat pinggang. PT Dirgantara
Indonesia juga sudah mampu memproduksi
roket dan rudal dalam lingkup manufaktur,
produksi, perakitan, refurbishment, perbaikan,
dan pemeliharaan, guna menuju tahapan proses
kemandirian industri.

sendiri produksi senjata ringan dan senjata
kelompok, sementara pada kategori amunisi,
BUMN ini telah dapat membuat amunisi kaliber
kecil dan juga kaliber khusus. Dalam upaya
memperkuat pertahanan, peralatan elektronika
yang dapat dikerjakan sendiri oleh industri
pertahanan dalam negeri, dilakukan melalui
tahapan pembangunan yang sangat bervariasi.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka
kerjasama produksi (joint production) antara
hasil pengembangan litbang perguruan
tinggi, industri, TNI, dan POLRI, serta lembaga
litbang lainnya, sampai dapat diproduksi
secara massal. Adapun berbagai badan usaha
yang memproduksi produk-produk industri
pertahanan, dibagi dua yakni antara Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan,
dan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS.
Adapun BUMNyang memproduksi produk
industri pertahanan adalah :
•

PT PAL sebagai instansi penjuru terutama
dalam rekayasa kapal perang

•

PT Dirgantara Indonesia mendukung
pembuatan roket/rudal, helikopter, dan fix
wing aircraft

•

PT PINDAD memenuhi kebutuhan senjata,
meriam, amunisi, dan panser

•

PT Dahana mengembangkan Amonium
Nitrat dan Propelan untuk bahan peledak

•

PT Krakatau Steel menyiapkan plat baja
sesuai spesifikasi yang dibutuhkan untuk
produksi Alutsista platform kendaraan
tempur. ***

Sedangkan PT Pindad dalam hal produksi
sistem senjata, telah mampu menghasilkan
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Master Plan

Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional

S

istem dan peralatan pertahanan dan
keamanan yang kuat merupakan
modal penting bagi keutuhan suatu
negara. Dengan sistem dan peralatan
pertahanan yang kuat dan memadai, sebuah
negara dapat mengatasi ancaman yang datang
dari luar dan dalam negeri.
Keberadaan
sistem
dan
peralatan
pertahanan dan keamanan suatu negara tidak
terlepas dari keberadaan industri pertahanan
dan keamanan negara tersebut. Begitu juga
dengan Indonesia, kemampuan dan kekuatan
pertahanan dan keamanannya bergantung
pada industri nasional.
Secara umum, walaupun Indonesia sudah
memiliki industri pertahanan dan keamanan
dengan sejarah yang panjang, namun diakui
bahwa keberadaannya pada saat ini dapat
dikatakan belum optimal. Untuk bisa bersaing
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AKTUALITA
dimiliki industri-industri dalam negeri untuk
kepentingan pertahanan negara serta dengan
mempertimbangkan kondisi geografis dan
geo strategis Indonesia, melalui Master Plan
Revitalisasi Industri Pertahanan, pemerintah
menempatkan industri pertahanan di dalam
negeri dalam sejumlah kelompok.
Industri Pendukung Daya Gempur
Industri yang masuk dalam kelompok
ini adalah industri dalam negeri yang dapat
memproduksi alat peralatan pertahanan yang
dipergunakan untuk memperbesar daya gempur
, antara lain senjata, roket, bom, torpedo, peluru
kendali, bahan peledak dan amunisi.
Industri Pendukung Daya Gerak
Industri dalam negeri yang dapat
memproduksi alat peralatan pertahanan yang
dipergunakan untuk memperbesar mobilitas
gerakan di darat, laut, dan udara, termasuk
didalamnya komponen suku cadang.
Industri Pendukung Sistem Manajemen
Pertempuran
Serta
Komando
dan
Pengendalian.
Industri yang masuk dalam kelompok
ini adalah industri dalam negeri yang dapat
memproduksi
berbagai jenis peralatan
dan elektronika pertahanan, antara lain
telepon, radio (UHF,VHF) telex, radar, navigasi,
sonar, avionik, komputer dan data provider
(penyelenggaraan sistem jaringan informasi)
serta penyelenggaraan sistem komunikasi
satelit termasuk dukungan perangkat lunaknya.
dengan negara lain yang sudah maju, industri
pertahanan di dalam negeri perlu direvitalisasi.
Namun, revitalisasi industri pertahanan
bukanlah hal mudah bagi Indonesia. Hal ini
dikarenakan industri pertahanan tidak sematamata menyentuh dimensi pertahanan negara
saja, tetapi juga menyangkut aspek lain dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Revitalisasi industri pertahanan juga
melibatkan sejumlah pemangku kepentingan
maupun komponen terkait yang terlibat
didalamnya. Terdapat unsur pemerintah dan non
pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
dan swasta, produsen material, komponen, subkomponen dan sistem integrator, pelaku luar
negeri dan dalam negeri. Karena itu revitalisasi
industri pertahanan membutuhkan upaya
dengan pendekatan ganda yang dilaksanakan
dengan serempak dan seirama secara integral.
Berdasarkan fakta di atas, pemerintah
melalui Kementerian Pertahanan
yang
mengemban amanat untuk melaksanakan
pembinaan teknologi dan industri pertahanan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002,
merumuskan Master Plan atau Rencana Induk
tentang Revitalisasi Industri Pertahanan agar
upaya multi sektoral dapat dilakukan secara
integral dan dapat menghasilkan output yang
maksimal.
Dengan
pendekatan
potensi
yang

Industri Bekal
Kelompok ini berisikan industri dalam
negeri yang dapat memproduksi kebutuhan
bekal perorangan maupun kelompok/satuan
untuk kepentingan pertahanan, antara lain
ransum lapangan, obat-obatan, perlengkapan
perorangan lapangan, perlengkapan satuan
lapangan, bahan bakar dan pelumas serta jasa
lainnya yang diperlukan bagi kepentingan
pertahanan (industri pendukung ini biasa
disebut sebagai industri pertahanan non
Alutsista/IPNAS).
Dalam Master Plan Revitalisasi Industri
Pertahanan juga disebutkan tentang badan
usaha yang memproduksi produk industri
pertahanan. Ada dua badan usaha usaha yang
ditetapkan untuk memproduksi produk industri
pertahanan di Indonesia, yakni Badan Usaha
Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan
badan usaha swasta.
Adapun kriteria BUMN dalam Master Plan
Revitalisasi Industri Pertahanan adalah yang
sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2006 tentang
Badan Usaha Milik Negara, dimana definisi
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiiki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Dengan kriteria di atas, BUMNIP yang
terlibat dalam kegiatan memproduksi produk
industri pertahanan terdiri atas PT PAL sebagai

instansi penjurut, terutama dalam rekayasa
kapal perang, PT Dirgantara Indonesia untuk
mendukung pembuatan roket/ rudal, helikopter
dan fix wing aircraft, PT Pindad untuk memenuhi
kebutuhan senjata, meriam, amunisi dan panser.
Selain itu, ada juga PT Dahana yang
mengembangkan amonium nitrat dan propelan
untuk bahan peledak, PT LEN dan PT INTI
guna mengembangkan fasilitas Alkomsus,
Siskomsat dan radar dan PT Krakatau Steel yang
menyiapkan plat baja sesuai spesifikasi yang
dibutuhkan untuk produksi Alutsista platform
kendaraan tempur.
Sementara untuk badan usaha milik swasta
yang terlibat dalam produksi produk pertahanan
nasional adalah badan usaha milik swasta yang
dapat memproduksi alat pertahanan namun
harus memenuhi kriteria yang diatur peraturan
perundangan antara lain UU Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal Asing.
Salah satu hal yang diatur misalnya tentang
kepemilikan modal, dimana modal perusahaan
tidak dimiliki asing.
Untuk mendukung program Revitalisasi
Industri
Pertahanan,
pemerintah
telah
melakukan sejumlah kebijakan di sejumlah
bidang. Untuk bidang regulasi, pemerintah
menerbitkan sejumlah peraturan yang bersifat
kebijakan, operasional dan mengatur sehingga
dapat menjadi pedoman bagi semua stakeholder
dalam pemberdayaan industri nasional.
Pemerintah juga memberikan bantuan
berupa
perbaikan
kinerja
perusahaan,
pengembangan
SDM,
pendanaan
dan
penguasaan dan pengembangan teknologi.***
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Dorong Akselerasi
Industri Perkapalan
Nasional

U

ndang Undang Industri Pertahanan
(UU Inhan) – yang disahkan pada 2
Oktober 2012 oleh Sidang Paripurna
DPR – diyakini mampu mendorong
akselerasi pertumbuhan industri perkapalan
nasional ke depan.
Pasalnya, UU itu memberi angin segar bagi
pemberdayaan industri padat modal, padat
karya dan padat teknologi ini. Terutama untuk
memenuhi berbagai permintaan pengadaan
kapal perang sebagai alat utama sistem senjata
(alutsista) Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
dan Polri.
Apalagi, Pasal 43 Ayat 1 mengamanatkan,
kewajiban memakai produk dalam negeri. Jika
harus impor – karena belum diproduksi oleh
dalam negeri – maka harus memenuhi syarat
harus Government to Government (G to G).
Melibatkan industri pertahanan dalam
negeri, transfer teknologi, yang dalam jangka
panjang dijalin joint production dengan
melibatkan industri pertahanan dalam negeri.

10
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Sehingga, ketergantungan alutsista luar negeri
bisa dikurang, lalu industri dalam negeri menjadi
tumbuh.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
mendorong pemberdayaan industri galangan
lokal, terutama untuk pengadaan alutsista kapal
perang, melalui dukungan perbankan dalam
negeri. Karena, menurut Menteri Perindustrian
(Menperin), MS Hidayat, industri galangan
adalah sektor prioritas.
“Pengadaan alutsista tidak dapat tergantung
ke luar negeri, industri galangan lokal perlu
diberi kesempatan untuk mengembangkan
kemampuannya. Seperti yang dilakukan di
Jepang, Korea, China dan Eropa,” kata Menteri
Perindustrian MS.Hidayat, yang menambahkan,
TNI dan Polri harus memberdayakan dan
berperan mengembangkan industri galangan
lokal, melalui dukungan dana dari bank
domestik.
Saat ini, galangan lokal tengah mengerjakan
berbagai order Kemenhan. PT Dok dan

Perkapalan Kodja Bahari (DKB), Jakarta – sebagai
salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) –
sedang membuat tiga kapal. Yakni, satu kapal
Bantu Cair Minyak (BCM) dan dua kapal perang
Landing Ship Tank (LST), senilai Rp320 miliar
bantuan Bank Mandiri.
Tanker kapasitas 5.500 m3 ini, panjangnya
122,40 meter, lebar 16,50 meter, dengan
kecepatan maksimal 18 knots. Sedangkan kapal
LST panjangnya 117 meter, lebar 16,40 meter,
dengan kecepatan maksimal 16 knots. Kapal
ini mampu menggotong tank BMP 3F dan tank
Leopard.
Pesanan akan diserahkan pada Desember
2013, dengan muatan lokal mencapai 30 persen,
sedang plat baja 97% memakai produk dalam
negeri.
Sementara galangan Batam PT Palindo
Marine Shipyard, juga tidak tinggal diam
memenuhi permintaan Kemenhan, yakni
mengerjakan empat unit Fast Missile Boat/Kapal
Cepat Rudal (KCR) 40 dengan total pengadaan

AKTUALITA
senilai Rp300 miliar.
Kapal pertama diserahkan pada April
2011 dengan nama KRI Clurit 741, yang kini
telah memperkuat Armada Perang TNI AL.
Kapal kedua diserahkan pada Pebruari 2012,
dengan nama KRI Kujang 642, sedangkan untuk
kapal ketiga produksi dalam negeri ini akan
diselesaikan pada November 2012. Sementara
kapal keempat diperkirakan rampung tahun
depan.
Spesifikasi kapal berteknologi tinggi itu,
punya panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4
meter, bobot mati 250 ton dan memiliki sistem
propulasi fixed propeller lima daun. Untuk sistem
persenjataan modernnya, dilengkapi Sensor
Weapon Control (Sewaco) dan meriam caliber 30
mm enam laras sebagai Close in Weapon System
(CIWS). Ditambah, dengan peluru kendali
rudal anti kapal buatan China C 705, mampu
menjangkau sasaran sejauh 140 km.
Yang lainnya, kapal ini memiliki kecepatan
30 knots, mampu membawa hulu ledak seberat
130 kg, sehingga cocok mengarungi wilayah
Nusantara yang dikelilingi pulau-pulau kecil.
Desain dan teknologi yang dimiliki kapal
ini, tidak kalah dengan kapal yang dibuat oleh
negara-negara lain, dengan kelebihan khusus
memakai baja high tensile steel di bagian
hulunya (lambung) – satu produk dalam
negeri yang dikembangkan oleh PT Krakatau
Steel. Sedangkan pada bagian atas kapal
menggunakan bahan aluminium alloy agar
memiliki stabilitas dan kecepatan tinggi saat
berlayar.
Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo
Yusgiantoro, mengatakan Indonesia patut
berbangga, karena mampu memproduksi kapal
perang sendiri dengan segala kecanggihannya.
Apalagi, kapal itu dibuat sepenuhnya oleh
Putra-Putri lulusan Institut Teknologi Surabaya

(ITS), dengan memakai sebagian besar material
dari dalam negeri.
Ke depannya, tambah Purnomo, Kemenhan
sampai 2014 akan menambah pengadaan kapal
jenis KCR ini hingga 14 unit. Sementara sampai
2024 ditambah menjadi 44 unit berukuran
panjang 40 meter dan 60 meter.
PAL lead integrator
Sementara itu, kegiatan di galangan terbesar
milik Indonesia – PT Penataran Angkatan Laut
(PAL) Indonesia – kini tengah diselesaikan
pengadaan tujuh kapal. Yakni, lima kapal perang
milik Kemenhan, lalu dua tanker pesanan PT
Pertamina (Persero) ukuran 17.500 dead weight
tonnage (DWT).
Direktur Utama PT PAL Indonesia, M
Firmansyah Arifin, menjelaskan penyelesaian
berbagai kapal itu merupakan pelimpahan
dari kontrak dua tahun lalu. Dimana, untuk
pengerjaan kapal Kemenhan total nilainya
mencapai Rp400 miliar, sedangkan nilai kapal
pesanan Pertamina sekitar US$25 juta per unit.
Kapal dari Kemenhan meliputi dua tunda
(tug boat) 2.400 HP dan tiga Kapal Cepat Rudal
(KCR) 60. Rencananya, kapal tunda pertama
selesai pada April 2013 dan tug boat kedua
diserahkan pada Juni 2013.
Kapal tunda ini berawak sepuluh Anak Buah
Kapal (ABK), panjang 29 meter, lebar 9 meter,
tinggi 4,5 meter, dengan kecepatan normal 12
knots. Disamping itu, tengah dikerjakan pula
empat kapal Landing Craft Utility (LCU) dan
delapan kapal Landing Craft Vehicle Personal
(LCVP). Sehingga, total kapal yang sedang
dibangun mencapai 19 unit.
Mantan Direktur Utama PT Dok dan
Perkapalan Surabaya (DPS) berharap, Kemenhan
segera memutuskan pengadaan dua unit fregat

Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 di Belanda,
dengan nilai kontrak sebesar US$220 juta.
Kemudian, tiga unit kapal selam kelas dieselelectric asal Korea Selatan (Korsel) senilai US$1,1
miliar, yang satu di antaranya bakal diproduksi
oleh PAL. Korsel memenangkan tender setelah
mengalahkan pesaing Perancis, Jerman dan
Rusia.
Di Belanda, PKR dibangun di Damen Schelde
Naval Shipbuilding (DSNS), sementara di Korsel
dikerjakan di galangan Daewoo Shipbuilding
Marine Enginerering (DSME). Pembuatan PKR
dan kapal selam ditargetkan selesai pada 2016.
Khusus PKR, jika telah rampung akan menjadi
kapal perang terbesar yang pernah dimiliki oleh
Indonesia, dimana di kawasan Asean hanya
Singapura yang memiliki kapal sejenis ini.
“Jika PKR dan kapal selama sudah diproduksi
di dalam negeri, kami yakin bisa memacu kinerja
perusahaaa, sehingga sebagai BUMN kami telah
siap menjadi lead integrator bersama BUMN
lainnya untuk membangun alutsista TNI AL,”
tekan Firmansyah optimis, yang menambahkan,
saat ini pihaknya sudah menyiapkan sebanyak
150 teknisi ahli ilmu perkapalan untuk belajar
alih teknologi (Transfer of Technology/T o T) di
Belanda dan Korsel.
Sehingga ke depannya, tambah Firmansyah,
PAL mampu memproduksi kapal perang canggih
dan berteknologi serta fokus menangani
pesanan kapal dari Kemenhan.
Kemenhan sejauh ini telah menyusun
21 kegiatan prioritas pengadaan alutsista
TNI, dimana pendanaan enam program di
antaranya sudah disetujui Komisi I DPR, yakni
pembangunan tiga kapal selam kerja sama
dengan DSME Korsel. Yang lain, pengadaan
KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hidro
oseanografi dan pengadaan kapal latih
pengganti Dewa Ruci. ***
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Industri Galangan Kapal
Makin Bersinar

I

ndustri galangan kapal nasional mengalami
perkembangan yang menggembirakan
belakangan ini, terutama pasca terbitnya
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun
2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran
Nasional, sehingga kita dapat melihat terjadi
pertumbuhan investasi dan jumlah kapal yang
sangat pesat di dua bulan menjelang tutup
tahun 2012.
Iklim investasi yang dikembangkan
pemerintah, sepertinya cukup menarik minat
investor asing dan pemilik modal dari dalam
negeri untuk berbisnis, yang bila dikalkulasi
ujung-ujungnya industri galangan sebagai
produsen terus memproduksi sesuai pesanan.
Pasalnya,
Inpres
mengamanatkan
soal penerapan asas cabotage, termasuk
pengembangan industri kapal dalam negeri
untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan
industri pelayaran nasional. Yang akhirnya,
Kemenperin menetapkan sektor ini sebagai
industri strategis dan industri masa depan yang
punya prospek cerah. Sehingga, seperti berbagai
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instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), TNI dan Kepolisian, ‘menyerahkan’
pengerjaan armada lautnya kepada industri
galangan di dalam negeri.
Indonesia saat ini memiliki sekitar 250
perusahaan industri kapal, yang 70 di antaranya
ada di Batam, dengan kemampuan membuat
kapal baru ukuran 50.000 dead weight tonnage
(DWT). Bahkan di Batam – sebagai wilayah Free
Trade Zone (FTZ) – fasilitas produksinya mampu
membangun kapal hingga bobot mati 150.000
DWT. Suatu jenis kapal besar yang masuk kelas
Panamax memiliki panjang 200 meter.
Kemampuan industri galangan kapal
nasional dan kepercayaan dari pihak pemesan
– dalam membangun kapal-kapal baru –
sebenarnya telah tumbuh signifikan dari tahun
ke tahun. Sehingga, jumlah kapal yang wara wiri
di perairan Indonesia bertambah cukup pesat.
Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi (IUBTT), Kemenperin, Budi Darmadi,
mengatakan prospek industri galangan kapal
nasional terbuka luas ke depannya. Terutama

peningkatan permintaan dari PT Pertamina
(Persero), Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas
Bumi (BPH Migas), TNI, Kepolisian, Bea dan Cukai
serta instansi terkait lainnya.
“Potensi peningkatan pemesanan untuk
kapal lokal terus naik dari tahun ke tahun,
baik pembuatan kapal-kapal baru, maupun
perbaikan (docking). Ini bisa menjadi indikator,
bahwa peningkatan tersebut menjadi salah
satu faktor pendorong pengembangan industri
maritim kita,” ujarnya.
Pada 2011 saja, jumlah kapal nasional yang
docking meningkat menjadi 9.300 unit, atau
naik dari dua tahun sebelumnya. Yakni, sekitar
5.000 unit-6.000 unit, sehingga kapasitas ruang
reparasi mencapai 9,5 juta DWT per tahun.
Padahal, kebutuhan reparasi sekitar 17 juta
DWT per tahun. Sedangkan kapasitas produksi
nasional sebesar 700.000 DWT per tahun untuk
bangunan kapal baru. Artinya, dengan 700.000
DWT itu, dihasilkan sebanyak 70 unit kapal baru
berukuran 10.000 DWT per tahun.
Karena itu, kata Budi, kapasitas industri

AKTUALITA

ini perlu ditingkatkan, mengingat pada 2012
ini Kemenperin menargetkan pertumbuhan
sebesar 15 persen.
Sementara itu, Asosiasi Pemilik Kapal
Pelayaran Niaga Nasional (Indonesian National
Shipowners Association/INSA), menyatakan
jumlah kapal niaga nasional sudah bertambah
dari 5.091 unit menjadi 11.132 unit pada Maret
2012. Peningkatan itu jika dibandingkan pada
Maret 2005 yang masih 6.041 unit.
Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto,
menjelaskan saat ini pihaknya belum
menghitung galangan dalam negeri menyerap
kapal yang dibutuhkan INSA, terutama untuk
berskala besar. Tapi, pemesanan jenis tug and
barge sudah ramai di dalam negeri, termasuk
kapal roro dan penyeberangan.
“Saya melihat, asas cabotage berdampak
besar terhadap galangan nasional, terutama
untuk reparasi. Dengan penambahan 4.000
kapal, maka ada kewajiban melakukan reparasi
satu kali dalam setahun, dimana konsumsi
biayanya sebesar Rp1,5 miliar per unit. Sehingga,
ada potensi pasar reparasi sebesar Rp600 miliar
per tahun,” ujar Carmelita Hartoto.
Rebut proyek US$10,9 miliar
Kini, tujuh galangan nasional – BUMN dan
swasta – tengah ‘kejar tayang’ membangun
berbagai fasilitas fisik dan pendukung, untuk
meraup proyek pengadaan kapal 2012 hingga
2015 senilai US$10,9 miliar dari PT Pertamina
dan BPH Migas. Pertamina akan menambah 50
unit pesanan kapal secara bertahap hingga 2015
dengan nilai US$800 juta. Sedangkan BPH Migas
mengalokasikan anggaran sebesar US$9,6 miliar
untuk pengadaan 526 unit kapal baru dari 14
jenis yang berbeda tipe dan ukurannya.
Saat ini, galangan nasional tengah
mengerjakan sembilan kapal jenis crew boat
senilai US$52,5 juta, untuk menunjang kegiatan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
Ketujuh galangan itu, PT Arpeni Pratama
Ocean Line Tbk (APOL) di Batam, PT Daya Radar
Utama (DRU) dan perusahaan plat merah PT
Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) di Kawasan
Khusus Industri Perkapalan Lamongan, Jawa

Timur (Jatim).
Kemudian, PT Repindo Jagad Raya, di
Kawasan Industri Maritim Terpadu (KIMT),
Tanggamus, Lampung – yang diperkirakan
mampu membangun kapal sekelas Very Large
Crude Carrier (VLCC). PT Dumas Shipyard di
Madura dan investasi dua perusahaan lain di
Gorontalo serta Bojonegoro yang masih uji
coba.
Khusus galangan Batam, disiapkan mampu
head to head dengan Singapura, mengingat
potensi FTZ berpeluang untuk mengekspor
kapal.
Sejak enam tahun lalu, Pertamina telah
memesan armadanya pada galangan dalam
negeri, untuk pendistribusian Bahan Bakar
Minyak (BBM) di dalam negeri. Mengingat,
81,6% angkutan itu dilakukan lewat laut, sisanya
baru jalur non laut.
Pada 2010, Pertamina memesan 27 unit,
dari total 50 kapal yang telah diserahterimakan.
Tahun lalu hingga 2015, diajukan usulan
investasi baru berupa penambahan 23 kapal
untuk jenis tanker ukuran small, medium, large,
VLCC dan kapal jenis elpiji.
Saat ini, galangan dalam negeri tengah
merampungkan enam kapal tanker senilai

US$110 juta, yang berukuran 3.500 DWT dan
17.500 DWT. Kini, sebagian besar kapal-kapal
pesanan Pertamina itu telah beroperasi di
perairan Indonesia.
Dua tahun mendatang, Pertamina akan
menambah 15 armada kapal baru senilai
US$370 juta, sedangkan pada 2012 ini telah
dilakukan tender untuk sepuluh tanker baru
senilai US$220 juta. Pelaksanaan pembangunan
tinggal menunggu penandatanganan kontrak
saja.
Kesepuluh kapal baru itu, enam di antaranya
jenis general purpose, dengan kapasitas angkut
17.500 DWT. Sedangkan empat kapal lain jenis
tanker. Harga kapal general purpose mencapai
US$25 juta per unit dan empat tanker lain nilai
tendernya mencapai US$70 juta.
Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas
Pantai Indonesia (Iperindo) menghitung, jika
digabung dengan pesanan dari Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub),
maka
total
pengadaan pada 2012 ini mencapai Rp2,34
triliun untuk 19 kapal. Sembilan tender dari
Kemenhub dan sepuluh dari Pertamina.
Tender pembuatan kapal Pertamina ini,
dikhususkan untuk galangan kapal lokal, guna
memacu pertumbuhan industri nasional. Di sisi
lain, untuk mendorong pemberdayaan industri
galangan kapal di dalam negeri, sehingga
tendernya tertutup bagi perusahaan luar negeri
ikut berpartisipasi.
Menurut Carmelita Hartoto, saat ini
banyak sekali insentif yang dibutuhkan
industri galangan kapal, termasuk pajak-pajak
penghapusan PPN yang dibebankan kepada
industri kapal nasional.
“Ke depannya, INSA akan menjadikan
Roadmap Pengembangan Industri Perkapalan
Nasional sebagai pijakan untuk memaksimalkan
kebijakan asas cabotage. Sebab, industri
galangan memiliki opportunity yang besar
di Indonesia, karena menerima berkah dari
kebijakan Inpres Nomor 5 tahun 2005. Yang
penting lagi, pemerintah perlu membentuk
lembaga pembiayaan, yang khusus menangani
sektor maritim,” ungkapnya. ***
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Industri Galangan Kapal

I

DRU

nvestasi di sektor industri galangan kapal
di Indonesia masih menjanjikan sejalan
dengan terus meningkatnya kebutuhan
akan armada niaga baik dari pihak swasta,
Badan Usaha Milik negara (BUMN) maupun
keperluan alat utama sistem persenjataam
(Alutsista) TNI dan Polri.
Besarnya potensi di sektor industri galangan
kapal juga dipacu oleh kebijakan pemerintah
berupa Inpres No 5 Tahun 2005 tentang
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional serta
kebijakan Kementerian Perindustrian yang
mendorong kegiatan produksi kapal niaga,
BUMN dan perlengkapan Alutsista di dalam
negeri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), pertumbuhan armada niaga nasional
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setiap tahun berkisar antara 800-1000 unit. “Ini
menunjukkan kegiatan pengadaan kapal baru
masih menjanjikan, “ kata Direktur Utama PT
Daya Radar Utama (DRU), Amir Gunawan.
Selain kegiatan pembangunan kapal baru,
kegiatan reparasi kapal juga punya pasar yang

cerah. Apalagi saat ini banyak kapal niaga yang
terpaksa harus menjalani kegiatan reparasi di
galangan kapal di luar negeri karena minimnya
fasilitas yang dimiliki galangan kapal lokal.
Melihat potensi yang besar itu, Amir yakin
proyeksi pemerintah bahwa investasi di sektor

Made in indonesia

industri galangan kapal pada tahun ini sebesar
Rp 1 triliun akan tercapai. Bahkan tahun depan,
nilai investasi di sektor industri ini bisa tumbuh
15%.
Amir menyatakan, sejak Inpres Nomor
5 Tahun 2005 ditandatangani Presiden SBY,

industri galangan kapal nasional mengalami
kemajuan pesat, meskipun belum bisa
memenuhi tingginya permintaan pengadaan
kapal sehingga impor kapal tidak bisa dicegah.
Hingga kini, defisit antara kebutuhan akan
industri galangan kapal dengan ketersediaan
galangan kapan masih tinggi, yakni mencapai
7 juta DWT (Deadweight Tonnage). Amir
menyatakan, jumlah kapal niaga nasional saja
saat ini mencapai 11.300 unit dengan total
bobot mencapai 17 juta DWT. Sementara
kemampuan galangan kapal yang ada di dalam
negeri baru bisa menangani kapal dengan total
bobot mencapai 11 juta DWT.
“Tetapi, kami yakin defisit tersebut akan bisa
ditekan secara bertahap dengan menggairahkan
investasi di sektor industri galangan kapal,”
ucapnya.
Diakui, dukungan yang diberikan sejumlah
intansi pemerintah, terutama Kementerian
Perindustrian, telah mendorong investor untuk
terjun ke sektor industri galangan kapal di
dalam negeri. Terlebih investasi di sektor ini
membutuhkan dana cukup besar.
“Kami patut mengapresiasi pemerintah,
terutama Kementerian Perindustrian yang telah
banyak melakukan pembinaan dan kebijakan
untuk mendorong pengembangan industri
galangan kapal di dalam negeri,” tuturnya.
Dia mencontohkan sejumlah bantuan dari
sektor fiskal dan moneter yang diterapkan
pemerintah, seperti penerapan pembebasan
bea masuk (BM) impor komponen kapal dan
rencana penghapusan PPN 10%.
“Selain itu, pemerintah juga telah banyak
memfasilitasi kegiatan industri galangan
kapal dengan instansi maupun badan usaha
milik negara, seperti Pertamina, BP Migas dan
kebijakan pembangunan kapal-kapal yang
menggunakan dana APBN untuk dikerjakan di
galangan kapal dalam negeri,” ujar Amir.
Dari sisi teknologi, industri galangan
kapal nasional tidak ketinggalan dengan
industri galangan kapal di luar negeri. Banyak
industri galangan kapal nasional yang sudah
mengadopsi teknologi maju dalam pembuatan
dan reparasi berbagai jenis kapal, seperti yang
dimiliki PT Daya Radar Utama (DRU).
Dengan teknologi maju yang dimiliki
itu, industri galangan kapal nasional sudah
mampu membuat berbagai jenis kapal sesuai
dengan pesanan, baik itu berupa kapal niaga,
kapal patroli maupun kapal untuk keperluan
pertahanan dan keamanan.
Siap Maksimalkan Potensi
Besarnya potensi yang ada di sektor industri
galangan kapal tentunya harus disikapi oleh
pelaku di industri galangan kapal dengan
mempersiapkan fasilitas dan kemampuan yang
memadai.
Terkait hal itu, DRU, sebagai salah satu
industri galangan kapal utama di dalam
negeri, sudah melakukan berbagai upaya
seperti menyediakan fasilitas dan kemampuan
membuat dan mereparasi kapal.
Menurut Direktur DRU, M Affandi, pihaknya
telah memiliki 4 unit galangan kapal yang

tersebar di sejumlah daerah. Galangan kapal
pertama berlokasi di kawasan Tanjung Priok,
Jakarta. Unit ini difokuskan pada kegiatan
pembuatan kapal-kapal baru. Di galangan ini,
DRU bisa memproduksi kapal dengan bobot
2000 gross ton atau kapal dengan panjang
hingga 70 meter.
Unit II juga ada di kawasan Tanjung Priok
dan kegiatan di unit ini khusus pada kegiatan
pemeliharaan atau reparasi kapal. Di unit ini
DRU memiliki dok yang bisa menangani kapal
dengan bobot 8.000 DWT. Selain melakukan
reparasi, DRU juga dapat melakukan kegiatan
konversi atau mengubah fungsi kapal, sebagai
contoh, DRU pernah mengubah sebuah kapal
kontainer milik pengusaha Singapura menjadi
sebuah kapal offshore facility. “Kami merombak
sejumlah bagian di kapal tanker itu menjadi
sebuah kapal dengan sejumlah kamar seperti
di hotel yang bisa menampung 200 orang,”
paparnya.
Selain kapal dagang, unit II DRU juga
telah melakukan kegiatan reparasi terhadap
kapal perang, kapal milik BUMN serta kapal
milik swasta. Kapal perang yang direparasi di
galangan kapal itu antara lain kapal perang jenis
landing ship tank (LST).Sementara galangan
kapal unit III terletak di kawasan Pelabuhan
Panjang,Lampung. Unit ini melayani pekerjaan
pembuatan dan reparasi kapal. Pembuatan kapal
yang baru rampung dikerjakan unit ini adalah
pembuatan kapal tanker pesanan PT Pertamina.
Sedangkan unit IV atau unit terakhir yang
dimiliki PT DRU terletak di wilayah Lamongan.
Unit ini dikhususkan untuk membuat kapal
dengan bobot di atas 50.000 gross ton.

informasi »
PT. Daya radar Utama

Jl. RE Martadinata, Kompleks Post Volker,
Tanjung Priok - Jakarta Utara 14310
Jakarta
Telepon : 021-4303180; 43930411; 4303179
Fax : 021-4308891
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Seragam
Militer
dari APAC Inti Corpora
P

asar tekstil dan produk tekstil (TPT)
terus berkembang dan makin bervariasi
sejalan dengan makin tingginya
tuntutan kebutuhan pasar, baik
dilihat dari jenis, volume maupun kualitasnya.
Salah satu segmen pasar TPT yang kini cukup
berkembang adalah segmen pasar TPT untuk
seragam militer untuk tentara dan polisi. Dalam
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beberapa tahun terakhir ini segmen pasar TPT
ini berkembang cukup pesat menyusul makin
meningkatnya permintaan pasar akan jenis
produk tersebut, baik dari dalam maupun luar
negeri.
Perkembangan pasar tersebut direspons
dengan baik oleh kalangan produsen TPT di
dalam negeri. Salah satunya adalah PT APAC

Inti Corpora yang sejak tahun 2008 lalu telah
mendirikan satu divisi khusus yang menangani
bisnis seragam (uniform). Divisi ini sengaja
dibentuk untuk memenuhi permintaan tekstil
dan produk tekstil seragam yang makin
berkembang dari tahun ke tahun.
Nia Kurnia, Uniform Marketing PT APAC Inti
Corpora mengatakan bisnis TPT untuk seragam
memang agak berbeda jika dibandingkan
dengan bisnis TPT pada umumnya. Sebab,
bahan atau material yang digunakan untuk

Made in indonesia

pembuatan produk ini memang berbeda
jika dibandingkan dengan bahan TPT yang
digunakan oleh konsumen umum. Bahkan
dapat dikatakan bahan yang digunakan untuk
produk seragam ini cenderung tidak umum dan
sangat jarang atau tidak dijual di pasaran umum.
Apalagi para pembeli yang umumnya dari
kalangan instansi atau angkatan bersenjata
dan kepolisian biasanya memesan jenis bahan
dengan spesifikasi tertentu yang disesuaikan
dengan kebutuhan mereka di lapangan.
Umumnya mereka memesan bahan yang
memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi, tidak
mudah robek dan tahan terhadap kondisi
lapangan yang cukup ekstrim, namun tetap
aman dan nyaman dipakai.
“Kebanyakan pembeli memesan jenis bahan
untuk seragam yang terbuat dari katun 65%
dan polyester 35%. Namun benangnya dipintal
secara double sehingga lebih tebal, tetapi
tidak kaku dan tetap lentur. Tentu saja dengan
spesifikasi seperti itu harganya menjadi lebih
mahal dibandingkan dengan kain biasa yang
umum dipakai oleh masyarakat konsumen pada
umumnya,” kata Nia.
Biasanya, tambah Nia, masing-masing
negara memiliki standard spesifikasi bahan
maupun desain seragam yang berbeda satu
sama lain. Hal itu mengacu kepada kebutuhan
spesifik tiap angkatan bersenjata yang
disesuaikan dengan kondisi negaranya masingmasing. Tidak terkecuali angkatan bersenjata
Indonesia, dalam hal ini Tentara Nasional
Indonesia (TNI) juga memiliki standard sendiri.
Dewasa ini PT APAC Inti Corpora telah
mendapatkan pesanan pembuatan pakaian
seragam dari TNI dan angkatan bersenjata
Singapura. Standard pakaian seragam tentara
kedua negara itu berbeda satu sama lain.
Perusahaan kini juga sedang menggarap pasar
seragam militer di sejumlah negara lainnya, baik
di kawasan Asia, Australia dan Eropa.
“Dewasa ini penjualan TPT untuk seragam
militer kami masih didominasi pasar dalam
negeri yang mencapai sekitar 90%, sedangkan
sisanya 10% penjualan ke pasar ekspor.

Kami harapkan kegiatan ekspor TPT untuk
seragam akan terus meningkat dalam waktuwaktu mendatang, karena pasar TPT seragam
di mancanegara pun sebetulnya memiliki
prospek yang cukup cerah ke depan dimana
permintaanya terus meningkat dari tahun ke
tahun,” tutur Nia.
Di luar seragam militer dan polisi, peluang
pasar TPT seragam untuk masyarakat sipil pun
masih menjanjikan prospek yang cukup baik
seperti seragam untuk seragan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), seragam pegawai swasta dan BUMN.
Di segmen pasar pakaian seragam sipil ini PT
APAC Inti Corpora kini antara lain menangani
pesanan pakaian seragam dari perusahaan
peleburan baja (PT Krakatau Steel), perusahaan
pertambangan batubara (PT Bukit Asam),
perusahaan pelayaran (PT PELNI), kalangan
perusahaan perhotelan, rumah sakit, sejumlah
Pemda.
PT APAC Inti Corpora merupakan salah satu
perusahaan TPT terintegrasi yang menggarap
industri hulu sampai hilir, mulai dari industri
pemintalan benang, industri kain hingga
industri pakaian jadi (garmen). Divisi TPT
seragam sendiri saat ini hanya mewakili sekitar
10% dari total bisnis TPT perusahaan tersebut.
Sementara itu, ketergantungan bahan baku
impor di industri TPT umumnya masih cukup
tinggi yaitu mencapai sekitar 70%. Bahkan,
untuk kebutuhan kapas (katun), Indonesia
selama ini terpaksa harus mengimpor hampir
100% dari kebutuhan kapasnya, sedangkan
untuk kebutuhan polyester kini sudah cukup
banyak dipasok dari dalam negeri.***

informasi »
PT Apac Inti Corpora

Graha BIP Building 10th Floor, Jl.Jend.Gatot Subroto
Kav.23, Jakarta 12930 - Indonesia
Telepon : 021-5228888
Fax : 021-5258300, 5202910
Website : www.apacinti.com
E-mail : young@apacinti.com
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Jepara
Mebel Jati
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M

ebel kayu jati Jepara sudah lama
dikenal masyarakat dunia karena
kualitas serta keindahan desain dan
ukirannya yang khas. Entah sejak
kapan masyarakat dunia mulai mengenal dan
menggandrungi mebel kayu jati Jepara, yang
jelas sampai saat ini mereka begitu fanatik dan
mengagumi produk mebel kota Kartini tersebut.
Tentu saja kemasyhuran mebel kayu
jati Jepara ini tidak diraih begitu saja tanpa
kerja keras, keuletan dan inovasi tanpa henti
yang dilakukan para perajinnya. Bakat seni
yang dimiliki sumber daya manusia yang
terlibat di industri ini sangat berperan dalam
pengembangan industri mebel di Jepara.
Bagi kebanyakan masyarakat dan perajin
mebel kayu jati Jepara, membuat ukiran dan
mebel kayu jati tidak hanya sekedar melakukan
bisnis tetapi sudah menjadi bagian dari budaya.
Fenomena yang cukup unik tersebut telah
menjadikan regenerasi dalam pelestarian bakat
dan keterampilan dalam membuat ukiran
mebel kayu jati sebagai kebanggaan dan mata
pencaharian sebagian besar masyarakat Jepara.
Salah satu contoh dari fenomena ini adalah
Abdul Latif (44), seorang pengusaha mebel kayu
jati asli Jepara. Meskipun pendidikan formal
yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan
industri mebel, tetapi ia sukses menjalankan
bisnis mebelnya dengan berbekal pengetahuan
yang diperolehnya secara autodidak dari
lingkungan masyarakat industri mebel di Jepara.
Sarjana sastra Inggris lulusan Universitas
Muhammadiyah Malang tahun 1994 ini
memiliki cita-cita untuk menciptakan lapangan
kerja sendiri, bukan sebagai pegawai atau
pencari pekerjaan. Karena itu, setelah lulus
dari Fakultas Satra Universitas Muhammadiyah
Malang, Latif langsung membuka usaha sendiri
di bidang produksi mebel kayu jati dengan
mendirikan CV Mebel Jati Jepara yang ketika
itu fokus memproduksi outdoor furniture
(garden furniture). Ilmu sastra Inggris yang

diperoleh di bangku kuliah dapat mendukung
pengembangan bisnisnya, khususnya dalam
memasarkan dan mempromosikan produk
mebel jatinya kepada para pembeli di pasar
mancanegara.
Kini, Latif dengan CV Mebel Jati Jeparanya
secara rutin mengekspor produk mebel kayu
jatinya ke Prancis dan Belgia sebanyak 1
kontainer per bulan. “Sejak awal kami memang
sudah menggarap pasar ekspor karena
orientasi kami sejak awal memang ke pasar
mancanegara. Kegiatan ekspor itu semula
dilakukan melalui pihak ketiga, namun mulai
tahun 2010 lalu langsung mengurusnya sendiri
dan berhubungan dengan pihak importir di
luar negeri tanpa perantara,” kata Latif kepada
majalah KINA di sela-sela sebuah pameran di
Jakarta belum lama ini.
Dalam pembuatan produk mebelnya Latif
memang hanya menggunakan kayu jati sebagai
satu-satunya bahan baku karena kayu jati
memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis
kayu lainnya. Namun demikian, penggunaan
kayu jati pun bukan tanpa masalah. Sejumlah
kendala sering menghadang mulai dari seretnya
pasokan kayu dan tingginya harga kayu yang
cenderung terus naik. Bahkan dalam satu tahun
harga kayu jati bisa naik beberapa kali. Belum
lagi ketentuan baru yang mengharuskan para
eksportir produk kayu ke Uni Eropa untuk
memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu
(SVLK).
Semua itu menyulitkan kalangan produsen
mebel yang umumnya termasuk ke dalam
kelompok usaha kecil menengah. Sebab, semua
kendala itu pada akhirnya bermuara pada satu
persoalan baru, yaitu kebutuhan modal kerja
yang jauh lebih besar untuk mengatasi tingginya
harga bahan baku dan biaya sertifikasi.
Bisnis mebel jati yang digeluti Latif pun
sempat mengalami pasang surut sejalan
dengan perkembangan situasi ekonomi di
negara tujuan ekspor. Namun sampai sejauh ini

Latif dapat bertahan dari gelombang pasang
surut itu karena selalu mendapatkan jalan
keluar yang kreatif dan inovatif. Pada tahun
2008 misalnya, ketika terjadi krisis ekonomi
dunia, pesanan produk garden furniture dari Uni
Eropa sempat mengalami penurunan drastis.
Untuk mengatasinya, Latif mulai menggarap
produk indoors furniture di pasar domestik
dan dipasarkan melalui jaringan internet. Di
luar dugaan, sambutan para pembeli di pasar
domestik cukup bagus, khususnya dari kalangan
pembeli di Sumatera.
“Sampai saat ini kami tetap memproduksi
garden furniture dengan sasaran pasar
kebanyakan masih para pembeli di luar negeri,
sedangkan untuk indoors furniture kami lebih
banyak memfokuskannya untuk pasar dalam
negeri walaupun sudah mulai juga diekspor ke
luar negeri, yaitu ke India,” tutur Latif yang kini
memiliki 20 orang karyawan dengan produksi
mebel rata-rata 700-800 pieces per bulan.***

informasi »
CV Mebel Jati Jepara

Jl. KH. Nawawi Km. 02 RT 03 RW 01 Kel. Sinanggung
Kec. Melonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah
Telepon / HP : (0291) 3390789
Website : www.mebeljatijepara.com
E-mail : info@mabeljatijepara.com
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ahun 2012 ini boleh jadi disebut
sebagai tahun kebangkitan industri
rotan Indonesia. Hal ini tak terlepas dari
bangkitnya gairah baru dalam industri
rotan di dalam negeri. Sejak diberlakukannya
larangan ekspor rotan mentah awal tahun 2012,
industri rotan di dalam negeri, secara perlahan
tapi pasti, mulai bangkit dan sejumlah industri
rotan yang sebelumnya mati suri, kini mulai
berproduksi lagi.
Kebangkitan industri rotan di dalam negeri
itu setidaknya tercermin dari kinerja ekspor
produk rotan Indonesia yang pada periode 1
Januari-30 September 2012 telah mencapai
lebih dari US$ 157 juta dibanding periode

yang sama tahun 2011, nilai ekspornya hanya
mencapai US$ 108,96 juta. Sehingga telah
terjadi peningkatan dalam nilai ekspor produk
rotan sebesar 44,82 %.
Salah satu industri rotan yang telah bangkit
adalah PT Kudos Istana Furniture yang berlokasi
di wilayah Kudus, Jawa Tengah, itu kini terus
mengalami peningkatan. Order yang dulu
sempat hilang mulai kembali berdatangan
setelah kebijakan larangan ekspor rotan mentah
diterapkan kata Yopie Susanto, Managing
Director PT Kudos Istana Furniture. Dampak
positif dari larangan ekspor rotan mentah juga
bisa dilihat dari kenaikan hingga kuartal I tahun
2012 telah mencapai 20% dari total produksi

Bangkitnya Industri

furnitur Kudos.
“Peningkatan ini cukup baik karena terjadi di
tengah ekonomi global yang masih memburuk,
yang dialami negara-negara yang selama ini
menjadi pelanggan perusahaan,” ucap Yopie.
Dia yakin, produksi furnitur rotan Kudos dan
industri pengolah rotan lainnya di dalam negeri
akan mengalami peningkatan dengan adanya
sejumlah program yang digulirkan pemerintah
untuk mendorong peningkatan kinerja industri
rotan dalam negeri yang antara lain berupa
program CSR, pengadaan meja dan kursi rotan
untuk sekolah-sekolah. “Pasar dalam negeri
masih sangat besar dan hal ini bisa untuk
mengantisipasi kelesuhan pasar luar negeri

Rotan Kudos
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akibat krisis ekonomi global yang masih terjadi,”
ujarnya.
Munculkan Produk Baru
Guna meningkatkan kinerja produksi, Kudos
terus melakukan pengembangan di bidang riset
dan desain. Sejumlah produk baru diluncurkan
ke pasar untuk mengembalikan pangsa pasar
yang dulu.
Salah satu produk baru yang menjadi
andalan Kudos adalah meja dan kursi rotan
untuk kegiatan sekolah. Produk baru ini
khusus ditujukan untuk program CSR Rotan
yang diluncurkan Kementerian Perindustrian
bagi penyediaan meja dan kursi sekolah oleh
perusahaan swasta maupun BUMN. Kudos
sendiri telah mengirimkan contoh dari produk
meja dan kursi rotannya ke Kementerian
Perindustrian untuk dilakukan uji laboratorium
mutu. Menurutnya, dalam membuat meja dan
kursi untuk kegiatan pendidikan, Kudos terlebih
dulu melakukan riset atau penelitian untuk
mengetahui bentuk meja dan kursi rotan yang
bisa dipakai secara nyaman dan aman oleh para
siswa. “Kami juga berusaha membuat desain
yang menarik untuk meja dan kursi rotan untuk
kegiatan pendidikan tersebut,” paparnya.
Setelah kegiatan riset dan pembuatan
desain selesai, barulah perusahaan meluncurkan
beberapa jenis meja dan kursi rotan yang
diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan. Yopie
mengatakan, desain meja dan kursi rotan yang
diproduksi Kudos langsung mendapatkan
tanggapan positif dari sejumlah pihak, sehingga
banyak pesanan terhadap produk tersebut.
Sedikitnya, hingga awal Juli 2012, Kudos
telah mendapatkan pesanan 3.000 unit meja

dan kursi sekolah dari sejumlah perusahaan
yang ingin menerapkan program CSR nya
melalui pengadaan meja dan kursi untuk
sekolah-sekolah. Jumlah itu dipastikan akan
terus bertambah karena setelah mendapatkan
sertifikasi mutu dari pemerintah, Kudos akan
proaktif menjemput bola ke perusahaanperusahaan yang ingin menerapkan program
CSR nya.
Selain meja dan kursi rotan untuk kegiatan
pendidikan, Kudos juga terus meluncurkan
produk-produk furnitur lainnya, baik yang dibuat
dari bahan baku rotan, kayu, kulit, maupun
bambu. Bagi Kudos Istana Furniture, sejumlah
kebijakan yang diluncurkan pemerintah yang
terkait dengan industri rotan, bisa dijadikan
momentum bangkitnya industri rotan di dalam
negeri yang sebelumnya mati suri.
Yopie sendiri mengalami betapa besarnya
dampak negatif yang melanda industri rotan
di dalam negeri akibat kebijakan pemerintah
membuka kran ekspor bagi komoditas rotan
mentah.“Pada saat kran ekspor rotan mentah
dibuka, industri rotan kita langsung kalah
bersaing dengan industri rotan dari China dan
Vietnam,” paparnya.

Sejumlah buyer yang selama ini menjadi
pelanggan Kudos, mengalihkan ordernya
ke China dan Vietnam. Akibatnya, produksi
furniture rotan perusahaan pun mengalami
penurunan secara drastis. Sebagai langkah
efisiensi, perusahaan terpaksa merumahkan
karyawannya.
Kini, perusahaan telah menatap masa depan
yang lebih baik, seiring komitmen pemerintah
untuk meningkatkan daya saing industri dalam
negeri melalui peningkatan nilai tambah.***

informasi »
PT Kudos Istana Furniture

Jalan Raya Kudus-Jepara, KM 7 PO BOX 180, Kudus
59361
Phone : 291-434371
Fax : 291-433148
Homepage : www.kudosfurniture.com
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ilm-film animasi yang beredar di negeri
ini kebanyakan berisikan materi atau
konten asing. Tokoh-tokoh asing seperti
Micky Mouse, Doraemon, Sinchan adalah
nama-nama yang tak asing lagi bagi telinga
anak-anak yang menyukai film-film animasi.
Jarang ada film-film animasi yang menggunakan
tokoh berlatar belakang Indonesia.
Kondisi ini telah mengusik hati Bayu Sulistyo
untuk membuat film animasi bermutu dengan
menggunakan tokoh dan karakter bernuansa
Indonesia. “Saya ingin mengangkat karakter asli
hewan Indonesia dalam dunia animasi,” ujarnya.
Kebetulan sekali, Bayu memiliki latar
belakang pendidikan dan pekerjaan di dunia
produksi film animasi. Pria berusia 30 tahun
ini selama beberapa tahun pernah bekerja di
sebuah studio yang membuat iklan dan film-film
animasi asing.

Dengan pengalaman dan keinginannya
memperkenalkan karakter Indonesia dalam
dunia animasi, pada tahun 2011 Bayu
mendirikan studio yang diberi nama Hicca
Animation Studios di Yogyakarta. Setahun
kemudian, studio tersebut mulai memproduksi
serial film animasi yang berjudul Uwa dan Rimba
Indonesia .
“Lewat
animasi
ini,
saya
ingin
memperkenalkan hewan Indonesi seperti
orang utan, harimau sumatra dan badak
bercula satu,” paparnya. Film animasi Uwa
dan Rimba Indonesia beris petualangan dan
kisah persahabatan unik antara tiga bayi satwa
langka di rimba Indonesia. Mengambil genre
petualangan, lewat Hicca Animation Studios,
Bayu memperkenalkan tiga karakter utama dari
satwa langka Indonesia, yakni Uwa (anak orang
utan) yang berambut merah, bermata lebar,

rambut jabrik serta tingkah lakunya yang lincah
dan cerdas dan memiliki hobi meneliti serta hip
hop dance. Ada juga Pito (anak badak bercula
satu). Hewan ini memiliki tenaga besar yang
membuatnya menyukai shuffle dance walau hobi
utamanya adalah berendam dalam kubangan
lumpur. Pito baik hati namun ceroboh.
Tokoh utama lainnya dalam animasi itu
adalah anak harimau sumatera yang bernama
Mica. Mica digambarkan sebagai hewan yang
cantik dan centil dengan hidung bulat dan
mulut imut, harimau yang sering merasa
dirinya adalah kupu-kupu dan suka melompat,
menari dan bernyanyi dengan suara merdunya.
Memiliki perasaan halus, Mica juga adalah
penyayang dan mudah terharu.
Mereka bermain di rimba Indonesia
didampingi para sahabat khas satwa Indonesia
lainnya, seperti Hwogi burung hantu tua, Kriki

HICCA Animation Studios
Memperkenalkan Karakter Indonesia di Dunia Animasi
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jangkrik kecil, Dodo komodo dan Lilo Landak.
Menurut Bayu, produksinya ini menyasar
target pasar berupa anak-anak berusia 4-13
tahun.” Pada usia itu biasanya anak-anak sangat
menyukai film-film animasi,” jelasnya.
Dalam memproduksi film animasi 3
dimensi berupa petualangan, Bayu juga tidak
melupakan muatan pendidikan untuk pemirsa.
Pesan mendidik disampaikan melalui intrik
dan sikap tiap karakter dalam menjalani cerita,
yang disajikan juga dalam bentuk nyanyian dan
tarian. Daya tarik utama adalah karakter yang
eye cathing dan lovable, adegan dan gerakan
lucu seperti dancing hiphop, konflik petualangan
yang seru, serta nyanyian yang merdu.
Walaupun dipenuhi dengan muatan
pendidikan, namun karakter satwa yang ada
dalam film animasi itu tetaplah menjaga fakta
asli dari satwa tersebut. Bayu menegaskan
kalau film animasi Uwa dan Rimba Indonesia
akan diproduksi sebanyak 26 judul dan dibuat
dalam dua bahasa, yaitu bahsaa Indonesia dan
Inggris.“Kami ingin membuat sebanyak mungkin
film animasi berlatar belakang Indonesia agar
anak-anak negeri ini bisa mengenal lebih dekat
dunia satwa dan fauna yang ada di Indonesia,”
ucap Bayu.
Dia mengakui, untuk memproduksi film
animasi tidak bisa dilakukan secara cepat
karena proses produksi sebuah film animasi
yang memakan waktu cukup lama. Untuk satu
judul film animasi dengan durasi 12 menit
setidaknya dibutuhkan waktu pembuatan
selama 1 bulan. Proses yang paling lama dalam
pembuatan film animasi adalah pada tahap
menggerakkan tokoh-tokoh yang bermain

dalamnya. Berdasarkan pengalamannya, untuk
menggerakkan para tokoh atau karakter selama
10 detik, dibutuhkan waktu pengerjaan selama
satu hari.
Menurutnya, proses produksi film animasi
dimulai dengan pembahasan ide atau tema
yang akan dibuat. Setelah itu, dibuat gambar
para tokoh atau karakter yang akan ditampilkan
dalam film animasi itu dan dibuat dalam bentuk
3 dimensi.
Setelah gambar atau model tokohtokoh dibuat, langkah selanjutnya adalah
mengecat model tokoh tersebut sesuai dengan
karakter yang diperankan serta kondisi latar

belakang film tersebut. Langkah terakhir yang
dilakukan dalam produksi film animasi adalah
menggerakkan tokoh-tokoh tersebut melalui
komputer.
Walaupun memakan waktu lama, Bayu
tetap bersemangat untuk mengembangkan
film animasi dengan tokoh dan karakter yang
berkaitan dengan Indonesia. Apalagi saat ini
film animasi Uwa dan Rimba Indonesia yang
dibuatnya sudah mendapatkan sambutan di
masyarakat meski pihaknya belum melakukan
promosi baik ke televisi maupun media
informasi lainnya.***

informasi »
Hicca Animation Studios

Contact Person : Bayu Sulistyo
HP : 08179406423
Email : bayusulistyo@hiccastudios.com
Website : www.hiccastudios.com
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SDX Bali

Pesona Tas Kulit Ular
P

ulau Bali selama ini dikenal sebagai
surga wisata. Keindahan alamnya
serta keramahan penduduknya telah
menarik minat wisatawan lokal dan
asing untuk berkunjung ke pulau tersebut.
Tidak akan lengkap jika berwisata ke Bali tetapi
tidak membawa buah tangan khas dari pulau
Dewata. Besarnya potensi pasar produk khas
atau cendera mata inilah yang membawa Leni
Marlina untuk terjun dalam bisnis pembuatan
tas. Tidak tanggung-tanggung, bahan yang
dipilih untuk pembuatan tasnya adalah kulit
ular. Ular merupakan salah satu hewan liar yang
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sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat di dunia.

Di tangannya, ular yang menyeramkan
diubah menjadi sebuah hasil karya yang
cantik, dan asli buatan tangan orang Indonesia.
Dia juga menggunakan brand asal pulau
Bali dalam memasarkan produk tas ularnya,
yakni SDx Bali. Hingga kini, tas ular produksi
SDx Bali sudah banyak dikenal masyarakat,
baik masyarakat lokal maupun internasional.
Awalnya, ia tidak menyangka bila
produk tasnya akan terkenal dan banyak
diminati masyarakat, khususnya kalangan

wanita. Pasalnya, kegiatannya di industri
tas bermula dari iseng untuk mengisi waktu
senggangnya. Kegiatan pembuatan tas
bermula pada tahun 2003 ketika dia harus
berhenti bekerja dan mengikuti suami
yang ditugaskan di daerah Pekanbaru, Riau.

Tas-tas buatannya itu, yang sebelumnya
terbuat dari kulit sapi, dipasarkan Leni melalui
ajang arisan keluarga dan kerabatnya. Tak
disangka, keluarga dan kerabatnya sangat
menyukai tas hasil karyanya. Maka, pesanan
pun mulai
bermunculan.
Permintaan
terus bertambah seiring dengan makin

Made in indonesia

kencangnya promosi dari mulut ke mulut
mengenai keindahan tas buatan Leni.
Melihat perkembangan yang positif, ia pun
memutuskan untuk benar-benar menggeluti
bisnis pembuatan tas wanita. Atas saran
kawannya, Ia dihimbau untuk menjadikan
Pulau Bali sebagai pusat produksi dan
pemasaran. Melihat potensi pasar yang begitu
besar, dia pun kemudian hijrah ke Bali dan
memilih kawasan Seminyak, Kuta, sebagai
pusat produksi dan pemasaran tas-tasnya itu.
Sebenarnya, produk tas yang dipasarkan
di Bali sudah cukup banyak. Namun, untuk
menarik
konsumen
dan
membedakan
produknya dengan produk tas lain, SDX Bali
memilih untuk membuat tas wanita dari kulit
ular dengan warna-warna yang cerah. Selain
itu, tas-tas dari kulit ular itu juga dikombinasikan
dengan batu-batuan sehingga menambah
kuat pesona yang dimunculkan dari tas yang
diproduksinya itu kepada para konsumennya.
Untuk memproduksi tas dari kulit ular,
Leni mengaku tidak mengalami kesulitan.
Untuk bahan baku kulit berbagai jenis ular.
Dia mendapatkan pasokan secara rutin dari
sejumlah pemasok kulit ular di Indonesia.
Begitu juga dengan batu-batuan, secara
rutin pemasok batu hias dari Kalimantan
mensuplai SDX Bali. Bahan-bahan itu kemudian
diramu menjadi sebuah tas melalui keahlian
tangan-tangan para pekerjanya. “Tas SDX
Bali diproduksi melalui pola hand made
yang dilakukan para pekerja kami,” ujarnya.
Karena pola produksi yang digunakan
adalah hand made, maka jumlah tas yang
diproduksi SDX juga terbatas. Dengan jumlah
pekerja tetap sebanyak 15 orang, sebuah
tas hanya bisa dihasilkan seorang pekerja
selama satu minggu. Proses terlama dalam
pembuatan tas itu terdapat pada pembatan
payet dengan batu-batu permata. Pembuatan
payet dengan batu permata harus dilakukan

secara teliti agar keindahan kulit ular dan batu
permata bisa terpancar secara bersamaan.
Mengingat produksinya yang terbatas
dan pola pembuatannya dengan keahlian
tangan manusia, maka tas produksi SDX
pun banyak dicari konsumen. Tidak hanya
konsumen lokal saja, tetapi juga konsumen
luar negeri juga mencarinya. Menurut Leni,
pembeli asing terhadap produk tas kulit
ularnya, tidak hanya wisatawan asing yang
berkunjung ke Bali saja, tetapi juga dari
kalangan pedagang atau pencinta tas yang ada
di luar negeri. “Dalam lima tahun terakhir ini,
saya telah mengekspor tas kulit ular ke China,
Hongkong, Dubai dan Malaysia,” papar Leni.
Walaupun produknya banyak diminati
konsumen mancanegara, Leni mengakui kalau
secara umum penjualan tasnya lebih banyak
di pasar lokal, khususnya di Bali, Jakarta dan
Bandung. Namun, untuk wilayah Bali, sebagian
besar pembelinya adalah wisatawan asing.
Salah satu keunikan yang diterapkan Leni
adalah produknya tidak dipasarkan di outletoutlet yang ada di mal kelas atas. Dia hanya
memasarkan produknya di outlet khususnya
serta melalui pameran-pameran agar harga
tas kulit ular SDX Bali terjangkau oleh semua
lapisan masyarakat. Di sebuah pameran,
tas SDX dipasarkan dengan harga termurah
Rp350.000 hingga Rp7.000.000/buah. Harga
jual itu, ungkapnya, cukup wajar jika dilihat dari
bahan baku dan pola pengerjaannya yang tidak
menggunakan mesin-mesin produksi massal.***

informasi »
SDx Bali

Jalan Raya Seminyak Nomor 61 K-25, Seminyak,
Kuta 80361
Contact Person : Leni Marlina
HP : 081364150918
Website :www. Sdxbali.com
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Cita Rasa

Rendang
Dalam Kemasan
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ndonesia memang kaya akan produk kuliner.
Bahkan, salah satu produk kuliner Indonesa,
yakni rendang kini sudah diakui sebagai
makanan terlezat di dunia versi CNN Go.
Makanan khas masyarakat Sumatera Barat ini
memang memiliki cita rasa yang khas dan cocok
untuk lidah berbagai suku atau etnis masyarakat
di Indonesia dan internasional. Tak heran jika
rendang menjadi salah satu menu favorit di
berbagai perhelatan resmi maupun tak resmi.
Pengakuan dunia dan besarnya minat
masyarakat untuk mengkonsumsi rendang
tentunya menjadikan peluang bisnis rendang
semakin besar untuk dipasarkan ke kancah
kuliner nasional dan internasional. Salah satu
perusahaan yang memanfaatkan peluang
berbisnis rendang adalah PT. Langit Cerah
Sukses (LCS). Perusahaan ini sejak tahun 2010
lalu telah memanfaatkan potensi bisnis ini
dengan memproduksi rendang dalam kemasan
kaleng dengan merk Karissa.
“Rendang Karissa diproduksi untuk
memudahkan para penggemar rendang
menikmati masakan tersebut tanpa terhalang
jarak dan waktu,” ujar Tania Ismir, Head
Marketing PT LCS. Menurut Tania, kehadiran
rendang Karissa tak terlepas dari keluhan
kalangan masyarakat yang sering mengalami
kesulitan dalam menikmati masakan rendang
karena berada di suatu daerah yang jauh dari
restoran Padang atau dalam waktu yang tidak
memungkinkan untuk datang ke restoran,
maupun membuat sendiri masakan tersebut di
rumah.
Saat ini, untuk mendapatkan rendang
kaleng Karissa sangat mudah karena dapat
dipesan secara online. Rendang Karissa memiliki
beberapa keunggulan, selain rasa yang lezat,
rending ini pun dikemas dalam kaleng yang
tahan hingga 1 tahun sehingga praktis dibawa
bepergian, seperti berwisata, umroh ataupun
haji, dan untuk persediaan.

Motto yang dipakai oleh LCS dalam
memproduksi rendang kemasan adalah Halal,
Praktis, Hemat. Oleh karena itu, produk ini
telah melalui audit BPOM RI dan mendapatkan
sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) sehingga kesehatan dan keamanannya
terjamin.
Agar cita rasa rendang Karissa disukai
konsumen dan keamanannya terjamin, proses
produksi diawasi secara ketat, baik dalam
pemilihan bahan baku berupa daging sapi,
bumbu maupun kebersihannya. Untuk bahan
baku daging, LCS menggunakan daging sapi
rendah lemak dan berserat lembut. Untuk
membuat rendang Karissa, dibutuhkan daging
sapi sebanyak 80 kg per hari dan bahan bakunya
dipasok oleh pedagang lokal.
Selain itu, proses produksi dilakukan secara
manual. Buah kelapa diparut dengan tangan
dan melalui proses memasak sekitar 7 jam dan
penggunaan mesin baru dilakukan pada proses
pengalengan rendang dan dijual di pasaran
dalam kemasan kaleng dengan bobot bersih
150 gr.
Untuk menjamin produknya tetap aman
dikonsumsi masyarakat, LCS secara berkala
melakukan uji laboratorium setiap tiga bulan
sekali. Di samping itu, perusahaan juga secara
berkala mengirimkan karyawannya untuk
menjalani training di lembaga perguruan tinggi
seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) guna
mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara
produksi masakan yang sehat.
Sistem Online
Dalam memasarkan produknya, LCS awalnya
hanya memfokuskan kegiatan pemasaran
dengan menggunakan sistem online.“ Penjualan
dengan sistemonline adalah pendapatan utama
kami,” kata Tania. Namun, seiring dengan
peningkatan penjualan dan perluasan pangsa
pasar, sistem online tidak lagi menjadi tumpuan

penjualan produk rendang Karissa. LCS sejak
Juli lalu telah memasarkan rendang kemasan
itu ke supermarket-supermarket dan membuka
sejumlah outlet cabang di berbagai daerah,
seperti di Kalimantan dan Sumatera.
Hingga saat ini, penjualan melalui online
telah memberikan kontribusi 60% dari total
penjualan rendang Karissa. Sedangkan sisanya
40% lagi diperoleh dari penjualan melalui
outlet-outlet di supermarket-supermarket.
Diperkirakan persentase penjualan melalui
outlet akan semakin meningkat seiring dengan
makin banyaknya konsumen yang mengetahui
keberadaan rendang Karissa di supermarket.
Pihak LCS juga saat ini terus berusaha
menyasar pasar ekspor. Berbagai strategi dan
terobosan tengah dilakukan untuk menembus
pasar ekspor. Misalnya saja dengan mengikuti
pameran-pameran kuliner, baik bertaraf lokal
maupun internasional.***

informasi »
PT Langit Cerah Sukses

Ruko Sektor VII Blok RP No:99, BSD Tangerang
Selatan 15310, Indonesia
Contact Person : Tania Ismir
HP :83895725514
Email : taniaismir@yahoo.com
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Kaligrafi dari
Pasir Laut
P

ersaingan bisnis kini semakin ketat.
Untuk bisa memenangkan persaingan
di pasar lokal maupun global diperlukan
daya tarik dan daya saing tinggi. Untuk
membuat produk yang mampu memenuhi
tren pasar dibutuhkan kreatifivitas saat ini
masyarakat dunia tengah menyukai produkproduk kreatif.
Bicara soal kreatifitas, bangsa Indonesia
dikenal memiliki kreativitas tinggi untuk
menghasilkan sebuah produk. Salah satunya
lukisan kaligrafi dari pasir laut yang diciptakan
oleh A. Faizan Z Makhadatu. Menurut Faizan, ide
pembuatan kaligrafi dari pasir laut muncul pada
tahun 2001 ketika lulus dari perguruan tinggi.
Pria asal Lampung yang bermukim di Sleman,
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Yogyakarta itu, ingin menuangkan kreativitas
dan kemampuannya dalam membuat kaligrafi.
Dia pun melakukan survei dan pemantauan
di sejumlah tempat untuk mengetahui

perkembangan produk kaligrafi yang telah ada
di pasaran. Dari kegiatan itu dia mendapatkan
ide untuk membuat lukisan kaligrafi dari bahan
pasir laut. Menurutnya, lukisan kaligrafi dengan
pasir laut, dipilih karena dalam kehidupan itu
mengandung banyak makna seperti luasnya
hamparan pasir di pantai yang kalau dilihat
sekilas hanya berupa pasir belaka, padahal
banyak rahasia kehidupan yang bisa ditelaah.
Tidak semua pasir laut digunakan untuk
membuat lukisan kaligrafi. Pasir laut yang
cocok untuk membuat lukisan kaligrafi adalah
pasir dari pantai di Jawa Tengah, Jawa Timur,
Yogyakarta, Jawa Barat dan Nusa Tenggara
Barat,” papar Faizan. Selain itu, tidak semua pasir
laut bisa dipakai membuat lukisan kaligrafi,

Made in indonesia

kaligrafi dari pasir laut telah mendapatkan
pengakuan pasar. Dalam sebulan, dia mampu
menjual lima buah lukisan kaligrafi dengan
kisaran harga antara Rp250.000 hingga
Rp45.000.000 per buah.
Konsumennya pun tidak hanya sebatas
di pasar lokal, tetapi juga menembus pasar
internasional. Setidaknya, lukisan kaligrafi dari
pasir laut hasil kreatvitasnya telah menembus
pasar Turki, China, Libya, Malaysia dan Pakistan.
“Para pembeli asing itu datang sendiri ke
Indonesia untuk membeli lukisan kaligrafi
saya,” ucapnya. Faizan juga telah mendapatkan
penawaran dari salah satu Dubes negara sahabat
untuk mengikuti pameran yang akan digelar di
negara asal Dubes tersebut dalam waktu dekat.
Sebagai sebuah produk kreativitas yang
rawan penjiplakan, Faizan juga telah memulai
proses untuk mematenkan hasil karyanya itu.
“Saya sudah memperoleh arahan langsung dari
Menteri Perindustrian dan Dirjen IKM untuk
segera mematenkan hasil karya saja agar tidak
ditiru orang,” ujarnya.***

hanya yang memancarkan cahaya atau warna
saja yang dapat digunakan.
Proses Pembuatan
Pembuatan lukisan kaligrafi dari pasir laut
dilakukan melalui sejumlah tahapan. Tahap
pertama adalah menentukan tema dari lukisan
kaligrafi yang akan dibuat. Setelah tema didapat,
tahap berikutnya adalah menyiapkan bahanbahan pembuatan kaligrafi, yakni kuas, pasir,
lem, media kanvas atau plywood. “Bahan pasir
dicampur dengan lem khusus dan kemudian
ditaburkan di atas media,” ujarnya.
Setelah bahan pasir ditaburkan di media
dan telah mengering, baru memulai menuliskan
huruf-huruf
Arab
hingga
membentuk
serangkaian kata atau kalimat yang dikemas
dalam berbagai bentuk, seperti orang yang
sedang bertasbih, pantai dan sebagainya. Bahan
yang digunakan untuk melukis bukan cat warna,
tetapi pasir yang sudah dicampur dengan lem
dan pewarna. Kemudian dibingkai dan di jual ke
pasaran.
Lulusan IAIN Sunan Kalijaga jurusan Bahasa
Arab ini sengaja mengerjakan sendiri penulisan
kaligrafinya untuk menjaga kualitas. Sementara,
untuk mencari dan memilah pasir, mencampur
pasir dengan lem dan membingkai lukisan,
dikerjakan oleh karyawannya. “Tulisan kaligrafi
hanya saya yang membuat agar kualitas tulisan

informasi »
kaligrafi dalam lukisan itu merata, tidak ada
perbedaan antara satu lukisan dengan lukisan
lainnya,” paparnya.
Menembus Internasional
Kreativitas Faizan dalam membuat lukisan

Seni Kaligrafi Pasir Aqil Al-Akhyar Art

Showroom : Tamrin City Lt 3 Jakarta
Gallery & Workshop : Purwometani Kalasan, Sleman,
Yogyakarta
Email : makhadatufaizan@yahoo.com
HP : 081272045673
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Nutrijell

Forisa

Kreativitas dan Inovasi sebagai Pemimpin Pasar
30
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ndustri makanan dan minuman
memiliki prospek yang sangat baik
untuk dikembangkan karena industri
tersebut berkaitan dengan kebutuhan
dasar masyarakat yang terus tumbuh sejalan
dengan bertambahnya jumlah penduduk dan
makin meningkatnya kebutuhan masyarakat
akan produk makanan dan minuman yang
berkualitas dan aman dikonsumsi.
Peluang itulah yang menjadi fokus perhatian
manajemen PT Forisa Nusapersada, sebuah
perusahaan nasional yang menekuni industri
makanan dan minuman instan dalam kemasan.
Sejak awal berdirinya tahun 1995 di Jakarta,
manajemen PT Forisa menekankan untuk
pentingnya memproduksi dan memasarkan
produk minuman dan makanan yang berkualitas
dan berdaya saing tinggi. Sejalan dengan tujuan
tersebut maka manajemen telah menetapkan

visi untuk menjadi pemimpin pasar sekaligus
pionir produk makanan dan minuman dalam
kemasan di Indonesia dan di pasar global, serta
menjadi salah satu perusahaan terkemuka di
Indonesia.
Yohanes Ari Sutanto, manajer penjualan
internasional PT Forisa mengatakan PT Forisa
berhasil memproduksi dan memasarkan
berbagai produk makanan dan minuman
instan dalam kemasan yang sangat populer
di masyarakat. Berbagai produk tersebut kini
sudah banyak beredar tidak hanya di pasar
domestik, tetapi juga di mancanegara.
Produk-produk tersebut dihasilkan PT
Forisa setelah melalui proses penelitian dan
pengembangan yang kreatif dan inovatif
sebagai bagian dari upaya manajemen untuk
memuaskan pelanggan langsungnya. Dengan
kekuatan merek yang sudah terkenal di
masyarakat dan ditambah dengan penerapan
Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang
handal, Forisa terus berkembang menjadi salah
satu pemain utama dalam industri makananminuman di tanah air.
Sejalan dengan motonya, Forisa secara
berkesinambungan berupaya menghasilkan
berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan
semua konsumen baik di pasar lokal
maupun internasional dan secara konsisten
memproduksi produk berkualitas tinggi, aman
dikonsumsi, dan halal dengan ditunjang fasilitas
laboratorium modern untuk pengawasan
kualitas, proses pengemasan dan didukung
distribusi yang handal.
Menurut Yohanes, dengan dukungan SDM
yang handal, teknologi produksi yang modern,
serta sistem manajemen yang kuat, Forisa
berhasil memperkenalkan berbagai produk
makanan dan minumannya ke pasar dan dalam
waktu cepat telah menjadi market leader.
Produk makanan dan minuman instan dalam
kemasan yang dihasilkan Forisa cukup bervariasi
mulai dari minuman penyegar beraroma dan

berperasa buah-buahan, kopi, teh, coklat,
jahe, susu berkalsium tinggi, dan minuman
berkarbonasi hingga makanan ringan berupa
jelly. Produk Nutrijell misalnya, merupakan
produk makanan ringan terbuat dari bubuk
konyaku alami dan carrageenan, mengandung
serat yang sangat baik untuk pencernaan.
Beberapa merek produk makanan-minuman
produksi Forisa yang sudah tersedia di pasar
antara lain Nutrijell, Agarasa, Pop Ice, Sisri, Top
Ice, Pop Drink, Teo, Anget Sari, Kalsio, Cola, Finto,
dan Sprata.***

informasi »
PT Forisa Nusapersada

Jl. Raya Pegangsaan 2 No.12, Jakarta Utara.
Telepon / HP : (021) 4604141
Fax : (021) 4604142
Website : www.forisa.co.id
E-mail : globalsales@forisa.co.id
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CV Multi Dimensi

Pelopor Industri
Kerajinan Cangkang
Kerang
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ebagai negara bahari yang terdiri dari
ribuan pulau serta dikelilingi perairan
laut yang kaya akan berbagai sumber
daya laut, sudah selayaknyalah jika
masyarakat Indonesia dapat memetik manfaat
ekonomis dari kekayaaan alam bahari tersebut.
Berbagai sumber daya laut itu, mulai dari
kekayaan sumber daya perikanan, rumput
laut, mutiara, minyak bumi lepas pantai hingga
sumber daya alam laut dalam lainnya merupakan
anugerah yang diberikan sang Maha Pencipta
bagi rakyat Indonesia.
Namun yang lebih penting dari semua
itu adalah bagaimana bangsa ini dapat
memanfaatkan berbagai sumber daya alam
itu demi kemakmuran seluruh bangsa secara
lestari, tanpa menimbulkan kerusakan terhadap
alam sekitar. Pemanfaatan sumber daya laut
secara serampangan harus bisa dicegah agar
lingkungan laut bisa terjaga dengan baik
agar secara turun temurun generasi bangsa
mendatang dapat juga menikmati kekayaan
alam yang sama.
Filosofi inilah yang terus dipegang Siti
Handiya, seorang ibu rumah tangga yang sudah
bertahun-tahun lamanya terjun menggeluti
usaha pemanfaatan dan pengolahan cangkang
kerang menjadi barang kerajinan yang tidak
hanya indah dan menarik, namun juga memiliki
nilai tambah yang sangat besar, baik ditinjau
dari kacamata ekonomis maupun dari kaca mata
lingkungan.
Berawal dari keprihatinan melihat begitu
melimpahnya potensi cangkang kerang yang
dibuang begitu saja sehingga cenderung
menjadi sampah yang mengotori lingkungan
masyarakat pesisir di tanah air, Siti Nurhandiya
mencoba merintis usaha pemanfaatan dan
pengolahan cangkang kerang menjadi berbagai
produk kerajinan yang indah dan menarik.
Secara kebetulan Siti Nurhandiya memiliki
suami berkebangsaan Filipina yang sangat
terkenal dengan industri kreatifnya, khususnya
dalam pengolahan cangkang kerang menjadi
berbagai souvenir dan perhiasan yang menarik
dan indah. Suami Nurhandiya yang bekerja
di sebuah perusahaan multinasional merasa
prihatin melihat potensi cangkang kerang yang
sangat besar di Indonesia tanpa dimanfaatkan
dengan baik. Padahal di Filipina cangkang
kerang dicari orang untuk diolah menjadi
berbagai barang kerajinan yang menarik.
Pada tahun 1994 Siti Nurhandiya bersama
suami akhirnya memutuskan untuk menggarap
potensi cangkang kerang itu dengan mendirikan
CV Multi Dimensi di Cirebon, Jawa Barat. Pada
awalnya, Siti Nurhandiya dengan CV Multi
Dimensinya hanya mengumpulkan cangkang
kerang dari berbagai daerah kemudian
membersihkannya untuk selanjutnya dipasok
kepada industri kerajinan cangkang kerang di
Filipina.
Nova Agung, general manager CV
Multi Dimensi yang juga anak kandung Siti
Nurhandiya selaku penerus usaha tersebut,
mengatakan bisnis bahan mentah (cangkang
kerang yang sudah dibersihkan) itu kemudian

dikembangkan menjadi usaha produksi barang
setengah jadi untuk memasok industri kerajinan
cangkang kerang di Filipina.
Pada tahun 1998 Siti Nurhandiya dan
suaminya mulai mencoba mengembangkan
usahanya dengan memproduksi barang jadi
dengan tetap mendapatkan bantuan dan
bimbingan dari perusahaan industri kerajinan
cangkang kerang di Filipina. Bahkan, pada
tahap-tahap awal, seluruh barang jadi produksi
CV Multi Dimensi masih tetap dipasok kepada
perusahaan mitranya di Filipina untuk kemudian
dipasarkan ke seluruh dunia, khususnya ke
Amerika Serikat dan Eropa.
Kini, CV Multi Dimensi telah berhasil
menggarap pasar ekspor sendiri tanpa
menggantungkan diri pada perusahaan
mitranya di Filipina. Bahkan, sejumlah
perusahaan pembeli di mancanegara yang
selama ini membeli barang kerajinan cangkang
kerang melalui perusahaan Filipina, kini
membelinya langsung dari CV Multi Dimensi.
Perusahaan pionir industri kerajinan
cangkang kerang di Indonesia ini kini telah
mengekspor berbagai produknya ke Spanyol,
Prancis, Italia, Jerman, Amerika Serikat, Australia,
Uni Emirat Arab, Brazil, Meksiko, Kolombia,
Panama, Kenya dan beberapa Negara Afrika
lainnya. Hampir semua pasar ekspor di semua
benua di seluruh dunia telah berhasil ditembus
CV Multi Dimenasi.
“Saat
ini
kami
telah
berhasil
mengembangkan sendiri desain-desain baru
untuk produk-produk kami disamping juga
menerima pesanan pembuatan barang dengan
kombinasi desain dari kami dan pembeli.
Namun demikian 90% produk yang kami jual
berasal dari desain kami sendiri dan hanya
sekitar 10% saja yang merupakan kombinasi
desain kami dengan pembeli,” kata Nova seraya
menambahkan untuk pemasaran di dalam
negeri sendiri CV Multi Dimensi kini memiliki
showroom di Jakarta, Yogyakarta dan Bali.
Selain memproduksi barang kerajinan,
hiasan dan souvenir dari cangkang kerang
seperti kap lampu, tissue box, piring,
nampan dan lain-lain, CV Multi Dimensi juga
mengembangkan pemanfaatan cangkang
kerang dengan mengkombinasikannya dengan

bahan kayu, metal, dan fiber glass untuk
memproduksi berbagai produk lainnya seperti
furniture, meja makan, kursi, rak sepatu dan lainlain.
Salah satu kreasi produk kap lampu hasil
rancangan CV Multi Dimensi yang diberi nama
STL Grape White Gold, pada tahun 2011 lalu
berhasil meraih penghargaan Indonesia Good
Design Selection (IGDS) Award.
Dengan mempekerjakan 400 orang
karyawan, CV Multi Dimensi kini rata-rata
mampu memproduksi 2.000-3.000 pieces
setiap bulannya. Jika pesanan sedang banyak
perusahaan menambah jumlah pegawainya
hingga 500-600 orang.***

informasi »
CV Multi Dimensi

Jl. Tengah Tani, Astapada Kavling 130 Cirebon Barat,
Telepon / HP : (0231) 484603, 0811242996
Fax : (0231) 484603
Website : www.capizbalishell.com
E-mail : j_tubaga@yahoo.com /
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Fifi Collection

Bahan Kulit Reptil
produk jadinya diekspor ke mancanegara
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ndustri kulit dan produk kulit merupakan
salah satu cabang industri yang banyak
digeluti pengusaha skala kecil dan
menengah di tanah air. Industri ini biasanya
menjadi ciri khas sejumlah daerah yang memiliki
sumber bahan baku dan industri pengolahan
kulit yang sudah cukup mapan seperti misalnya
di Garut dan Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta,
Sidoarjo (Jawa Timur), hingga Merauke (Papua).
Namun demikian kini mulai tumbuh pula
industri kerajinan kulit di sejumlah kota yang
sebetulnya bukan merupakan daerah sumber
bahan baku, namun disitu tumbuh industri
produk jadi kulit seperti di Tangerang (Banten)
dan DKI Jakarta. Tumbuhnya industri produk
jadi kulit di kota-kota tersebut tentu bukan
didasarkan pada kedekatan pada sumber bahan
baku melainkan atas pertimbangan kedekatan
dengan pasar. Sedangkan bahan baku dapat
dengan mudah didatangkan dari daerah
penghasil bahan baku.
Itulah yang dilakukan Fifi Lutfia, seorang
pengusaha industri kerajinan kulit yang
mengawali usaha industri kerajinan kulitnya
di Bandung pada tahun 2000. Pada awalnya
Fifi menggarap industri kerajinan tas yang
terbuat dari kulit sapi dan domba dengan
membuka bengkel kerja di Bandung. Setelah
dua tahun berjalan, Fifi memboyong usahanya
beserta seluruh karyawannya ke Jakarta.
Selain menyediakan tempat kerja, Fifi juga
menyediakan tempat tinggal bagi seluruh
pekerjanya. Produk kerajinan kulit yang
dihasilkan Fifi antara lain tas, ikat pinggang,
dompet, dan sepatu walaupun produk
unggulannya adalah produk tas, baik untuk pria
maupun untuk wanita.
Sejak tahun 2002 Fifi mulai menggeluti
industri kerajinan dari kulit reptil (buaya dan
ular) disamping tetap memproduksi berbagai
produk jadi dari kulit sapi dan domba. Kisaran
harga jual produk kerajinan kulit buatan Fifi
bervariasi tergantung kepada desain dan jenis

bahan kulitnya sendiri. Secara umum produk
yang terbuat dari kulit sapi dijual dengan
kisaran Rp 500.000 sampai Rp 1 juta per unit.
Kisaran harga jual produk jadi dari bahan kulit
ular adalah Rp 1 juta samapi Rp 2 juta per unit,
sedangkan untuk produk jadi dari kulit buaya
dijual dengan kisaran harga Rp 3 juta sampai Rp
10 juta per unit.
Fifi kini mempekerjakan 12 orang tenaga
kerja tetap, namun biasanya jumlah tenaga
kerjanya ditambah apabila sedang banyak
pesanan. Kalau pesanan membajir dan tidak
bisa ditangani sendiri, Fifi biasanya membagi
pesanan itu dengan sesama perusahaan
pembuat kerajinan kulit yang memiliki tingkat
kemampuan, kualitas dan teknik produksi yang
selevel.
Sejauh ini Fifi masih memasarkan berbagai
produk kerajinan kulitnya di wilayah Jakarta,
namun demikian banyak juga pembeli dari
berbagai daerah yang tertarik untuk membeli
produknya. Khusus untuk produk kerajinan kulit
yang terbuat dari kulit sapi, Fifi telah memiliki
gerai sendiri di Tanah Abang, sedangkan
untuk produk kerajinan kulit reptil, Fifi masih
memasarkannya melalui berbagai event
pameran di dalam negeri.
“Dewasa ini produk kerajinan kulit reptil
khususnya kulit ular piton sedang banyak
diburu orang, hal itu terlihat dari tingginya
penjualan produk tersebut pada hampir semua
pameran yang saya ikuti di berbagai kota di
tanah air. Karena itu, saya sangat antusias
mengikutsertakan produk-produk kerajinan dari
kulit reptil di berbagai pameran,” kata Fifi kepada
majalah KINA belum lama ini.
Melihat animo pasar yang sangat baik
itu, sejak tahun 2011 Fifi memberanikan diri
membuka gerai khusus produk barang jadi dari
kulit reptil di Thamrin City. Walaupun perhatian
Fifi kini lebih fokus pada pembuatan berbagai
produk jadi dari kulit reptil, namun Fifi tetap
mempertahankan usaha produksi berbagai

barang jadi dari kulit sapi mengingat produk
tersebut tetap memiliki pasar tersendiri.
Kini Fifi secara reguler memproduksi tidak
kurang dari 1.500 pieces berbagai produk
barang jadi kulit setiap tahunnya. Produksi
sebesar itu belum termasuk produksi berbagai
produk jadi kulit atas dasar pesanan dari pembeli
dan pelanggan tetap.
Walaupun kebanyakan jenis kulit ular yang
digunakan Fifi termasuk kulit ular dari jenis yang
dilindungi seperti ular sanca atau piton, namun
Fifi mengakui sejauh ini dirinya tidak pernah
mengalami kesulitan mendapatkan pasokan
bahan baku kulit ular dimaksud. Hal itu terjadi
karena kini di berbagai daerah di tanah air sudah
banyak orang yang menangkarkan ular piton.
“Sejauh ini pasokan kulit ularnya sendiri
tidak mengalami masalah, namun yang sering
menjadi masalah adalah karena harganya yang
tinggi dan banyaknya kulit ular mentah yang
diekspor ke luar negeri. Bahkan kebanyakan
kulit ular mentah berkualitas tinggi diekspor
ke luar negeri sehingga kulit ular mentah yang
tersisa di dalam negeri tinggal kulit kelas II,
karena kulit kualitas I dan kualitas super sudah
diekspor duluan. Bahkan seringkali ekspornya
pun dilakukan secara illegal,” jelas Fifi.
Kadang-kadang, lanjut Fifi, bahan baku
kuit terlambat masuk ke bengkel kerja akibat
kehabisan pasokan karena kebanyakan kulit ular
mentah itu sudah diborong lebih awal (dipesan
dengan jaminan uang muka) oleh eksportir.
Fifi mengaku sejumlah produk jadi dari
bahan kulit reptilnya kini sudah diekspor ke
mancanegara walaupun masih melalui pihak
ketiga. Beberapa negara tujuan ekspor produk
kerajinan kulitnya diantaranya adalah Singapura,
Negara-negara Timur Tengah, Nigeria, beberapa
Negara Eropa dan Amerika Serikat. ***

informasi »
CV Fifi Collection

Jl. Tembakau 1 No. 28 A, Kel. Pejaten Timur,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon / HP : (021) 7973856
Fax : (021) 7973856
E-mail : fificollection.1210@gmail.com
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Nissin Biskuit Indonesia

Kombinasi Antara CSV
Dan Produk Inovatif
D
engan mengkombinasikan antara
prinsip
Creating
Share
Value
(CSV) dan senantiasa berupaya
memunculkan produk-produk yang
inovatif dengan didasarkan pada riset dan
pengembangan, produksi Nissin Biskuit yang
proyek pertamanya di Indonesia dimulai sejak
tahun 1972, berupaya menjadi produk biskuit
yang masih eksis dan tetap memperoleh tempat
di hati masyarakat. Khususnya pada hari-hari
besar seperti Idul Fitri, produk ”Nissin Biscuits
Indonesia,” sepertinya menjadi sajian khas
pada sejumlah rumah tangga, dan juga masih
menjadi hantaran tangan yang lazim dikenal
dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia.
Berlokasi di pabriknya, Ungaran, Jawa
Tengah, pabrik yang merupakan PMDN murni
ini didirikan di atas lahan seluas + 8 ha. PT Nissin
Biskuit Indonesia yang menghasilkan variasi
produk sekitar 300 macam ini, adalah bagian
dari Khong Guan Grup. Seperti dituturkan
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T. Wempy Anggianto Francis, selaku Asisten
Manajer Sumber Daya Manusia (Human
Resources Assistant Manager), produksi Nissin
kebanyakan dikonsumsi di pasar dalam
negeri, dan hanya sekitar 2 s/d 3 persen saja
yang diekspor ke negara-negara Asia seperti
Singapura, Taiwan, dan RRT. Jumlah karyawan
yang bekerja di pabrik dengan dua shift kerja
ini, sekitar 650 orang. Namun demikian saat
permintaan sedang tinggi, seperti mendekati
Lebaran, sistem kerja bisa menjadi 3 shift.
“Itulah sebabnya kami tidak hanya
mengandalkan
penyajian
dalam
hal
mengutamakan
kualitas
produk
yang
dihasilkan,
tetapi
juga
mengandalkan
tenaga kerja lokal. Inilah yang menjadi dasar
kami dalam memenangkan persaingan
dengan produk-produk sejenis yang muncul
belakangan ini, guna mencoba menggeser
pangsa kami. Karenanya kami tidak hanya
mengandalkan pada azas corporate social
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responsibility (CSR) semata, tetapi juga prinsip
CSR tadi, khususnya kepada masyarakat
Ungaran, jelasnya. Salah satu strategi yang
dipergunakan perusahaan untuk tetap bertahan
adalah tidak meninggalkan produk inti (core
product), tetap bertahan pada gambar-gambar
dan logo yang sejak puluhan tahun sudah ada
dalam ingatan masyarakat (ingat pada gambar
biskuit Nissin, wanita yang menaiki sepeda).
Secara khusus ada tiga jenis biskuit yakni
Hard Biscuits; Soft Biscuits; dan juga Snack Biscuits.
Untuk jenis Hard Biscuits seperti berbagai crackers
dengan pengembangan merek produknya
seperti Nissin Crackers Sapi Panggang; Nissin
Vegetables Crackers; dan Bistella (biskuit dari
ketela). Jenis biskuit yang masuk kategori soft
product seperti misalnya masyarakat mengenal
Monde Butter Cookies, dan Egg Rolls. Sedang
yang termasuk jenis snack seperti pada
biskuit yang dari dulu dikenal masyarakat
sebagai biskuit Khong Guan kaleng merah.
Untuk Bistella yang baru diperkenalkan
tahun ini, merupakan bentuk pengembangan
kerjasama perusahaan dengan para petani
ketela pohon setempat, khususnya dari
wilayah Kabupaten Semarang, dan sekitar kota
Ungaran. Bila sudah menyesuaikan permintaan
pasar, setiap tahun diperlukan pasokan
ketela antara 2 s/d 3 ton. Melalui kerjasama
kemitraan dengan para petani diharapkan
ketela pohon mereka dapat terserap dan juga
perusahaan ingin tetap membiarkan mereka
menghasilkan ketela mereka, sehingga pabrik
tidak perlu intervensi lebih jauh dalam hal
pasokan dan juga mereka menjadi mitra pabrik.
Tiga jenis biskuit ini dipasarkan di seluruh
Indonesia, kendati yang membedakannya
dengan Khong Guan, adalah dalam hal strategi
pemasaran khususnya dalam pembagian
daerah pemasaran, juga ada produk-produk
yang hanya diproduksi khusus untuk Khong
Guan saja, dan ada juga produk yang
menggunakan brand Khong Guan dan sekaligus
ada juga logo Nissin. Tetapi secara umum yang
membedakan antara produk Khong Guan
dan Nissin adalah produk Nissin lebih banyak

dikemas (packing) dalam ukuran lebih kecil,
karena dikaitkan dengan prinsip perusahaan
Creating Share Value, yang tujuannya agar
lebih banyak masyarakat mampu membeli
atau menjangkau produk-produk Nissin.
Lahirnya produk-produk yang inovatif,
seperti pada produk Bistella yang sebelumnya
menggunakan mocaf (modification cassava),
sebenarnya tidak dapat diproduksi seluruhnya,
karena memang sejak awal produksinya,
tidak cocok apabila bahan bakunya berasal
dari tepung terigu. Hasil pengembangan dari
inovatif R & D seperti ini diharapkan menjadikan
produk Nissin tetap bertahan menjadi produk
yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia.”
Persoalan Energi
Seperti persoalan yang dihadapi industri
dalam menjaga agar produk yang dihasilkannya
tetap berkualitas, ternyata persoalan fluktuasi
harga energi tetap menjadi kendala yang
tidak dapat dikesampingkan. Sebab menurut
Wempy, dalam struktur biaya produksi energi
memegang peranan cukup tinggi, sekitar
50%. ”Karena itu sebagai komponen terbesar,
ketersediaan dan fluktuasi harga energi untuk
menggerakkan mesin-mesin kami yang
sebagian besar berasal dari Eropa dan Jepang
ini, menjadi cukup penting. Sebab tadinya
kami menggunakan BBM solar, dan akhirnya
beralih pada energi solar untuk industri.
Lalu sejak sekitar tahun 1990-an kami coba
menggunakan energi gas. Tetapi diakui tidak
mampu menggunakan gas cair lebih lama
lagi, karena di daerah Ungaran, Jawa Tengah
(Jateng) ini tidak tersedia depo LNG (Liquid
Natural Gas). Itu sebabnya kami juga mengikuti
perkembangan harga dan fluktuasi harga dan
pasokan gas bagi industri yang mengikuti
kondisi harga energi nasional. Mengingat
penyaluran gas yang disalurkan di bawah tanah,
kami memilih menggunakan gas alam yang
lebih aman bagi tingkat keamanan pabrik dan
bangunan pada umumnya. Industri pangan
seperti kami juga tidak mampu memperoleh
pasokan gas yang cukup, karena terbatasnya

pasokan dari Perusahaan Gas Negara (PGN).
Untuk proses produksi biskuit, sebenarnya
tidak berbeda dengan produksi pangan lainnya
seperti pembuatan kue, yang dimulai dari
bahan baku (tepung terigu) yang pasokannya
berasal dari beberapa sumber di dalam
negeri, dicampur dengan gula dan minyak
goreng, setelah itu masuk dalam proses
ditimbang (pengukuran berat/volume) sesuai
kebutuhan. Setelah itu proses berikutnya
adalah diayak untuk mencampur bahan-bahan
tersebut (biasanya dikenal dengan dicampur/
mixer), dan selanjutnya melalui juga proses
fermentasi, sebelum mencetak adonan.
Proses produksi yang biasanya dapat
disaksikan oleh para pengunjung (biasanya
dalam bentuk grup atau kelompok) sebagai
salah satu upaya mendekatkan diri dengan
para konsumen, termasuk juga bagi para
pelajar dan umum, ini dilanjutkan dengan
proses memanggang adonan (dalam oven
raksasa), dan lewat conveyor (cerobong)
kembali kue-kue kering ini diberi minyak
dan bumbu, setelah itu dicetak dan masuk
dalam proses pendinginan. Selanjutnya dioles
dengan lapisan krim, dan siap dipaketkan,
untuk masuk ke gudang penyimpanan. Setiap
proses yang dilalui akan diawasi dengan
sistem
pengawasan
kualitas
memadai.
Sebagai salah satu upaya membawa
pengunjung lebih dekat dengan pabrik, dan
mereka yang gemar menikmati saat santai
minum teh atau kopi, perusahaan menyediakan
kafe yang namanya Nissin Biscuits Emporium
and Kafe. Selain menjadi galeri produk, lokasi
ini juga menjadi penutup keseluruhan apabila
pengunjung selesai berkeliling di areal pabrik. ***

informasi »
PT Nissin Biskuit Indonesia

Jl. Raya Semarang - Salatiga Km. 23, Ungaran,
Jawa Tengah.
Telp : (024) 6921125
Fax. : (024) 6922193
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Cosmos

Inovasi,
Sederhana, dan
Mudah Diingat
kunci Cosmos bertahan hingga

D

ikemukakan Dharma Surjaputra
Direktur PT Star Cosmos Indonesia
yang mendampingi pendiri utama
perusahaan PT Star Cosmos, Alam
Surjaputra, bahwa lahirnya perusahaan pada
masa itu, terutama karena perusahaan lahir
tahun 1976, di mana masa tersebut merupakan
masa kejayaan produk-produk Jepang. Karena
itu lahirnya Cosmos juga berfungsi sebagai
penyeimbang atau alternatif menghadapi
penetrasi produk-produk Jepang yang kala itu
demikian eksis di tanah air.
Cosmos yang memproduksi berbagai
perlengkapan rumah tangga, khususnya untuk
memasak mulai dari blender, mixer, juicer, rice
cooker, sampai oven, juga water dispenser,
kompor gas, sarana penyimpan beras, berbagai
lampu listrik (hemat energi), setrika, mesin
cuci, penyedot debu, mesin pembuat kopi,
dan ceret (ketel). Diakui memang sejak lahirnya
produk-produk Cosmos, idealnya produk yang
dihasilkan dapat menguasai pasar Indonesia,
sehingga tidak memikirkan berapa produk yang
harus diekspor.

38

Karya Indonesia edisi 2 - 2012

“Pada tahun tersebut di pabrik yang pertama
di wilayah Tangerang, Banten, sejumlah produk
telah dihasilkan mulai dari kipas angin, alat
penyimpan beras, juicer, blender, dan alat
pembakar roti. Tahun 1991 dilakukan kerjasama
dalam hal transfer teknologi dengan Goldstar
(sekarang LG) dalam hal kolaborasi teknik,
khususnya untuk meningkatkan kualitas dan

sistem kerja dalam produksi barang-barang
merk kosmos,” papar Dharma. Kini perusahaan
bekerja dengan 1.500 karyawan yang menjadi
pekerja di pabrik, dan mereka bekerja dalam 3
shift.
Perusahaan yang terkenal dengan slogan
‘Idenya Cosmos’ ini menjadi pelpor dalam hal
sarana penyimpan beras, hingga tahun 1996,
perusahaan juga memperoleh pengakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk
tersebut (penyimpan beras). Akhirnya setiap
produk sarana penyimpan beras di seluruh
Indonesia, harus mengacu pada SNI seperti
yang sudah dimiliki Cosmos. Nama Cosmos
sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno yang
artinya adalah kehidupan di jagad raya.
“Sampai kini kami beroperasi di atas dua
pabrik masing-masing di daerah Jurumudi dan
Polris Plawat, Tangerang, Banten. Selain itu kami
juga mempunyai sejumlah kantor perwakilan
di daerah Semarang (Jateng) dan Surabaya
(Jatim). Kami sendiri menguasai pasaran di
wilayah Indonesia bagian Barat, sehingga secara
tidak langsung pasar sudah dikuasai oleh para
pemain lokal. Seperti Maspion yang menguasai
wilayah dan daerah Indonesia bagian Timur, juga
wilayah Tengah oleh Polytron, dan Miyako di
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wilayah Barat. Sementara itu Cosmos menguasai
wilayah Barat.
Di luar kami masih ada merek-merek lokal
lain seperti Denpoo, Kirin, dan juga Sanken.
Mengapa ini penting dikemukakan karena
dalam periode antara 16 sd 17 tahun ke depan,
diharapkan pasar domestik sudah semakin kuat.
Sehingga kalaupun ada kekuatan di bidang
finansial, bagi perusahaan yang modalnya kuat
akan dengan mudah mencaplok yang kurang
memiliki cadangan atau persediaan modal. Itu
sebabnya yang diutamakan di sini adalah adalah
inovasi produk, karena yang kami utamakan
adalah bagaimana dapat memberi benefit
(keuntungan) pada konsumen.
Inovasi Teknologi Produk
Inovasi dari kami seperti kipas angin “Twino,”
merupakan kependekan dari kipas angin
‘Two in One,’ sebenarnya adalah ide murni dari
perusahaan Cosmos. Namun belakangan ide
ini juga banyak menginspirasi perusahaan lain
untuk membuat produk sejenis. Sebab dengan
beberapa slogan yang memperkuat ide-ide
pemasaran kami, maka diharapkan konsumen
akan mengingat produk Cosmos dengan
mudah. Seperti pada awal tahun 1980’an
muncul ide mengeluarkan slogan “Ingat Beras
Ingat Cosmos,” atau juga pada bulan Agustus
2002, konsumen diingatkan produk-produk
Cosmos dengan “Idenya Cosmos.”
Kami menonjolkan ide atau gagasan yang
sederhana, praktis, dan memberikan benefit
bagi perusahaan. Itu sebabnya selalu ada
produk yang dapat dihasilkan dari inovasi
kami seperti saat ini sudah mengembangkan
juga mesin cuci dan pompa air. Bahkan dalam
beberapa waktu ke depan, produksi compact
flourescent lamp atau Lampu Hemat Energi yang
sudah menggunakan teknologi LED, dan akan
dilepas ke pasaran akhir tahun ini.
Kami sendiri tidak pernah berhenti berinovasi
sehingga di bidang teknologi anti lengket,
perusahaan memunculkan ide penggunaan
peralatan memasak dengan brand ‘Harmond
Technology,’ dan juga ‘rice cooker’ dengan sistem
yang baru digunakan oleh hampir seluruh merk,
yaitu rice cooker yang sifatnya non anti lengket,
tetapi juga ada teknologi dari bahan kimia,
yang merupakan modifikasi dari hard anodyze.
Dengan ide yang dapat ditetapkan bersamasama dengan merek lain, kini hampir seluruh
merek yang produksinya dilakukan tahun-tahun
belakangan ini, sudah mengadopsi sistem atau
teknologi yang dimulai tahun 2000, dengan
tongolan,’ yang intinya adalah alat yang mencuat
di bagian luar rice cooker tersebut, berfungsi
menahan uap dari nasi yang dimasak, agar
tidak keluar, dan kembali lagi merasuk ke dalam,
sehingga nasi tersebut rasanya menjadi lebih
pulen. Dilihat dari pangsa pasarnya, produk rice
cooker mencapai 35%, dan sarana penyimpan
beras paling besar pangsanya di dalam negeri
mencapai sekitar 50%.
Jenis kipas angin kami yakni “Wadesta” juga
merupakan kepedekan dari Wall, Desk, and Stand
Fan, sehingga dari sini kami menggambarkan

hal-hal yang sederhana dan mudah diingat oleh
konsumen, tetapi tetap memberi benefit bagi
perusahaan. Ide-ide kreatif dan inovatif tersebut
menjadi kekuatan kami untuk menghadapi
persaingan pasar ASEAN yang sudah terbuka
secara penuh tahun 2015 nanti. Karenanya visi
kami adalah menjadi pemimpin pasar untuk
produk perlengkapan rumah tangga, yang
menggunakan merek sendiri, beroperasi di
Indonesia dan menguasai pasar ASEAN, dan
menjalankan bisnis dalam jangka panjang
secara berkesinambungan.
Ada kekhawatiran dari pengusaha dalam
negeri, apabila persaingan yang terjadi nantinya
tidak fair (adil). Itu sebabnya selain perlu
memberlakukan Standar Nasional Indonesia
(SNI) elektronika, juga perlu mengadopsi ISO
14000 sebagai langkah antisipatif di dalam
persaingan dalam menghadapi ASEAN
Economic Community (Pasar Tunggal ASEAN).
Sebab bila dilihat di lingkungan ASEAN saja,
masyarakat Malaysia sendiri memiliki dua
produsen lokal, tetapi teknologinya masih
tertinggal dibanding Indonesia. Sementara
masyarakat Thailand prilakunya lebih menyukai
penggunaan merek-merek produk Jepang. ***

informasi »
PT. Star Cosmos

Jl. Rawa Buaya - Jakarta Barat 11740
Telp: (021) 6193458
Fax: (021) 6195625
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Coklat Sayang

Obsesif Tingkatkan
Konsumsi Coklat Indonesia

T

idak hanya menjadi produsen coklat,
H. Baharudin Iskandar, pemilik dan
pendiri PT Coklat Sayang memiliki
obsesi meningkatkan konsumsi coklat
di Indonesia. Pengusaha asli dari Masambah,
sekitar 400 km dari Makassar Sulawesi Selatan
ini, juga memproduksi jus coklat baik panas
ataupun dingin, sehingga pada akhirnya muncul
keinginan mendirikan “House of Chocolate,”
semacam kafe untuk menikmati berbagai
hidangan ringan dan minuman berbasis coklat.
“Bahkan untuk mendirikan usaha House of
Chocolate tersebut, dirinya bersedia menjadikan
rumah coklat tersebut sebagai satu usaha
berbasis waralaba yang dibangun di lokasi yang
bangunannya berbentuk ruko (rumah toko).
Kalau perlu karena untuk menyewa tempat
biasanya mahal, maka saya bisa membantu
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rasanya, terutama untuk coklat makanan atau
minuman yang harga jualnya murah,” paparnya.
Saat ini sudah ada 4 pengusaha yang mau
berwirausaha mendirikan “House of Chocolate,”
dan mereka berlokasi di Makassar, Palopo, dan
Masambah.
Biji Coklat Banyak Diekspor ke Malaysia
Sebenarnya kisah Haji Rudi, panggilan
Baharudin, karena dirinya prihatin melihat
banyaknya biji coklat dari daerah Masambah
yang diekspor ke Malaysia. Usahanya sendiri
dimulai dari tahun 1987. Kisahnya diawali
dengan menjadi pedagang selama kurang lebih
tiga tahun, lalu setelah itu bertani coklat, dan
dirinya bekerjasama dengan para pedagang
yang membawa coklat-coklat tersebut ke
Makassar, masih dalam bentuk biji coklat. Di
daerah Masambah sendiri ada ratusan petani

mereka yang selama ini tidak punya pekerjaan
atau usaha, asal mereka ada tempat atau rumah,
maka mereka hanya perlu menyediakan dana
Rp1,5 juta untuk alat perlengkapan seperti
mixer atau juicer baik untuk coklat panas
dan juga dingin, memiliki kulkas atau lemari
pendingin, termasuk nantinya juga menjual kue
berbasis coklat produksi saya, jelas Baharudin
saat berbincang dengan majalah KINA saat itu.
Usaha ini didukung juga oleh pemda
setempat yang ingin juga memasyarakatkan
konsumsi coklat. Bersama pemda setempat
kami ingin menjadikan supaya konsumsi coklat
dapat menggantikan permen (kembang gula),
karena coklat memiliki prospek perkembangan
yang bagus untuk saat ini. Jangan sampai
ada anggapan mengkonsumsi coklat, adalah
konsumsi barang mahal. Sebagai perbandingan,
harga bahan baku biji coklat berkisar antara Rp
10 ribu/kg s.d Rp 20 ribu/kg. Dengan diolah lagi
dengan 850 gram susu dan dicampur dengan
gula harganya menjadi Rp 30 ribu/kg.
Baharudin menyatakan keprihatinannya
di mana pada sejumlah coklat yang beredar di
pasaran, kebanyakan tidak mengandung coklat
murni, melainkan hanya penggunakan perasa
coklat, atau menggunakan essens rasa coklat. Itu
sebabnya sering dianggap coklat itu tidak enak

dan mereka tergabung dalam beberapa
kelompok tani. Kemudian sekitar tahun 2008
pemerintah melalui Departemen Perindustrian
waktu itu berencana memberi bantuan berupa
alat pengolah coklat.
Implementasinya dilakukan bulan Maret
tahun 2009, dan sejak 17 Agustus 2009 pabrik
mulai jalan dengan kapasitas olah 1 kg/minggu.
Jadi dari awal kapasitas olahnya baru mencapai
10 kg/minggu, sekarang sudah meningkat
menjadi antara 300 s/d 400 kg/hari. Haji Rudi
bekerja dengan 8 orang pekerja tetap, dan ada
5 orang pekerja harian. Saat ini produksi coklat
batangan dan coklat permen baru sampai
daerah Makassar, Surabaya, dan ada juga
sebgian produksi yang masuk ke Jakarta.
“Dengan tingginya permintaan dari
sejumlah pihak seperti dari sejumlah provinsi
lain seperti dari Manado (Sulawesi Utara), juga
dari Kalimantan dan beberapa daerah di Jawa,
sudah terpikir untuk memperbesar kapasitas
pabrik menjadi 1 ton/hari. Saat ini harga gula
pasir sekitar Rp 13 ribu/kg, dan harga biji coklat
antara Rp 18 ribu s/d Rp 20 ribu/kg. Harga
coklat bubuk ukuran 200 gram adalah Rp 15
ribu/kg dan coklat murni yang termahal (sudah
difermentasi) Rp 60 ribu/kg, sedang yang belum
difermentasi Rp 50 ribu/kg. Dari 1 ton biji coklat

dapat diolah menjadi 850 kg liquer, dan dari sini
dapat diolah menjadi bubuk coklat ataupun
coklat batang.
Sebagai pengusaha, saya melihat ke
depannya prospek usaha di bidang ini
cukup bagus. Sebab coklat disukai tidak
saja di dalam negeri, tetapi juga di dunia
internasional permintaannya cukup bagus.
Karena itu sebenarnya tidak perlu melihat
dulu ke luar negeri, karena di dalam negeri
saja permintaannya sudah tinggi. Obsesi saya
adalah menjadikan orang sampai “bergantung
pada coklat,” sementara rokok saja sudah bisa
menjadkan orang begitu bergantung padanya,
sehingga tidak perlu diminta mengkonsumsi
coklat, pada akhirnya orang bisa “ketagihan”
makan coklat.
Itu sebabnya dirinya termasuk “getol”
memasyarakatkan makan atau minum coklat

bersama dengan pemda setempat. Sedang
dalam hal masalah paten, saya masih terbentur
karena sudah ada perusahaan di Bandung yang
menggunakan merek “Sayang.” Karena itu saya
memberi bermacam merek seperti Salodo,
Macam Baukau, Macam Bacair, Masamba, dan
merek lain seperti Sayang Calodo, dan Sayang
lain yang diharapkan tidak berbenturan merek
dengan produksi lain di Indonesia,” papar
Baharudin mengakhiri pembicaraan. ***

informasi »
Coklat Sayang

Jl. Lamarincina
Kelurahan Kasombong
Kecamatan Masamba Sulawesi Selatan
HP: 08529924033
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MIKAP Care

Aroma Theraphy Berbasis
Minyak Kayu Putih

M

engandalkan penggunaan bahan baku produk alam seperti minyak
kayu putih, Mikap Care, menjadi pelopor pertama dan satu-satunya
di Indonesia, aromatheraphy berbahan dasar minyak kayu putih, asli
dari Ambon. Ditemui di salah satu booth peserta pameran “Made in
Indonesia,” beberapa waktu yang lalu, Irham Badrussaman, SH, MH selaku Direktur
PT Anugrah Putih Mandiri, menuturkan jika usahanya baru saja dimulai sejak
bulan Juni 2012.
“Kami memulai usaha industri rumahan ini di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk
pengadaan bahan bakunya, kami bekerjasama dengan Koperasi Mikap yang
membina sekitar 100 petani kayu putih di Ambon. Mengapa kami menggunakan
bahan dasar minyak kayu putih, untuk membedakan dengan aromatheraphy
lainnya, yang menggunakan bahan dasar minyak angin,” jelas Irham yang banyak
didampingi kerabatnya waktu itu.
Selain menggunakan kayu putih, sebenarnya ada bahan baku dari alam
lainnya yang juga masih dalam rancangan kami, yakni pala aroma therapy. Tetapi
diakui mencari tanaman pala dirasa lebih sulit, karena tanaman pala selain lebih
banyak membutuhkan pupuk, juga merupakan tanaman budidaya. Karena itu
kalau menggunakan bahan baku buah pala, maka harga jual minyak palanya juga
menjadi lebih mahal, sehingga biaya produksinya akan lebih tinggi antara 30% s/d
40% dibanding dengan kayu putih yang tumbuh secara liar di sana,”papar Irham.
Harga minyak kayu putih adalah Rp 200 ribu per liter. Seharusnya harga
normalnya Rp 150 ribu per liter. Dari 1 liter minyak kayu putih dapat dijadikan
sekitar 200 botol aromatheraphy setiap bulannya. Sementara untuk setiap
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produksi dibutuhkan pasokan +100 liter minyak
kayu putih. Setiap bulan produksi sekitar 2 ribu
botol ukuran 10 ml, dan diharapkan apabila
bahan bakunya mencukupi, produksi dapat
ditingkatkan sampai mencapai 100 ribu botol
per bulan. Industri yang berbasis di Jawa Barat
ini, ditengarai mengalami kesulitan pasokan
minyak kayu putih, padahal kebutuhan untuk
dapat memproduksi aromatheraphy ini cukup
tinggi animonya.
“Sebab dengan isu pertambangan emas
liar di wilayah Namlea, maka bagi para petani
penyuling minyak kayu putih, jauh lebih
menguntungkan bagi mereka, apabila menjadi
penambang emas. Sementara pasokan kayu
putih yang disuling secara sederhana, hanya
terdapat di daerah Jawa Tengah dan juga di
Bogor, Jawa Barat. Jadi Micap Care yang bahan
bakunya diambil dari Ambon, akhirnya dibawa
ke sebuah panti asuhan di wilayah Bogor, Jawa
Barat, dan di sana dikemas, serta siap dijual
melalui PT PELNI (Persero).
Kerjasama
dengan
BUMN
tersebut
diharapkan lebih berkembang juga melalui
BUMN lainnya. Tetapi Irham mengakui, tidak
mudah berurusan dengan sejumlah perusahaan,
karena rumitnya jalur birokrasi menyebabkan
tidak semua jalur dapat dimanfaatkan. Selain
dengan PT PELNI, perusahaan juga sedang
mencoba kerjasama dengan sejumlah agen
perjalanan dan apotek.
Industri rumahan ini bekerjasama dengan
sekitar 15 orang pekerja secara keseluruhan,
sementara untuk unit produksi hanya perlu
dikerjakan 5 orang. Industri ini juga tidak
membutuhkan
keahlian
khusus,
cuma
menggunakan mesin pengaduk (mixing) dari
berbagai bahan herbal pilihan seperti minyak
kayuputih, minyak zaitun, Mentha Arvensis, dan
Camphoras. Sama sekali bebas penggunaan
alkohol, aromatheraphy ini aman untuk dihisap
ataupun dibalurkan bagian badan dan aman
untuk kulit.

Apabila bicara masalah harga, sebetulnya
harga
normal
produksi
Mikap
Care
Aromatheraphy yang dikemas dalam empat
varian aroma ini, seharusnya Rp 15 ribu per botol.
Saat ini karena masih mencari distributor yang
bersedia memasarkan produk ini, harga promo
Rp 12 ribu per botol. Aromatheraphy Citrus,
berkhasiat memberi rasa segar, menghilangkan
rasa mual, mempunyai efek menjernihkan, dan
stimulasi. Aromatheraphy Green Tea berfungsi
sebagai anti oksidan kuat dan anti radikal bebas,
menyegarkan badan, saluran nafas dan paru,
serta menenangkan pikiran.
Dengan
Aromatheraphy
Lavender,
berkhasiat menyegarkan, dapat memberi efek
meningkatkan ketenangan, keseimbangan, dan
nyaman, serta berguna juga untuk mengusir
nyamuk. Sedang yang berkhasiat menenangkan
diri memberi rasa rileks dan membangkitkan
semangat, mengatasi kesulitan tidur dan
mengurangi perasaan frustrasi
diharap
akan ditemui pada Aromatheraphy Apple.
Pertimbangan menggunakan empat varian ini,
karena melalui sejumlah eksperimen yang harus

memperoleh hasil akhir, aroma apa yang cocok
dicampur dengan minyak kayu putih. Karena
seperti melati, tidak cocok di blend (campur)
dengan kayu putih. Itu sebabnya harus cukup
selektif dalam mencari padanan aroma yang
dapat dipadukan dengan kayu putih, sehingga
pada akhirnya khasiat yang diharapkan seperti
meredakan rasa pusing, mual, dan mabuk
perjalanan, sampai mengatasi hidung tersumbat
dan memberi rasa hangat, dapat dirasakan
konsumen. ***

informasi »
PT Anugrah Putih Mandiri

Jl. Gunung Kerinci I No. A 870
(Perum Masnaga Bintara Jaya Bekasi)
Email : irhambadrussaman@yahoo.com dan
mikapambon@yahoo.co.id
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Tangan Peri

P

engusaha yang bergerak dalam melukis
di atas kain sutera, kain satin, tenun,
dan juga botol kaca mengharapkan
pemerintah memberi ruang gerak yang
cukup bagi mereka, agar mudah memasarkan
produknya. Pemilik gerai “Tangan Peri,” Dr.
Retty Soeryo Soedibyo MARS yang dibantu
oleh putrinya Adra Gesza merasa tidak mudah
bagi pengusaha yang modalnya terbatas,
memperoleh tempat di mal-mal besar di Jakarta
dengan lokasi yang dianggap cukup strategis.
Kendati demikian, dokter yang lebih banyak
mendedikasikan dirinya untuk melukis, baik
di atas kanvas, ataupun di atas media kain ini,
akhirnya memilih rumah sebagai ruang pamer
(showroom), dan mengikuti sejumlah pameran
sebagai sarana memasarkan produk-produk
mereka. Dr. Retty yang sejak usia pendidikan
dasar, tepatnya kelas II SD mulai suka melukis ini,
bekerja dengan 5 orang stafnya, masing-masing
sebagai penjahit dan asisten melukis.
“Seluruh model pakaian yang saya lukis,
hampir dipastikan tidak ada yang model atau
motifnya sama. Hal itu disebabkan semua
produk “Tangan Peri” digarap dengan buatan
tangan (handmade) dengan motif yang dilukis.
Sehingga hampir pasti, tidak ada produk yang
hasil lukisannya sama. Banyak juga orang yang
mengira hasil lukisan saya bermotif batik,
padahal ini teknik lukis, tidak menggunakan
malam untuk batik.
Kepandaian
melukis
lebih
banyak
diperolehnya secara otodidak. Sempat juga
belajar melukis, tetapi kebanyakan adalah hasil
pengembangan sendiri. Itu sebabnya, duet
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‘ibu dan putri’ ini menjadi kombinasi harmonis,
potret wirausaha yang melalui sentuhan ‘tangan
dinginnya’ menghasilkan desain kreasi, tidak
hanya untuk memproduksi lukisan di atas
kanvas, melainkan mampu juga menggarap
industri rumahan, yang produknya hanya
dihasilkan secara tunggal, sehingga tidak akan
mengisi permintaan produksi yang dihasilkan
secara massal.
Kebanyakan motif yang dihasilkan
berbentuk geografis, selain ada juga motif
etnik, binatang (ikan, burung), motif bunga,
dan corak batik geografis yang semuanya
disesuaikan dengan permintaan dan even yang
sedang berlangsung. Seperti misalnya jelang
Lebaran ada motif Islamic, dan kebanyakan
yang sedang laku di pasaran seperti bahan yang
terbuat dari kaftan. Untuk menentukan motif,
kadang-kadang Retty juga bekerjasama dengan
mitranya dari berbagai daerah, sehingga dirinya
juga memperoleh berbagai motif yang digali
dari kekayaan Nusantara.
Harga produknya bervariasi dengan kisaran
antara Rp 350 ribu s.d Rp 4 juta, yang semuanya
ditentukan oleh berbagai faktor seperti bahan
(kain) dan kombinasinya; motif kerumitan
lukisan; dan juga model baju atau kainnya.
Karena tidak seluruh kain tersebut dilukis, ada
kalanya lukisannya penuh satu kain, tetapi ada
juga yang hanya sebagian dari bahan tersebut
diisi lukisan,” tutur ibu dari dua anak, yang juga
senang menuangkan lukisannya di atas media
berbahan gelas seperti vas bunga, toples, lampu
minyak tanah, atau botol anggur dan minuman
beralkohol yang bervariasi bentuknya.
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas
Padjajaran tahun 1976 dan lantas melanjutkan
spesialisasinya di Universitas Indonesia tahun
’80 an ini menyatakan juga, ”Sebenarnya saya
lebih senang melukis dan bahkan cita-cita saya
adalah menjadi pelukis. Tetapi setelah melihat
profesi kakak yang terlebih dulu menjadi dokter,
akhirnya saya tergerak menekuni bidang yang
sama dengan kakak saya itu. Apalagi menjadi

dokter sekaligus juga dapat membantu banyak
orang, khususnya orang yang tidak mampu,”
tutur Retty yang mengaku sudah menekuni
usaha ini lebih dari 10 tahun silam.
Kalau ditilik dari teknik pengerjaan,
memerlukan teknik khusus agar dapat melukis
di atas kain, supaya yang dilukis tetap rapi dan
apik, dan juga masa pengerjaannya butuh
waktu berhari-hari, karena dikerjakan dengan
tangan. Untuk bahan baku biasanya berbentuk
kain (cita), yang polos dan berwarna, lalu dilukis
setelah sebelumnya dibuatkan sketsa. Karena
itu teknik melukisnya dapat dilakukan dengan
berbagai variasi, ada dengan cat, ada juga
dengan kuas lukis, dan ada juga menggunakan
variasi manik-manik.
Bahan baku kain untuk saat ini diperoleh
baik dari dalam negeri, seperti tenun sutera
dari wilayah Sulawesi, ada juga tenun dari NTT,
dan juga dari berbagai pelosok di wilayah Jawa.
Untuk kain (cita) dipasok dari daerah Tasikmalaya
dan Garut, Jawa Barat. Selain itu ada juga kain
tenun dari Makassar, songket dari Palembang.
Kadang-kadang diperlukan juga padanan kain
impor seperti bahan wol, atau kain sarung dari
Kamboja, dan tenun dari Vietnam.
Biasanya permintaan tertinggi untuk produk
yang dihasilkannya adalah pada akhir tahun
sekitar bulan Desember. Selain itu, kadangkadang saat ikut fashion show (peragaan
busana), Retty sering kewalahan mengisi
pesanannya. Tetapi praktis kendala yang
dialami hanya menyangkut pengadaan bahan
cat, sehingga warna yang dihasilkannya tidak
pernah sama persis. Untuk bahan cat pewarna,
lebih sulit menggunakan pewarna alam,
sehingga saat ini masih menggunakan pewarna
kimia.
Selain itu, dirinya juga harus ‘berkompetisi’
dengan Malaysia, karena sering para pelukis dan
penjahitnya ditawari gaji lebih besar, dan diminta
memproduksi kain lukis serupa di Malaysia. Itu
sebabnya dirinya merasa, pemerintah perlu
memproteksi hal-hal seperti ini, sehingga
wirausaha produktif seperti dirinya, tidak kalah
bersaing dengan produk buatan Malaysia.
Itulah sebabnya, dirinya merasa seperti
tidak memperoleh kesempatan yang sama
untuk memasuki satu mal di Jakarta, misalnya.
Seharusnya pengelola mal atau pusat
perbelanjaan tersebut, memprioritaskan dirinya
yang hanya mampu membuat produk eksklusif
yang sangat berbeda dengan produk massal,
atau kadang-kadang mereka justru memberi
prioritas pada masuknya produk impor yang
sudah ternama/bermerek. ***

informasi »
Tangan Peri

Jl. Karang Tengah Raya No. 8 Lebakbulus - Jakarta 12440
Telp (021) 769 1473
Fax. (021) 7699752
Email ; tanganperi@yahoo.co.id
Website : www.tanganperiblog.wordpress.com
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Lazuli Sarae

Ide Reka Batik
Di Atas Kain Denim

M

engawali ide dari eksplorasi reka
batik di atas kain denim, Ivan
Kurniawan yang berkolaborasi
dengan sahabatnya Maretta A.
Nirmanda semenjak dua tahun ini membangun
usahanya dengan brand “Lazuli Sarae.”
Mengusung tagline local value modern spirit,
sebagai pendiri dan direktur perusahaan yang
bermarkas di Jl. Plesiran No.10 Bandung, Jawa
Barat ini, membidik konsumen dengan usia
antara 18 s.d 40 tahun, tetapi tidak terbatas pada
usia tersebut, siapa saja yang berjiwa muda
kendati usianya di atas angka tersebut, dapat
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saja menggunakan produk buatan Ivan, yang
kerap hafal dengan para pembelinya tersebut.
Jebolan Teknik Informatika ITB ini bersama
sahabatnya yang tergabung dalam grup
main angklung, Gilang M. Iqbal yang sedang
menyusun skripsinya di jurusan Kriya Tekstil, ITB
dan kini sudah menjadi Designer dan Production
Manager Lazuli Sarae, akhirnya mengeksplorasi
reka batik pada denim. Dengan ide awal
ingin berbisnis, akhirnya ia membuka industri
rumahan, yang justru sebenarnya diawali
dengan menjadi pemenang juara II Kontes
Rencana Bisnis Kreatif pada ajang kompetisi

yang diselenggarakan dalam rangkaian Pekan
Produk Kreatif Indonesia (PPKI).
Akhirnya ia bekerja dengan 6 orang
karyawan, dengan produksi per bulannya
menghasilkan sekitar 200 pieces. “Dengan
keterbatasan tersebut, akhirnya saya mulai
berusaha mempekerjakan pekerjaan pada pihak
ketiga (outsourcing), tetapi tetap membuat
produk-produk couture. Hal ini karena kalau ada
yang mau memesan produk dengan jumlah
besar sekitar 100 unit, maka perlu juga meminta
bantuan pihak ketiga, tetapi tetap saja untuk
menjaga kualitas dan desain produk, kami yang
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harus mempertahankan hasil desain rancangan
kami, jelas Ivan yang bersama Gilang dan
Maretta berada pada kisaran usia 26 tahun.
“Karena keterbatasan produksi tersebut,
akhirnya sering konsumen kami harus
menunggu sampai dua bulan untuk
mendapatkan produk yang mereka inginkan.
Memang siklus produksi kami berputar setiap
2 bulan sekali. Itulah sebabnya produkproduk baru sering kami keluarkan setiap 6
minggu sekali, setelah melalui desain riset dari
Maretta yang kini menjadi Creative Director di
perusahaan kami. Diharapkan produk-produk
yang dipasarkan baik di beberapa lokasi dan
juga melalui pemasaran secara online ini dapat
dijangkau oleh mereka yang berjiwa muda,
dan terutama juga mereka yang berada di
perkotaan atau urban ini,” jelas Ivan yang selalu
hangat menyapa para pelanggan dan calon
pelanggannya itu.
Untuk mencari bahan baku mereka hanya
mengandalkan dari kota Bandung di beberapa
pasar bahan kain di sana, dan ada juga
sejumlah kain perca yang tidak terpakai, dari
sisa bahan yang masih layak dipergunakan.
Menurut Ivan dirinya agak sulit untuk secara
langsung mengambil bahan dari pengusaha
tekstil dan garmen, karena kebutuhan mereka
tidak banyak, sementara order ke pabrik harus
dilakukan minimal 10 yard atau 10 ribu yard,
sehingga sering tidak efisien bagi usaha kecil
menengah seperti mereka.
Dalam berproduksi unsur kreatif menjadi
kata kunci, mengingat pertama, kendati baru
beberapa tahun berusaha, mereka harus
mampu bersaing dengan kreatifitas baik dalam
hal ide-ide yang diharapkan menjadi ‘trend’ dan
juga pemasaran yang dilakukan, dan mereka
mencoba dengan menulis dalam media sosial
seperti website, blog, dan kompetisi menulis.
Itu sebabnya peran tim kreatif di sini menjadi

penting dalam persaingan di tingkat ini, papar
Ivan.
Kedua, sejak beberapa tahun lalu, sudah
muncul juga para kompetitor yang modalnya
jauh lebih kuat dari mereka, yaitu satu produsen
batik besar yang sudah mampu mengukir
nama di dalam dan di luar negeri, dan juga dari
satu produsen batik di Pekalongan, sehingga
sebenarnya muncul juga kekhawatiran Ivan dan
dua sahabatnya yang pada usia relatif muda,
sudah harus menghadapi kenyataan dalam
menjalankan roda bisnisnya. Namun demikian
dengan semangat jiwa mudanya yang pantang
menyerah, peraih sejumlah penghargaan
ini mengaku tidak gentar menghadapi para
pesaingnya tersebut, karena mereka yakin
mereka memiliki kelebihan dalam hal potensi
sumber daya manusia (SDM) yang menggarap
kreatifitas ide mereka tersebut.
Sejumlah prestasi juga telah mereka ukir
dalam usia bisnis yang relatif masih muda
tersebut, antara lain di tahun 2011 menjadi
salah satu pemenang dalam Shell LiveWIRE untuk
kategori Start up Business. Selain itu di tahun yang
sama juga menjadi juara III pada Honda Youth
Start-up Icon di Bandung, serta masuk dalam
100 Youth, Women, and Netizen berpengaruh di
Indonesia versi majalah Marketeers. Tahun ini
mereka menjadi pemenang Wanita Wirausaha
Femina untuk kategori the Most Potential
Entrepreneur.
The Story of Aosan
Menilik asal katanya, brand Lazuli Sarae
merupakan campuran atau kombinasi dari
bahasa Persia dan bahasa Sunda, di mana Lazuli
berasal dari kata Lazhward yang diambil dari satu
tempat di wilayah Persia, tempat ditemukannya
semi batu mulia (precious stone) yakni Lapis
Lazuli artinya biru seperti warna Lapis Lazuli,
yang maknanya identik dengan denim. Sedang
Sarae adalah bentuk jamak dari bahasa Sunda,
“Sae” yang artinya bagus, yang artinya produk
tersebut bagus dikenakan atau dipakai.
Koleksi terakhir dari Lazuli Sarae yang
terinspirasi dari kerjasama bilateral antara
Bandung ibukota Jawa Barat dengan Suwon di

Korea Selatan sebagai kota kembar (sister city).
Koleksi ‘The Story of Aosan,’ secara literatur
artinya penilaian atau bacaan. Jadi hubungan
antara dua budaya (Bandung dan Aosan)
diterjemahkan dalam corak atau motif yang
menggambarkan flora dan fauna dari dua
wilayah tersebut, seperti Bunga Patra Komala,
Bunga Azalea dari Korsel, Bunga Cangkurileung
dan Gedung Sate dari Bandung.
Bertemakan nilai-nilai lokal (tergambar
dalam batik) dengan semangat ‘anak muda’
Lazuli Sarae tampil dalam berbagai jenis busana
seperti blus, blazer, kemeja pria dan wanita,
pakaian wanita, celana panjang, rompi, hot pant,
jaket, dan asesoris mulai dari baju dan kemja,
sampai tas, sepatu, dan variasinya, selain dapat
dijumpai di Bandung, juga di Gedung Smesco
UKM Jl. Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta Selatan,
dan PENDOPO (rumah batik dan kerajinan
Indonesia) yang ada di Living World, Alam Sutra,
Serpong, BSD. Ide kami anak-anak muda ini
adalah bagaimana menjadikan brand ini tidak
kehilangan identitasnya, tetapi nilai lokalnya
tetap terpelihara.
Ivan menegaskan, sebenarnya ingin saja
produknya dapat menembus pasar global,
apalagi produknya dilepas melalui sistem online.
Selama ini sebenarnya sudah ada pembeli
dari berbagai negara seperti dari Amerika
Serikat, Jepang, Malaysia, dan Singapura.
Dirinya menyadari tidak mudah memperoleh
modal kerja, baik dari lembaga perbankan dan
juga pemerintah. Bagaimanapun lembaga
pembiayaan yang ada, pada akhirnya harus
mensyaratkan adanya agunan harta tetap,
sehingga bagi dirinya lebih baik meminjam
kepada saudara dan teman, yang hanya
bermodalkan kepercayaan, sudah mau
meminjamkan modal kerja kepada dirinya. ***

informasi »
Lazuri Sarae

Jl. Plesiran No. 10 Bandung 40132
website : www.lazulisarae.com
Info@lazulisarae.com
FB : lazulisarae
Twitter : @lazulisarae
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Anantarupa

Garap Optimal
Game Animasi dan Online

D

engan pasar Indonesia yang mencapai
hampir 240 juta jiwa, di mana 180 juta
jiwa memiliki perangkat gadget, dan
40 juta rakyat Indonesia memiliki
akses ke internet, maka seharusnya peluang ini
dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai pasar
industri dunia maya, khususnya bidang industri
animasi bidang permainan (animation game).
Bila peluang ini tidak dikuasai oleh pemain
lokal, maka pasar potensial ini khawatirnya akan
direbut oleh pemain asing, yang dengan leluasa
“bermain” di pasar dalam negeri.
Kekhawatiran ini muncul dari segelintir
anak muda yang idealismenya adalah menjadi
pemain pasar lokal yang sudah memiliki brand
di pasar internasional. Adalah Ivan Chen,
Direktur Anantarupa Studios, yang kerap sudah
bolak-balik ke AS dan Singapura guna menjalin
komunikasi bisnis di bidangnya. Ivan yang
‘ngeri’ melihat begitu dominannya pemain
asing bidang permainan animasi di Indonesia
ini, menyayangkan tidak adanya proteksi
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pemerintah di bidang industri ini.
“Kalau negara lain mereka mengharuskan
pemain atau investor asing bermitra dengan
pemain lokalnya. Ini bedanya dengan Indonesia
yang demikian mudahnya membiarkan
masuknya modal asing bidang animasi
ke Indonesia, sehingga tanpa sadar justru
brand asing bidang animasi banyak masuk
ke Indonesia, sementara Ivan berobsesi
membangun brand marking di luar negeri,
dengan harapan di dalam negeri investasinya

tetap terlindungi, tuturnya.
Untuk melindungi pasar yang besar dan
potensial ini, Indonesia seharusnya memperkuat
‘infrastruktur’ di dalam negeri, supaya pemain
asing ada batasan yang jelas, seperti harus
bermitra dengan pemain lokal. Apalagi kondisi
Indonesia berbeda dengan negara lain yang
lebih ‘melek teknologi’ dan kebanyakan sudah
tidak ragu menggunakan sistem pembayaran
dengan kartu elektronik (e-payment). ”Indonesia
masih memiliki payment gateway, di mana masih
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banyak masyarakat yang belum percaya akan
kemudahan melakukan pembayaran dengan
metode kartu, sehingga lebih efisien.
Potensi ini menurut Ivan belum tergarap
dengan baik, padahal di Indonesia banyak
terdapat pabrik konten, yang terutama modalnya
dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM).
Kami menyasar target audiensi yang berada di
kisaran umur antara 13 s.d 35 dan masih berlaku
juga bagi mereka yang ada di kisaran usia 40
tahun. Bedanya dengan di luar negeri mereka
yang umumnya bermain di sektor animasi
permainan (game animation) berusia antara 40
s/d 50 tahun.
“Itu sebabnya ia mengharapkan pemerintah
lebih banyak intervensi untuk hal-hal seperti ini,
supaya tidak terjadi pelarian modal ke luar negeri
(capital outflow). Kami juga mengharapkan
adanya campur tangan pemerintah, khususnya
dalam hal produksi film-film sejarah. Sebab
seperti negara lain, Singapura memberi insentif
sekitar 50% dalam bentuk subsidi untuk
mendukung kegiatan ekonomi kreatif.
Atau negara Malaysia dan Thailand juga
membiayai film-film bertema sejarah (cultural),
sehingga bagi Indonesia sebenarnya program
ini bisa masuk dalam program inkubasi
pemerintah. Negara RRT juga melindungi
industri di negaranya dengan pemberian lisensi,
yang harganya dibedakan antara lisensi untuk
usaha kecil dan menengah dengan usaha besar.
Harapan kami, pemerintah mensubsidi 1%
saja sebagai dukungan bagi industri kreatif, itu
sudah cukup bernilai bagi kami,” papar Ivan.
Konsep Produk Culturepreneurship
Bicara masalah daya saing, di Indonesia
jumlah pemain di bidang game animasi tidak
banyak kurang dari 10 pengusaha. Sebab
kebanyakan pengusaha di Indonesia adalah
mereka yang bergerak dalam industri ini,

hanya berkonsentrasi pada permainan game
online-nya saja, dan mereka tidak tertarik untuk
menggarap industri animasi yang memfokuskan
diri pada produk sebagai media advertensi,
jelas Ivan yang menjadi juara I Incre Festival
yang diselenggarakan oleh Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) tahun 2012.
Ditambahkan oleh Ivan, sebenarnya potensi
yang terbuka cukup lebar antara lain variasi
game online untuk product branding, pameran,
kegiatan sport game, pertunjukan wayang,
penjualan jamu, dan batik tradisional. “Saya
sendiri sedang bekerjasama dengan perajin batik
untuk mengkampanye berbagai produk mulai
dari makanan, pembuatan cinderamata, dan
lagu seperti yang sukses dilakukan oleh Korea
Selatan saat ini lewat K-Pop, yang sebenarnya
meniru Jepang melalui J-Pop. Konsep produk
yang ingin ditawarkan di Indonesia adalah
menggabungkan antara budaya dengan media
dan teknologi, yang mengikuti perkembangan
zaman (culturepreneurship). Kita inginnya jangan
sampai nanti temulawak dipaten di Korsel,
karena itu kami coba konsep membranding
jamu Indonesia dengan konsep permainan
secara online.”
Semenjak tiga tahun yang lalu, Anantarupa
Studios bekerjasama dengan perusahaan lain
bidang marketing (Mark Plus), dan menjadi pihak
ketiga yang diajak menggarap sejumlah projek
yang membutuhkan tampilan objek secara tiga
dimensi. Sejak tahun 2011, Anantarupa mulai
membangun perusahaannya dengan berbasis
pada permainan yang menggunakan teknologi
informasi, android, dan juga membangun
sistem serupa untuk keperluan komputer
pribadi. Dengan membangun nilai-nilai
berdasar kearifan lokal dan budaya setempat
yang dikemas dalam gaya budaya pop,
diharapkan mampu diaplikasi melalui teknologi
terkini, melalui Augmented Reality dan Tampilan

Hologram, baik dua ataupun tiga dimensi.
“Bahkan trend yang berkembang saat ini
adalah bagaimana menjaring pembelian produk,
melalui sistem game yang dapat diunduh
secara online, dan untuk menuju pada perintah
selanjutnya, konsumen akan diminta untuk
membeli produk atau permainannya sebagai
kunci menemukan petunjuk selanjutnya. Produk
minuman yang beredar di Indonesia seperti
Pocari Sweat sudah mulai menggunakan sistem
tersebut sebagai media promosi kreatif. Atau
produsen otomotif Suzuki juga menggunakan
sistem game sebagai ajang advertensi, dan
juga produsen elektronik Sharp menggunakan
metode ini untuk merayakan ulang tahunnya
ke-100 tahun. Konsep permainan dengan
membayar permainannya tersebut, sudah lazim
dilakukan di luar negeri. Kendati demikian di
dalam negeri, popularitasnya masih terbatas
pada sejumlah produk.
Untuk
contoh
yang
menggunakan
Augmented Reality, seperti melalui kerjasama
yang dilakukan oleh Philip Kotler dengan
Hermawan
Kertajaya
dalam
pendirian
Museum Marketing. Dalam perkembangannya,
Anantarupa juga menjadi salah satu kreator
dalam presentasi Augmented Reality, saat
pendirian Museum Marketing di Ubud, Bali, di
mana pendirian museum tersebut merupakan
kolaborasi kerjasama antara pakar pemasaran
dunia tersebut.
Projek lainnya adalah presentasi Anantarupa
pada rumah sakit terbesar ke-2 di Amerika
Serikat, yaitu Mayo Clinic, di mana mereka
mengemas bentuk praktek medika, pada jenis
keahlian tingkat medis tertentu dalam bentuk
Augemented Reality. Secara sederhana, sistem
ini hampir sama dengan penggunaan teknologi
skype, yang diaplikasikan dalam bentuk lain
seperti misalnya praktis kedokteran medis.
“Saya yakin teknologi ini akan berkembang
di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Artinya dengan penggunaan Augmented
Reality, kendala atau terbatasnya keahlian di
satu negara, akan secara mudah ditangani
dengan penyesuaian yang teknologinya
dilakukan berdasarkan Augmented Reality.
Dengan teknologi tersebut, nantinya menjadi
satu fenomena yang mendekatkan sesuatu
pada kenyataan (virtual reality), khususnya pada
aplikasi bidang rekayasa teknologi dan praktek
medis, termasuk juga usaha produksi jasa
seperti bengkel, jelas Ivan yang pada tahun lalu
menjadi juara II Indigo yang diselenggarakan
oleh PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia. ***

informasi »
Anantarupa

Jl. Dukuh II No. 6, Tanjung Duren Jakarta Barat
Telepon / HP : 021 99937175
Fax : Website : www.anantarupa.com
E-mail : ivan@anantarupa.com
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PT. Sentra Solusi Elektrindo

LHE Nasional

Yang Bertahan Ditengah Tsunami Impor

L

ampu hemat energi merupakan salah
satu elemen penting yang menjadi
salah satu pilar gerakan hemat energi.
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun
2005 yang menjelaskan tentang penghematan
energi bahwa penggunaan lampu hemat energi
dapat dijadikan salah satu alternatif solusi untuk
mewujudkan upaya penghematan energi.
Lampu hemat energi (LHE) atau yang biasa
dikenal dengan compact fluorescent lamp adalah
salah satu bentuk pengembangan dari lampu
fluorescent lamp(lampu TL). Lampu hemat
energi ini terdiri dari ballast elektronik dan
tabung gelas. Lampu Hemat Energi ini dapat
memiliki umur hidup hingga 8000 jam atau 8 kali
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lipat dibandingkan lampu pijar biasa, bahkan
LHE menggunakan energi hingga 80% lebih
sedikit dibandingkan lampu biasa. Berdasarkan
fakta tersebut, maka penggunaan lampu hemat
energi akan berdampak signifikan dalam usaha
menunjang upaya penghematan energi.
Hal inilah yang menyebabkan LHE
merupakan bisnis yang menarik dan banyak
beredar di Indonesia, baik yang diproduksi
sejumlah produsen di dalam negeri maupun
LHE luar negeri yang diimpor oleh perusahaan
importir. Menurut data APERLINDO, Konsumsi
lampu hemat energi (LHE) selama periode
Januari—Agustus 2012 mencapai 220 juta
unit. Jumlah itu mengalami kenaikan 22 persen

dibandingkan periode sama tahun lalu yang
sebesar 180 juta unit. Produk LHE impor masih
mendominasi pasar dalam negeri, yakni sebesar
190 juta unit. Jumlah itu naik 18,7 persen
dibandingkan periode sama tahun lalu yang
sebesar 160 juta unit.
Prospek pasar yang bagus dan menjanjikan
di bisnis lampu LHE di Indonesia ternyata menjadi
daya tarik tersendiri bagi PT. Sentra Solusi
Elektrindo dan kelompok usahanya, yang sudah
terjun di bisnis perlampuan di Indonesia sejak
1976. Kelompok usaha yang awalnya hanyalah
sebuah industri kecil dan menengah dengan
satu mesin dan memproduksi lampu pijar
dekoratif, dalam perjalanannya berkembang
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memproduksi lampu penerangan umum dan
industri lampu Neon/TL hingga akhirnya LHE
(Lampu Hemat Energi) seperti saat ini.
Perjalanan PT. Sentra Solusi Elektrindo dan
kelompok usahanya yang dinahkodai oleh Adi
Widjaja dalam mengembangkan produksi LHE
untuk mendukung program pemerintah dalam
penghematan energi dan pengembangan
industri nasional ini mengalami perjalanan yang
cukup panjang.
Kelompok usaha PT.Sentra Solusi Elektrindo
ini pernah mengalami kerugian yang cukup
besar ketika melakukan investasi besar-besaran
pada awal tahun 1997, investasi sebesar US$ 30
juta di industri pabrik gelas (gelas lampu: red)
serta US$ 7 juta untuk membeli mesin pembuat
LHE dari Switzerland untuk Mesin High Speed
Fully Automatic 2U dan 3U menjadi sia-sia ketika
krisis menghantam Indonesia di tahun 1998,
dimana terjadi devaluasi yang cukup drastis
hingga US$1 mencapai Rp.16.000,- bahkan
Bunga pinjaman mencapai diatas 70%.
Pada saat itu, situasi benar-benar tidak
menentu karena krisis disertai membanjirnya
barang-barang impor membuat industri ini
benar-benar stagnan dan tidak berjalan, mesinmesin menjadi besi tua sehingga kerugian sudah
tak terhitung lagi. Dapat dikatakan sepanjang
tahun 1998 hingga tahun 2005 menjadi tahun
yang kelam bagi industri ini.
Perusahaan ini benar-benar terpukul ketika
Program PLN bagi-bagi lampu LHE gratis
sebanyak 51 juta kepada pelanggan pada 2008
batal, karena investasi perluasan gedung, mesin
dan gudang telah dilakukan, pasar ekspor juga
dikurangi untuk menfokuskan ke program ini.
Hal ini diperparah dengan krisis global pada
2008 (Kasus Lehman Brothers di Amerika Serikat)
dimana terjadi devaluasi lagi nilai Rupiah dari

Rp.8.000,- menjadi 13.000,- Sehingga seperti
sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Tahun 2009 perusahaan ini mencoba
bertahan dengan melakukan berbagai efisiensi,
sementara nilai mata uang masih fluktuatif
tak menentu, sehingga dalam kondisi seperti
ini sangat sulit melakukan usaha. Walaupun
demikian, pemerintah tetap memberikan
harapan agar industri dalam negeri dapat
berkembang, apalagi menghadapi ACFTA.
Kebijakan industri nasional saat ini yang
pro industri dalam negeri disaat keran impor
terbuka lebar tetap memberikan semangat Adi
Widjaja untuk terus berusaha. Program kerja
untuk mencapai skala ekonomis yang maksimal
terus dilakukan hingga pembuatan komponen
lampupun juga dikerjakan. Menurutnya, dalam
skala besar seperti ini, industri tidak dapat
bekerja setengah-setengah, produktivitas akan
tercapai apabila skala ekonomis tercapai, dan
untuk mencapai skala ekonomis dibutuhkan
suatu penyerapan yang stabil karena karakter
pabrik sangat berbeda dengan importir yang
sewaktu-waktu dapat mendatangkan atau
menghentikan impor. Pada saat ini, PT. Sentra
Solusi Elektrindo yang memiliki kapasitas
produksi hingga mencapai 60 juta unit setahun,
utilisasinya hanya mencapai 30%.
PT. Sentra Solusi Elektrindo merupakan
sedikit dari pemain lokal yang melakukan
full manufacturing dari hulu ke hilir, banyak
perusahaan yang hanya merupakan perakit
dimana komponen utama, yaitu tabung
lampunya diimpor kemudian dirakit di
Indonesia. Hanya 4 perusahaan yang melakukan
full manufacturing diantaranya satu di Jakarta,
dua di Surabaya dan satu di Pasuruan. Sekitar
95 persen dari hasil industri PT. Sentra Solusi
Elektrindo dipasarkan untuk pasar domestik dan
sisanya untuk pasar ekspor melalui pihak ketiga
diantaranya ke Mesir, Equador, Perancis, Italia,
Singapura, India.
Lampu LHE yang diproduksi oleh PT.Sentra
Solusi Elektrindo sangat beragam dan
disesuaikan dengan kebutuhan konsumen
dengan tampilan nuansa warna yang beragam
pula, diantaranya nuansa Color Temperature
tipe Daylight, Coolwhite dan Warmwhite dimana
masing-masing memiliki karakter yang berbeda.

Merek yang beredar di pasar juga disesuaikan
dengan segmen pasar yang ada diantaranya
LUXRAM, CHIYODA, EKONOMAT, OPTIMA,
INTEGRA, NEUTRAL, MODULO, EKOTRONIK,
EKONOLUX
Fenomena kebutuhan lampu hemat energi
yang terus meningkat dan dipenuhi oleh produk
impor merupakan sebuah permasalahan yang
cukup mengancam keberlangsungan industri
lampu hemat energi dalam negeri. Hal ini
tentu saja dapat mengancam industri lampu
hemat energi dalam negeri jika kondisi tersebut
dibiarkan secara terus-menerus. Kebijakan
non-tariff barrier yang dilakukan pemerintah
melalui pemberlakukan SNI saat ini sudah
tepat, namun diharapkan didukung pula oleh
kebijakan-kebijakan terkait yang mendukung
industri nasional, bukan sebaliknya. Sehingga
dapat secara maksimal meredam masuk dan
beredarnya produk-produk impor di tanah air.
PT. Sentra Solusi Elektrindo mendukung
program
pemerintah
dalam
rangka
Penghematan Energi tetapi dalam pelaksanaan
Peraturan Menteri ESDM No.6 Tahun 2011
tentang Pembubuhan Label Hemat Energi, yang
menurutnya perlu dibahas lebih mendalam
dengan para stakeholder dan instansi terkait agar
dalam pelaksanaannya dapat mengakomodir
dan mendukung industri dalam negeri.
Bicara soal industrialisasi, PT. Sentra Solusi
Elektrindo berharap industri nasional perlu
didukung hingga skala ekonomis dapat tercapai
dan dapat bersaing dengan barang-barang
impor. Selama didukung regulasi yang tepat
dan konsisten dari seluruh instansi terkait,
persaingan dengan produk impor sudah tidak
menjadi masalah karena produk LHE yang
ditawarkan benar-benar berkualitas dan ramah
lingkungan. ***

informasi »
pt sentra ssolusi elektrindo

Jl. Berbek Industri VII No.17 - 19 Sidoarjo 61256
Telepone: 031-8687000
Fax: 031-8686999
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Solar Destilator
Pura Barutama
A

ir adalah unsur utama bagi hidup
manusia di planet Bumi ini. Fakta
membuktikan bahwa manusia dapat
bertahan hidup tanpa makan dalam
beberapa minggu. Namun tanpa air, manusia
akan mati dalam beberapa hari saja. Seiring
dengan pertumbuhan jumlah penduduk,
kebutuhan akan air bersih di daerah pedesaan
maupun di kota untuk air minum, memasak ,
mencuci dan sebagainnya, semakin meningkat
pula. Sayangnya, kini tidak mudah untuk
mendapatkan air bersih. Hal ini antara lain
disebabkan banyaknya
sumber air yang
tercemar limbah rumah tangga maupun limbah
industri.
Untuk pemenuhan keperluan air bersih,
sejumlah terobosan pun telah dilakukan
banyak pihak, baik kalangan bisnis maupun
akademisi. Di antaranya, penerapan teknologi
penyulingan air yang murah dan dapat dimiliki
oleh banyak orang. Teknologi penyulingan air
untuk mendapatkan air tawar dari air kotor
atau dari air laut sebenarnya telah lama dikenal
masyarakat . Prinsip dari sistem kerja teknologi
penyulingan air adalah dengan menguapkan
air kotor yang kemudian uap air tersebut
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diembunkan sehingga didapatkan air bersih.
Prinsip kerja teknologi itu juga diterapkan
oleh PT. Pura Barutama Engineerng Division,
anak usaha dari Pura Grup, dalam memproduksi
solar destilator atau penyuling air dengan
menggunakan sinar matahari.
Menurut Dandi Z. Sjechlad, Head Manager
Engineering Division Pura Group, penggunaan
energi surya (solar) dalam alat penyuling air
yang diproduksi Pura Engineering Division
karenak solar merupakan energi yang murah
dan melimpah di daerah tropis seperti di
Indonesia. “Energi solar dapat ditangkap di
seluruh kepulauan Indonesia hampir sepanjang
tahun dan merupakan sumber energi yang
sangat potensial. Sumber ini sebenarnya juga
merupakan energi alternatif jika pada satu saat
nanti krisis energi mulai melanda,” paparnya.
Solar destilator produksi Pura, ungkapnya,
menjadikan daun talas sebagai sumber
inspirasinya. Daun talas mampu mengalirkan air
tanpa harus membuat permukaan daun tersebut
menjadi basah. Produk penyuling air Pura,
ungkap Dandi, terbuat dari bahan sederhana.
Yakni, plastik, kain beludru, aluminium. “Namun
untuk bahan plastiknya, adalah jenis plastik

Teknologi

spesial yang diproduksi sendiri oleh Pura Grup,”
ujarnya.
Pura membuat alat tersebut seperti papan
tulis, penampangnya terdiri dari dua lapisan,
pertama adalah lapisan yang terbuat dari
bahan plastik dan lapisan kedua dari bahan
beludru. Penampang ini memiliki ukuran lebar
1,1 meter dan panjang 2 meter. Penampangnya
dihadapkan ke arah sinar matahari dengan
derajat kemiringan sekitar 45 derajat.
Adapun cara kerja solar destilator itu cukup
sederhana. Pertama, air kotor dituangkan
ke dalam kapiler yang terbuat dari bahan
berwana hitam yang menyerap panas. Lalu,
air yang dituangkan ke kapiler itu menguap
dan menempel di plastik dan oleh plastik, air
yang sudah jernih itu kemudian ke dalam
ember penampung yang sudah disediakan di
bawah alat tersebut. “Air yang mengalir dari
penampang plastik itu sebenarnya sudah bersih
dan tidak ada unsur garam di dalamnya,” jelas
Dandi. Walaupun sudah bersih, namun dia
tidak menyarankan kepada masyarakat untuk
mengkonsumsi air tersebut secara langsung
karena air itu tidak mengandung mineral, salah
satu zat yang dibutuhkan tubuh.

Proses penyulingan air kotor dengan
menggunakan alat solar destilator itu
dapat menghasilkan air bersih sekitar
500 ml setiap jamnya. Namun pihak Pura
masih mengembangkan alat ini agar bisa
menghasilkan air bersih yang lebih banyak lagi,
“Kami juga masih mengamati waktu yang paling
tepat untuk melakukan proses penyulingan air
itu sehingga bisa dihasilkan air bersih yang
cukup banyak,” ucap Dandi.
Menurut Dandi, alat tersebut, yang 100%
dibuat dari bahan baku di dalam negeri serta
dirancang oleh tenaga-tenaga terbaik di Pura
Grup, segera diluncurkan ke pasar umum. Harga
jualnya pun cukup wajar. “Kami akan menjualnya
dengan harga terjangkau,” ucapnya.
Pura Barutama Engineering Division adalah
salah satu unit usaha Pura Group yang bergerak
dibidang teknologi rekayasa mesin. Divisi ini
menangani perencanaan, pembuatan mesin
dan replace imported machinery. Cikal bakal divisi
ini adalah Pura Bengkel, yang pada saat didirikan
tahun 1974 merupakan sebuah bengkel kecil
dibawah naungan Pura Kertas. Tahun 1990, PT.
Pura Barutama Engineering Division diresmikan
menjadi unit mandiri yang tidak hanya melayani
kebutuhan internal melainkan berbagai

kebutuhan industri hampir diseluruh wilayah
Indonesia bahkan ke beberapa negara antara
lain: Malaysia, RRC, Iran dan lain-lain.
Beberapa penghargaan dibidang teknologi
telah diraih Division Engineering antara lain:
Anugerah Teknologi Menristek dalam bidang
Teknologi Pertanian dan Agro Industri tahun
2001, serta telah berpengalaman dalam
proses optimized sterilizing pada Oil Mill
(yang pertama di Indonesia); wastewater
treatment untuk Paper Mill Division; relocated,
rewiring, piping dan ducting untuk PT. General
Electric Lighting Indonesia; Gathering Station No.
6 Project untuk PT. Caltex; Cellulose Refining
Turnkey Project dan lain- lain.

informasi »
PT. Pura Barutama Engineering Division

Jalan Raya Kudus-Pati KM 12, Kudus, Jawa Tengah,
59383
Telepon : 291 431121, 431606
Fax : 291 433755
Email : marketing_wks@kudus.puragroup.com
Website : www.puragroup.com
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Robot Karya
Mahasiswa Indonesia
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D

i ajang kompetisi internasional,
robot karya mahasiswa Indonesia
sangat membanggakan prestasinya.
Sebuah fakta betapa banyaknya
bakat-bakat jenius bangsa ini. Prototipenya
tinggal dikembangkan, bekerjasama dengan
industri. Sebut saja robot DRU11SAR karya
mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
(Unikom) Bandung. Robot ini meraih emas dari
karya robot SAR untuk kategori robot aplicative
Robot For Helping People From Natural Disaster.
Robot SAR ini merupakan karya dari mahasiswa
UNIKOM Jurusan Teknik Komputer, yaitu Didit
Andri Jatmiko, Asrul Rizal dan Ali Mubarokah.
Robot tersebut dikembangkan untuk
membantu tim penyelamat (SAR) saat melakukan
pencarian korban. Sehingga pada situasi yang
membahayakan, misalnya ada kebakaran,
kebocoran gas dan masih adanya reruntuhan
bangunan, robot dapat dipergunakan terlebih
dahulu untuk melakukan pencarian dan
penyelamatan korban serta memberikan
informasi kondisi daerah yang dilaluinya kepada
unit pengendali robot.
Kemampuan robot itu antara lain mampu
menerobos reruntuhan bangunan, mendeteksi
korban, bahkan mengevakuasinya dengan
“tangan” robot yang dirancang khusus tanpa
kuatir akan melukai korban. Teknologi robot
sudah banyak dikembangkan di negara maju,
bahkan sudah diaplikasikan di beberapa bidang,
khususnya untuk membantu kaum difabel.
Fakta lain yang tak kalah membanggakan
adalah diraihnya lima medali emas dan
satu medali perak di ajang kompetisi robot
internasional “19th Annual Trinity College FireFighting Home Robot Contest 2012” (TCFFHRC)
Di Trinity College, Hartford, Connecticut, Amerika
Serikat. Ajang bergengsi yang telah berusia 19
tahun ini diselenggarakan pada 30 Maret – 1
April 2012.
Prestasi yang diukir Tim Robot Indonesia
di ajang TCFFHRC 2012 adalah meraih juara
pertama untuk kategori RoboWaiter Entry
Level. Tim Robot Indonesia dari Unikom juga
meraih juara pertama dan kedua untuk kategori
RoboWaiter Advanced Level.
Untuk diketahui, TCFFHRC 2012 diikuti oleh
130 tim yang bertanding pada berbagai kategori,
yaitu Junior Division, High School Division,
Senior Division, Expert Division, Walking
Division, RoboWaiter Entry Level dan RoboWaiter
Advanced. Selain Amerika Serikat, terdapat
beberapa negara lain yang turut berpartisipasi,
yaitu Indonesia, Portugal, Israel dan China.
Robot Penembak
MuhammadYazid Al Qahar, mahasiswaTeknik
Informatika Unikom tingkat II, berhasil membuat
robot yang diberi nama DU116 SGR-V12.
Robot karyanya diikutkan dalam kejuaraan
robot internasional di ajang Robogames 2012
di Kota San Mateo. Robot karyanya berhasil
menjadi juara 1 kategori Shooting Gallery pada
Robogames 2012.
Robot hasil karyanya adalah jenis shooting
robot. Cara kerjanya, robot diprogram bisa
menembak target yang sudah ditentukan.

Mengenai konsepnya, Yazid mengatakan,
robot tembak ini merupakan antirudal dalam
sistem pertahanan negara. Maksud penciptaan
robot ini, ketika ada rudal yang mau masuk
dan menembak, antirudal ini akan menembak
terlebih dahulu sebelum rudal musuh sampai.
Awalnya, ia mencoba membuat program
robot penembak otomatis dengan menerapkan
ilmu logaritma. Hanya dengan prosesor
sederhana, ia berhasil membuat program
tersebut. Setelah program selesai, ia mulai
membuat robot senjata dengan membeli senjata
mainan sejenis airsoft gun. Lalu dirancanglah
senjata ini menjadi sebuah robot senjata yang
dioperasikan melalui komputer. Pada senjata
tersebut dipasang laser, web cam (kamera kecil),
serta kabel yang dihubungkan ke komputer.
Untuk menyangga senjata, dibuat penyangga
dari besi. Dan untuk mengaktifkan robot senjata
ini juga terdapat kotak khusus untuk tempat
tombol on/off.
“Yang sulit dari robot senjata ini adalah
membuat software-nya, yakni untuk menentukan
atau mendeteksi target yang akan ditembak.
Selebihnya tidak terlalu sulit, termasuk saat
merencang hardware-nya,” kata mahasiswa yang
hobi membuat program di komputer ini.
Kelebihan robot senjata karyanya ini bisa
mendeteksi target secara otomatis. Robot juga
secara otomatis mengarahkan sasarannya dan
bisa berputar 140 derajat. Bahkan robot senjata
ini bisa mendeteksi target yang bergerak. Karena
itu, robot senjata ini bisa dimanfaatkan sebagai
senjata antirudal. Robot ini bisa mendeteksi rudal
dan menembaknya lebih dulu sebelum rudal
mengenai sasaran.
“Intinya, robot senjata ini saya buat dengan
sistem pengindraan menggunakan teknik
pengelolaan citra, yakni bagaimana robot bisa
melihat seperti mata manusia. Karena semua
komputerisasi yang serba otomatis inilah, robot
ini juga saya namakan robot senjata otomatis,”
katanya.
Meski masih berupa purwa rupa atau seperti
mainan karena peluru yang digunakan juga
peluru mainan plastik yang biasa dimainkan
oleh anak-anak, karyanya ini dapat diaplikasikan
menjadi senjata sungguhan yang bisa digunakan
TNI sebagai alat pertahanan.
Menurut Yazid, tinggal mengubah hardwarenya, semisal diganti senjata sungguhan dan

peluru sungguhan. Prosesornya diganti dengan
prosesor khusus. Adapun programnya tidak
perlu diubah, hanya tinggal disesuaikan.
Karyanya ini sudah diuji coba dengan dua
puluhan target. Senjata ditembakkan selama
sepuluh detik dengan akurasi 90%. Untuk
menembak target hanya butuh setengah detik
dengan kecepatan 300 kaki/detik.
Cara kerja robot senjata seberat 5kg ini, ujar
Yazid, pertama-tama robot akan mengambil
gambar target melalui web cam. Setelah itu,
gambar yang sudah didapat diolah atau dibaca
oleh program di komputer. Setelah dapat dibaca,
sistem akan mengarahkan senjata ke target
tersebut. Lalu, secara otomatis kokang senjata
akan bergerak untuk menembak target.
Meski sudah cukup bagus dan mendapat
apresiasi dari juri di ajang Indonesia ICT Award
(INAICTA) 2012 dengan meraih medali emas
pada September lalu, robot senjata otomatis ini
masih memiliki kekurangan, yakni belum bisa
membedakan kawan dan lawan. Kedepannya
ia akan membuat program tersebut agar bisa
mendeteksi target yang seharusnya.
Bahkan robot senjata otomatis ini akan bisa
bergerak sendiri dengan memanfaatkan motor
penggerak hingga bisa berjalan ke arah mana
pun. “Pastinya akan terus dikembangkan. Ini
robot karya saya yang pertama, tentu harapan
saya bisa dikembangkan lebih bagus lagi agar
bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya yang
positif,” katanya.
Bila tidak ada halangan, robot senjata
otomatis ini akan diikutkan dalam ajang
Internasional Asia Pasific ICT Award (APICTA)
yang akan digelar di Brunei Darussalam pada
bulan Desember mendatang.
Tentu saja, karya hebat anak muda Indonesia
itu harus dikembangkan lebih lanjut. Jangan lupa
pula, menjaga kaderisasi, sehingga akan terus
bermunculan mahasiswa-mahasiswa hebat
yang mampu membuat robot lebih baik lagi.
Pastinya, anak-anak hebat itu harus dibina lebih
lanjut. Karena prestasi yang telah diukir jangan
menghilang di kemudian hari. Soal pembinaan
lebih lanjut, pemerintah harus memberikan
prioritas. Karena selama ini, pembinaan lanjutan
kerap diabaikan. Jika itu yang terjadi, benihbenih hebat itu akan mati sebelum bertumbuh.
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Lintas Berita

Muslim World Biz 2012
K

amar Dagang dan Industri DKI Jakarta
(Kadin DKI) bekerja sama dengan
Organization of Islamic Coorporation
atau Organisasi Kerja sama Islam (OKI)
telah menggelar pameran dan konferensi IslamMuslim World BIZ pada 13-16 September 2012
di JCC, Senayan. Muslim World BIZ merupakan
ajang konferensi dan pameran yang diikuti
35 negara peserta OKI. Ini merupakan gelaran
yang ke-3 setelah dua kali penyelenggaraan
sebelumnya diadakan di Malaysia. Pameran
ini dibuka oleh Wakil Presiden RI, Boediono.
Dengan tema Reinforce Economic Alliances
event ini ditujukan untuk menjajaki peluang
kerjasama diantara negara-negara muslim, baik
pemerintah, perusahaan dan pelaku bisnis di
industri-industri yang fokusnya kali ini lebih pada
4F atau Finance, Food, Fashion dan Fundamental
Knowledge (basis pendidikan syariah).
Dalam sambutan pembukaannya pada
tanggal 13 September 2012 yang lalu, Wapres
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menyebutkan bahwa forum MWBIZ merupakan
langkah yang tepat, yaitu memberikan
kesempatan kepada para pelaku bisnis dan
pejabat dari negara-negara anggota OKI dan
negara-negara non-OKI untuk langsung saling
berinteraksi dan mencari peluang-peluang
untuk kemudian ditindaklanjuti dengan
langkah-langkah nyata. Apalagi sampai saat ini
banyak negara dengan mayoritas penduduknya

beragama Islam di dunia, masih menghadapi
banyak tantangan dan ketertinggalan di bidang
ekonomi. Tantangan itu harus dijawab dengan
terus mencari peluang dan mengembangkan
kerja sama, khususnya di bidang ekonomi
dan perdagangan di kalangan negara-negara
anggota OKI maupun dengan negara non-OKI.
Sebanyak 250 delegasi berasal dari 32 negara
telah mengikuti Konferensi dan pameran The
3rd Muslim World Business and Investment Zone
(MWBIZ) 2012 yang ditutup 16 September lalu.
Tercatat transaksi dari pameran mencapai US$
14 juta atau Rp 133 miliar dari kontribusi business
to business (b to b). Pameran ini juga dikunjungi
oleh
12.500
pengunjung.
Kementerian
Perindustrian, khususnya Ditjen IKM dan Setjen
yang diwakili oleh Puskom, turut berpartisipasi
dalam pameran kali ini dengan menampilkan
berbagai produk unggulan seperti industri
fashion, makanan dan minuman, rotan, furniture
serta barang dari kulit.

IIMS 2012

Lintas Berita

Pameran Otomotif Terbesar di Tanah Air

W

akil
Presiden
Boediono
telah
membuka
Indonesia
International Motor Show (IIMS)
2012 pada 20 September 2012
lalu di JIExpo Pekan Raya Jakarta (PRJ)
Kemayoran, Jakarta. IIMS yang menempati
area pamer seluas 71.331 m2 menjadi
pameran terbesar otomotif di Tanah Air.
Pameran yang mengusung tema EcoMobility ini tercatat memamerkan 35 merek
kendaraan yang terdiri dari 25 merek
kendaraan penumpang dan 10 merek
kendaraan niaga. Dengan tema ini, IIMS
2012 berusaha menangkap semangat
untuk memprioritaskan cara hidup yang
mengutamakan ramah lingkungan dan
konversi energi. Tema ini sekaligus sebagai
perwakilan gaya hidup masyarakat perkotaan
yang lebih cerdas dalam bertransportasi
sehingga
mengurangi
ketergantungan
terhadap bahan bakar fosil.
Dalam pidatonya, Wapres mengatakan
bahwa pemerintah menyambut baik ajang
pameran otomotif IIMS 2012. Industri
otomotif saat ini sedang dalam posisi bagus.
Itu terlihat dari meningkatnya penjualan mobil
dan motor di sepanjang tahin ini. “Pasar

industri, khususnya industri otomotif yang
tumbuh pesat ini haruslah kita jaga bersama.
Karena ini sangat penting bagi pemerintah
dan pelaku bisnis,” ujar Wapres.
Pesatnya pertumbuhan industri ini,
menurut Wapres disebabkan karena kondisi
politik Tanah Air yang cenderung stabil.
Wapres pun menyebutkan, kebijakan (policy)
pemerintah yang rasional dan konsisten,
juga merupakan salah satu pendukung dari
tumbuh pesatnya dunia industri ini.
Sementara itu ketua Gaikindo Jhony
Darmawan selaku penyelenggara event
Indonesia International Motor Show, dalam
sambutannya juga memaparkan tingkat
kenaikan penjualan kendaraan bermotor
baik roda dua maupun roda empat atau
lebih, “pada tahun 2012 mengalami kenaikan
sebesar 33,5% dibandingkan pada bulan
yang sama pada tahun lalu”. Beliau juga
mengharapkan bahwa pasar industri otomotif
dapat menjadi yang terbesar di ASEAN.

Chevrolet Spin dan Toyota-Daihatsu Agya
dan Ayla. Selain itu event ini juga menjadi
ajang bagi diluncurkan model-model baru,
antara lain Audi A6 2.0 TFSI, Mitsubishi
Mirage, Mazda Biante, KIA Sorento, KIA Rio
sedan, Volkswagen Tiguan, Scirocco, Nissan
Serena, Elgrand 2.5L, Ford Focus, Hyundai
Santa Fe dan Tata Nano. Juga ada mobil
konsep lain seperti, Daihatsu UFC (Ultra
Functional Concept), D-X, D-R, dan Fuel Cell
(FC) Show Case dan Mazda Takeri.***

Pada IIMS ke-20 tahun ini tiga mobil
global memilih Kemayoran, Indonesia untuk
melakukan debut, yaitu Honda New CR-Z,
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Opini

Memberdayakan
Industri Strategis
Dr. Ir. Lili Asdjudiredja, SE, Ph.D
(Anggota Komisi VI DPR-RI)
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konomi bangsa ini salah satunya
ditopang
oleh
sektor
industri.
Karena itu, keberadaan industri yang
pengelolaannya dilakukan oleh negara
harus mendapatkan perhatian serius. Jangan
sekedar didirikan, namun dibiarkan tanpa satu
kebijakan khusus. Tentu saja, pengecualian,
jika penyebab dari kinerja yang kurang baik itu
adalah buruknya manajemen atau moral hazard.
Jika penyebabnya itu, maka solusinya adalah
perombakan manajemen dan pendekatan

hukum.
Namun untuk Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) strategis, dengan ceruk pasar yang
terbatas, membutuhkan upaya serius dan
keberpihakan pemerintah. Bukan sekedar untuk
saat ini, namun untuk jangka menengah dan
panjang. Membiarkan industri strategis seperti
PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan PT PAL
juga yang lainnya kinerjanya tidak membaik, tak
teroptimalisasikan kapasitas produksinya adalah
pengkhianatan kepada konstitusi dan amanah

Opini
pendiri bangsa ini. Karena itu, ada beberapa
hal yang harus dilakukan agar BUMN strategis
berdaya saing.
Pertama, dukungan pembiayaan. Selama
ini, problem pembiayaan menjadi salah satu
penyebab mengapa kinerja BUMN strategis
kurang baik. Mengapa tidak, ada bank BUMN
yang memberikan pembiayaan untuk berbagai
projek BUMN strategis. Jika perlu, beberapa
bank BUMN bergabung untuk memberikan
pembiayaan yang nilainya besar. Tentu saja,
harus dipilah pembiayaan untuk projek dari
pemerintah dan bisnis murni.
Selain itu, suku bunga perbankan yang
tinggi juga sangat memberatkan. Ini pula yang
selama ini banyak dikeluhkan BUMN Strategis.
Bunga kredit modal kerja yang di atas dua digit
membuat industri alutsista harus rendah daya
saingnya. Bandingkan dengan China, mereka
bisa memberikan bunga kredit yang kecil
kepada industrinya, antara 3 bahkan 2 persen.
Setidaknya opsi subsidi bunga kredit atau
kebijakan khusus idealnya dapat diberlakukan.
Kedua, memberikan proteksi. Ironis,
BUMN strategis tidak mendapatkan proteksi
yang seharusnya, sehingga kalah bersaing.
PT Dirgantara Indonesia (PT DI) misalnya,
merupakan perusahaan strategis bagi bangsa
kepulauan. Sayangnya, dulu regulasi yang
membolehkan pembelian pesawat bekas sejak
tahun 2000 membuat PT DI daya saingnya
rendah. Masih ingat, bagaimana nasib beberapa
produk kebanggaan PT DI yang ditukar dengan
beras.
Tidak adanya adanya proteksi dan
beban utang yang tinggi membuat kinerja
keuangan perusahaan terus sakit. Karena itu,
dikucurkannya Penyertaan Modal Negara (PMN)
bagi PT DI sebesar Rp 600 miliar, PT PAL Rp 600
miliar, PT Pindad Rp 300 miliar adalah salah satu
solusi yang diperlukan. Namun tentu, untuk
jangka panjang, perlu penyehatan keuangan
perusahaan dengan dukungan pembiayaan,
sehingga BUMN strategis mampu meningkatkan
produksinya.
Ketiga, selain proteksi, buat kebijakan yang
mendorong industri nasional menggunakan
jasa dan produk dari BUMN strategis. Kenapa?
Karena faktanya perusahaan dari luar negeri
banyak yang memberikan kepercayaan kepada
PT DI misalnya.
Bukti dipercayanya PT DI oleh pihak luar
negeri adalah banyaknya pesanan dari berbagai
perusahaan yang bergerak di industri pesawat
terbang seperti Airbus, berperan sebagai
subkontrak program yaitu untuk jenis A330,
A340 dan A380. Boeing juga mensubkontrakkan
untuk beberapa bagian dari pesawat yang
diproduksinya kepada PT DI yaitu untuk Boeing
757. Demikian juga dengan Mitsubishi Heavy
Industry yang mensubkontrakkan beberapa
bagian dari produk yang dibuatnya. Komponen
Tailboom MK II helikopter EC 225/725 dipesan
Eurocopter, perusahaan gabungan dari
Aerospatiale Perancis dan Daimler Chrysler
Aerospace AG Jerman.
Kerjasama dengan Eurocopter adalah

lanjutan kerjasama yang telah dirintis sejak
tahun 1978. Ketika itu, PTDI merakit helikopter
NSA-330 Puma, kemudian dilanjutkan dengan
membuat airflame NAS-332 Super Puma yang
dikerjakan PTDI sejak 1981.
PT PAL misalnya, pemesan produk kapal
lautnya berasal dari berbagai negara, seperti
Singapura, Jerman dan Turki. Selain itu, untuk
perbaikan, konsumen asal Singapura dan
Australia menjadi langganan tetap. Produk yang
telah dikuasai antara lain Kapal Landing Platform
Dock 125 M, Kapal Patroli Cepat Lambung Baja
klas 57 M, Kapal Patroli Cepat/ Kapal Khusus
Lambung Aluminium klas sampai dengan 38
M, Kapal Tugboat dan Anchor Handling Tug/
Supply sampai dengan klas 6.000 BHP, Kapal
Ikan sampai dengan 600 GRT dan Kapal Ferry
dan Penumpang sampai dengan 500 pax.
PT Pindad, produknya pun sudah sangat
dikenal dunia, utamanya senapan serbu SS2
yang diakui sebagai salah satu senjata serbu
terbaik dunia. Oleh Pindad, SS2 telah diproduksi
menjadi beberapa versi, SS2-V1, SS2-V2 dan
SS2-V4. SS2 adalah senapan serbu generasi
baru kaliber 5,56 x 45 mm dengan laras kisar
7. SS2 cukup ringan, handal dan memiliki
akurasi tinggi, dengan menggunakan popor
lipat sehingga fleksibel untuk digunakan sesuai
kebutuhan. SS2 pun dapat menggunakan
mechanical maupun optical sight. Bahkan dapat
pula dilengkapi dengan berbagai asesoris
seperti silencer, sangkur, berbagai tipe pelontar
granat dan yang lainnya.
Keempat, kebijakan yang terintegrasi. Sistem
pengembangan industri alutsista harusnya
terintegrasi satu sama lain. Dari mulai kebijakan
fiskal, pembiayaan dan dukungan pembeliannya.
Karena industri alutsista pembeli terbesarnya
adalah pemerintah. Mesti diingat bahwa setiap
negara memproteksi dan mendukung industri

alutsistanya. Jadi keberpihakan adalah penting
agar industri alutsista bisa berkembang.
Karena itu, sangat disayangkan jika integrasi
kebijakan terkait dengan BUMN strategis
masih belum maksimal. Itu pula yang banyak
dikeluhkan selama ini. Sebuah ironi karena
BUMN strategis harus berjuang sendiri tanpa
dukungan kebijakan dari pemerintah yang total.
Kelima,
biarkan
BUMN
strategis
mengembangkan bisnisnya tanpa intervensi
apalagi gangguan yang tidak penting. Saya
kira, kita semua harus punya komitmen untuk
tidak bermain-main di BUMN. Biarkan mereka
berkembang sesuai dengan visi dan misi
bisnisnya. Jangan mengintervensi, apalagi
meminta jatah.
Saya kira, adalah kewajiban pemerintah
untuk berpihak karena BUMN strategis adalah
tulang punggung pertahanan dan keamanan,
yang tentunya soal kedaulatan negeri ini. Jika
tidak sekarang, maka tunggu lah waktu satu
persatu BUMN strategis tidak berdaya, atau
bahkan sakit terus menerus keuangannya. Tentu,
itu bukan hal kita diinginkan. Karena selain terus
menerus membebani APBN, pembiaran itu
adalah mengkhianati pondasi dasar yang telah
diletakkan para pendiri bangsa ini. Industri
strategis yang kuat akan menjadi pilar utama
kedaulatan bangsa ini.
Dengan lahirnya UU Industri Pertahanan
yang baru disahkan oleh DPR-RI baru baru ini
dimana dalam Pasal 7 disebutkan mempunyai
tugas dan tanggungjawab membangun dan
mengembangkan Industri Pertahanan untuk
menjadi maju, kuat, mandiri dan berdaya saing
Begitu pula pengguna yaitu TNI, POLRI
Kementerian / Lembaga wajib menggunakan alat
peralatan Pertahanan dan Keamanan yang telah
dapat diproduksi di Industri Pertahanan dalam
negeri, sehingga mendorong terwujudnya
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PT PAL Indonesia (Persero)

Butuh Dukungan
Pembiayaan Murah
L

ayar bisnis PT PAL Indonesia (Persero)
terus
dibentangkan.
Kemampuan
produksinya pun tidak perlu diragukan.
Namun untuk berlayar dengan cepat,
perlu dukungan kebijakan di bidang BUNGA
kredit yang masih tinggi menjadi salah satu
faktor yang penghambat percepatan bisnis
perusahaan pelat merah yang berbasis di
Surabaya tersebut. Manajer Humas PT PAL
Indonesia
Bayu Witjaksono mengakui,
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pembiayaan murah sangat dibutuhkan
perusahaannya untuk berakselerasi lebih jauh
dalam memproduksi berbagai kapal. “Kami
berharap ada subsidi bunga dan pengurangan
pajak untuk produk tertentu,” tegasnya belum
lama ini.
Beruntung, adanya asas cabotage menjadikan
keuntungan tersendiri untuk PT PAL. Dimana,
banyak kapal yang melakukan perbaikan di PT
PAL. “Kami lumayan penuh untuk pemeliharaan

dan perbaikan. Rata-rata dua minggu, proses
pengerjaannya. Konsumennya dari Australia,
Singapura dan Indonesia, juga negara lainnya,”
kata Bayu.
Kemampuan dan kualitas rancang bangun karya
PT PAL telah diakui pasar internasional. Kapalkapal produksi PT PAL telah melayari perairan di
seluruh dunia. Sebagai galangan kapal dengan
pengalaman lebih dari dua dasawarsa.
Saat ini PT. PAL tengah mengembangkan

Apa & Siapa
produk-produk yang akan dipasarkan di
dalam negeri, terutama untuk memenuhi
kebutuhan badan-badan pemerintah pusat
seperti Kementerian Pertahanan, Kepolisian Rl,
Kementerian Kelautan, Kementerian Keuangan
khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
juga instansi lainnya.
Produk yang telah dikuasai antara lain Kapal
Landing Platform Dock 125 M, Kapal Patroli
Cepat Lambung Baja klas 57 M, Kapal Patroli
Cepat/ Kapal Khusus Lambung Aluminium klas
sampai dengan 38 M, Kapal Tugboat dan Anchor
Handling Tug/Supply sampai dengan klas 6.000
BHP, Kapal Ikan sampai dengan 600 GRT dan
Kapal Ferry dan Penumpang sampai dengan
500 pax. “Kami juga tengah mengerjakan dua
kapal perang pesanan pemerintah, panjangnya
105 meter. Itu kapal perusak rudal, anti serangan
udara. Bisa menghindari kapal musuh. Cukup
canggih untuk kepentingan pertahanan,” kata
Bayu.
Sejak April 2002, PT PAL telah menerapkan
TRIBON
Shipbuilding
system
untuk
meningkatkan kemampuan design dan
produksi pembuatan kapal perusahaan
melakukan autoimmunisasi dan efisiensi. Dan
PT PAL melakukan share dengan perusahaan
yang dominan untuk pasar pembuatan kapal
negeri
Multi Produk Dan Jasa
Bukan hanya kapal khusus, misalnya untuk
kepentingan militer, produk dari PT PAL
memproduksi kapal niaga. Pengembangan
produk kapal niaga diarahkan pada pasar
internasional, model-model industri pelayaran
nasional dan pelayaran perintis bagi penumpang
dan barang (cargo). Kapasitas produksi per
tahun saat ini mencapai 3 unit kapal dengan
ukuran 50,000 DWT dan 2 unit kapal dengan
ukuran 20,000 DWT per tahun.
Secara umum, ada lima kebutuhan pokok kapal
niaga bisa berlayar di perairan internasional
yaitu; kapasitas muatan, fasilitas handling di
pelabuhan yang layak dan modern, kecepatan,

keamanan dan kenyamanan. Dengan kebutuhan
tersebut, PT PAL berusaha melakukan yang
terbaik untuk memproduksi armada yang cocok
untuk memenuhi kebutuhan angkutan barang
secara internasional.
Pada saat ini PT PAL telah menguasai teknologi
produksi untuk kapal-kapal seperti Kapal Bulker
sampai dengan 50.000 DWT, kapal container
sampai dengan 1.600 TEUS, kapal tanker sampai
dengan 30,000 DWT, kapal penumpang sampai
dengan 500 PAX. Sementara itu produk yang
telah dikembangkan antara lain kapal container
sampai dengan 2.600 TEUS, kapal Chemical
Tanker sampai dengan 30,000 DWT, kapal
LPG Carrier sampai dengan 5.500 DWT. “Kami
sedang mengerjakan pesanan dari PT Pertamina
sebanyak dua buah, untuk kapal tanker 17.500

DWT. Dari perusahaan Singapura, 24.000 DWT,
chemical tanker,” kata Bayu.
Selain memproduksi kapal, PT PAL juga melayani
perbaikan dan pemeliharaan kapal maupun non
kapal meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan
kapal tingkat depo dengan kapasitas docking
600.000 DWT per tahun. Servisnya meliputi
perawatan dan perbaikan peralatan yang terdiri
antara lain : dok apung 5000 ton, dok kering
20000 dan 50.000 ton, dan dok kapal selam.
“Kita selalu berusaha untuk menjaga efisiensi
dan secara terus menerus meningkatkan
kemampuan perbaikan. Kami berharap untuk
menambah daftar panjang pelanggan kami,
dan untuk mencapai sasaran tersebut, saat ini
kita menjalin kerja sama dengan galangan lokal
dan internasional,” tegas Bayu.
Bayu menambahkan, saat ini PT PAL menawarkan
perawatan dan perbaikan secara lengkap
meliputi lambung kapal, super structure, mesin
sistem penggerak elektronik peralatan dan juga
servis untuk industri.
Selain itu jasa yang disediakan adalah annual
atau special survey dan overhaul bagi kapal niaga
dan kapal perang, pemeliharaan dan perbaikan
elektronika dan senjata serta overhaul kapal
selam. Peluang pasar untuk kategori pelayanan
jasa seperti ini berasal dari TNI - AL, swasta,
pemerintah serta kapal-kapal yang singgah
dan berlabuh di Surabaya, dengan jumlah yang
mencapai 6.800 kapal per tahun.
Pada saat ini PT PAL telah menguasai teknologi
produksi komponen pendukung industri
pembangkit tenaga listrik seperti boiler dan
balance of point. Kemampuan ini akan terus
ditingkatkan sampai pada taraf kemampuan
modular dan EPC bagi industri pembangkit
tenaga listrik skala kecil menengah sampai
dengan 50 Mega Watt.
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Standar Internasional
PT PAL pun menerapkan sistem manejemen
PAL “SMPAL”. Sistem ini telah diterbitkan dalam
upaya memenuhi semua tujuan dan mewakili
kumpulan petunjuk kehati–hatian untuk semua
kegiatan, operasi kerja dan semua fungsi yang
mempengaruhi kualitas produk, lingkungan
serta kesehatan dan keselamatan kerja.
Semua petunjuk manual kerja berdasarkan
kualitas standar yang diakui internasional,
standar ISO 9001 , standar ISO 14001 dan yang
berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan
kerja seri OHSAS 18001.
PT PAL adalah hasil nasionalisasi dari perusahaan
Jepang bernama Kaigun SE 2124. Sebelum
dikuasai Jepang, asalnya sebuah galangan
kapal yang bernama Marine Establishment (ME)
dan diresmikan oleh pemerintah Belanda pada
tahun 1939.
PAL adalah singkatan dari Penataran
Angkatan Laut. Pada tanggal 15 April 1980,
pemerintah
mengubah
statusnya
dari
Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas.
Lokasi Perusahaan di Ujung, Surabaya, dengan
kegiatan utama memproduksi kapal perang
dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan
dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum
dengan spesifikasi tertentu berdasarkan
pesanan.**

Sementara itu, untuk produk di luar kapal, PT
PAL telah menguasai produk rekayasa umum
seperti steam turbine assembly sampai dengan
600 MW, komponen balance of plant dan
boiler sampai dengan 600 MW, compressor
module 40 MW, barge mounted power plant
30 MW, pressure vessels dan heat exchangers,
generator stator frame sampai dengan 600
MW. Sementara itu produk rekayasa umum
yang sedang dikembangkan adalah steam
turbine power plant, jacket’s structure sampai
dengan 1000 ton serta monopod dan anjungan
(platform) sampai dengan 1000 ton.
Kerjasama Strategis
Untuk mencakup perluasan pasar dan menjadi
bagian pasar global PAL Indonesia membina
hubungan strategis dengan perusahaan industri
kelas dunia seperti contohnya Mitsubishi Heavy
Industry dan menjadi provider perusahaan kelas
dunia seperti General Elektrik.
Beberapa perusahaan dari Jerman, Italia,
Hongkong dan Turki tengah memesan produk
PT PAL. “ Perusahaan dari Turki memesan enam
unit Star-50. Perusahaan dar Jerman, memesan
tiga unit,” jelas Bayu.
Sebagai bentuk pelayanan terbaiknya kepada
customer, PT PAL juga menyediakan garansi
kepada pelanggan untuk kualitas produk dan
layanan. Selain itu, menyediakan garansi kepada
pelanggan, semua proses produksi dan output
semua simpati tehadap lingkungan. Dalam
pengerjaannya pun, selalu menekankan pada
kesehatan dan keselamatan.
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