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Sebagaimana diketahui bersama, industri barang jadi rotan nasional
mengalami keterpurukan dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini
akibat kesulitan bahan baku yang telah menyebabkan produk tersebut
sulit bersaing dengan produk serupa dari China. Padahal industri mebel
dan kerajinan rotan di China sendiri sangat tergantung kepada pasokan
bahan baku dari Indonesia. Namun ironisnya, justru industri barang
jadi rotan China-lah yang mendapat pasokan bahan baku melimpah
dari Indonesia, sedangkan industri barang jadi rotan di tanah air sendiri
malah kesulitan mendapatkan bahan baku. Ironis sekali memang, namun
itulah Indonesia, semua kemungkinan bisa terjadi di sini.
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Karena itu, larangan ekspor bahan baku rotan ini diharapkan betul-betul
dapat ditegakkan dan diawasi secara ketat, jangan sampai ada pihakpihak tertentu yang tidak bertanggung jawab mengkhianati bangsa dan
negaranya untuk menyelundupkan bahan baku rotan ke luar negeri.
Bahkan kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan ini seyogyanya terus
dipertahankan sepanjang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
masih tegak berdiri. Apalagi salah satu pertimbangan ditetapkannya
larangan ekspor bahan baku rotan ini adalah untuk menjaga kelestarian
sumber daya alam rotan di negeri ini sekaligus untuk mencegah eksploitasi
sumber daya rotan secara berlebihan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab.
Dengan dilarangnya ekspor bahan baku rotan maka praktis kini hanya
produk rotan jadi, yaitu produk barang jadi yang mempunyai nilai tambah
dan berasal dari bahan baku rotan, yang boleh diekspor. Kegiatan ekspor
produk rotan ini pun hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah
mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan
(ETPIK) dari Kementerian Perdagangan. Termasuk ke dalam kelompok
produk rotan ini adalah kelompok Ex HS 4601, Ex HS 4602, Ex HS 9401
dan Ex HS 9403.
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Pesawat N-219

Kami tim redaksi majalah KINA sengaja mengangkat kebijakan larangan
42 Tamindo, Kaca Anti Peluru
ekspor bahan baku rotan dan upaya Kementerian Perindustrian untuk
membangkitkan kembali industri barang jadi rotan di tanah air sebagai
isu utama pada rubrik Aktualita. Kami juga sengaja menampilkan
LINTAS BERITA
tulisan menarik hasil wawancara dengan Ketua Umum Asosiasi Mebel
44 Nestle Investasi US$ 200 Juta, Jadikan
dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) M. Hatta Sinatra yang kami
sajikan pada rubrik Opini. Masih di sekitar industri barang jadi rotan,
Indonesia Basis Produksi Olahan Susu
pada edisi kali ini kami juga menyajikan tulisan mengenai PT AIDA
45 Toyota Bangun Pabrik Mobil Kedua Senilai
Rattan Industry, sebuah perusahaan mebel rotan yang produknya
kini
Rp 2,9 Triliun
banyak diminati di pasar mancanegara.
Akhirul kata, kami tim redaksi majalah KINA mengucapkan
selamat menyimak, semoga semua sajian kami pada edisi kali
dapat memenuhi kehausan para pembaca yang budiman akan
informasi terkini seputar industri di tanah air. Kami juga
berharap berbagai informasi yang kami sajikan pada edisi kali
menambah wawasan para pembaca sekalian. Terima kasih.
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Ekspor Bahan Baku Rotan Dilarang

Industri Hilir
Digenjot

Sulphurized), dan rotan setengah jadi. Rotan
mentah adalah rotan dalam bentuk mentah
masih alami, tidak dirunti, tidak dicuci, tidak
diasap/dibelerang. Rotan asalan adalah rotan
yang sudah mengalami peruntian, pembersihan
sisa seludang, pemotongan pembagian batang,
namun belum mengalami penjemuran. Rotan
W/S adalah rotan yang berasal dari rotan
asalan yang telah megalami proses pengasapan
belerang, penggorengan, penggosokan dan
penjemuran tetapi masih berbentuk natural
dan masih berkulit. Sedangkan rotan setengah
jadi adalah rotan yang telah diolah lebih lanjut
menjadi rotan poles halus, hati rotan dan kulit
rotan.
Dengan dilarangnya ekspor bahan baku
rotan maka praktis kini hanya produk rotan
jadi (Produk Rotan), yaitu produk barang jadi
yang mempunyai nilai tambah dan berasal
dari bahan baku rotan, yang boleh diekspor.
Kegiatan ekspor produk rotan ini pun hanya
boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah
mendapat pengakuan sebagai Eksportir
Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
dari Kementerian Perdagangan. Termasuk
ke dalam kelompok produk rotan ini adalah
kelompok Ex HS 4601, Ex HS 4602, Ex HS
9401 dan Ex HS 9403.
Kepastian mengenai sikap pemerintah
soal pelarangan ekspor bahan baku rotan
itu sebetulnya sudah terungkap sebulan
sebelumnya, yaitu ketika dilakukan dialog
antara pemerintah pusat dengan kalangan
pemerintah daerah dan pelaku usaha perotanan
di Pendopo Kabupaten Ciebon, Jawa Barat,

P

emerintah
c.q.
Kementerian
Perdagangan (Kemendag) akhirnya
memutuskan untuk melarang ekspor
bahan baku rotan sebagai upaya
untuk mendorong pemanfaatan bahan baku
rotan secara berkesinambungan sekaligus
menjaga ketersediaan bahan baku bagi
industri pengolahaan rotan serta mendukung
peningkatan ekspor produk hilir rotan nasional.
Dari sisi industri, pelarangan ekspor bahan
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baku rotan itu berarti terbuka peluang untuk
mendorong daya saing industri pengolahan
rotan nasional, meningkatkan perolehan nilai
tambah, meningkatkan penyerapan tenaga
kerja di dalam negeri dan sekaligus juga
menghindari dan menghentikan eksploitasi
sumber daya alam rotan yang berlebihan
seperti terjadi selama ini.
Kebijakan larangan ekspor bahan baku
rotan itu sendiri tertuang di dalam Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang
Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan
yang ditandatangani Menteri Perdagangan
Gita Irawan Wirjawan tanggal 30 November
2011 dan berlaku terhitung mulai tanggal 1
Januari 2012.
Termasuk ke dalam kelompok bahan baku
rotan yang dilarang ekspornya itu adalah rotan
mentah, rotan asalan, rotan W/S (Washed and

Jumat (28/10).
Hadir dalam acara dialog itu tiga menteri
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yaitu
Menteri Perindustrian (Menperin) Mohamad S.
Hidayat, Menteri Perdagangan (Mendag) Gita
Wirjawan, dan Menteri Kehutanan (Menhut)
Zulkifli Hasan. Hadir pula Gubernur Sulawesi
Barat Anwar Adnan Saleh, Bupati Cirebon
Dedi Supardi, kalangan asosiasi pelaku usaha
perotanan seperti Asosiasi Industri Permebelan
Indonesia (ASMINDO), Asosiasi Mebel Kayu

dan Rotan Indonesia (AMKRI) serta Asosiasi
Pengusaha Rotan Indonesia (APRI). Keputusan
larangan ekspor itu mengakhiri perdebatan
ekspor rotan selama ini yang telah berlangsung
dalam beberapa tahun terakhir ini.
Menperin Mohamad S. Hidayat mengatakan
dengan larangan ekspor bahan baku rotan itu
diharapkan industri rotan di Cirebon dan di
daerah lainnya di Indonesia bangkit kembali
meraih kejayaannya yang pernah hilang.
“Ekspor bahan baku rotan selama ini telah
mendorong berkembangnya industri rotan di
negara-negara pesaing yang tidak memiliki
sumber bahan baku rotan, sebaliknya industri
rotan di dalam negeri justru terus terpuruk,”
tutur Menperin Mohamad S. Hidayat.
Menurut Menperin, kebijakan larangan
ekspor bahan baku rotan itu menjadi momentum
baru
bagi
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin) untuk membangkitkan kembali
sentra-sentra industri rotan di berbagai
daerah di tanah air termasuk yang berada di
Kalimantan dan Sulawesi. “Kami akan dorong
kegiatan pengolahan rotan di dalam negeri
agar rotan yang diekspor nantinya bukan bahan
baku lagi melainkan produk olahan rotan yang
bernilai tambah tinggi,” tegas Menperin.
Sementara itu, Mendag Gita Wirjawan
meminta agar pelarangan ekspor bahan baku
rotan itu tidak hanya meningkatkan daya saing
industri pengolahan rotan nasional tetapi juga
dapat meningkatkan kesejahteraan para petani
rotan di seluruh Indonesia.
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Mendag menyatakan sangat memahami
dan peka terhadap berbagai keluhan para
pemangku kepentingan perotanan di dalam
negeri. Kebijakan yang diambil pemerintah
tetap mengacu pada master plan pembangunan
ekonomi, yaitu peningkatan nilai tambah dan
daya saing. Mendag juga menyatakan kebijakan
itu akan bersifat holistik (menyeluruh) agar
semaksimal mungkin mengakomodasi semua
kepentingan yang ada.
Karena itu, tegas Mendag, terkait dengan
larangan ekspor bahan baku rotan tersebut
pemerintah akan melakukan pengawasan
agar penyerapan rotan di dalam negeri terus
meningkat; semua jenis rotan yang diserap
harus mengikuti koridor aturan kehutanan yang
berlaku; serta pemerintah akan melakukan
industrialisasi di berbagai daerah.
Dalam kesempatan yang sama Menhut
Zulkifli Hasan menyatakan pelarangan ekspor
bahan baku rotan itu merupakan berita
yang sangat menggembirakan. “Dari dulu
saya setuju kalau ekspor bahan baku rotan
dihentikan. Karena kalau ekspor bahan baku
diperbolehkan, yang terjadi adalah eksploitasi
sumber daya alam rotan nasional secara

AKTUALITA
berlebihan. Kalau hal itu sudah terjadi, maka
yang terjadi berikutnya adalah ekspor illegal
bahan baku rotan. Karena itu, saya sangat
berterima kasih kepada pak Mendag yang telah
memutuskan untuk melarang ekspor bahan
baku rotan.”
Sedangkan Gubernur Sulawesi Barat,
Anwar Adnan Saleh yang juga menjadi Ketua
Asosiasi Gubernur se-Sulawesi menyatakan
dukungannya terhadap kebijakan larangan
ekspor rotan tersebut. “Kami mengharapkan
agar kebijakan ini disosialisasikan ke seluruh
daerah. Kami harapkan kebijakan ini akan
dapat mendorong peningkatan pasokan bahan
baku kepada industri rotan di dalam negeri.”
Hal serupa disampaikan Bupati Cirebon,
Dedi Supardi. Dia mengatakan pembukaan
keran ekspor bahan baku rotan selama ini telah
mengakibatkan merosotnya daya saing industri
rotan nasional menyusul kelangkaan pasokan
bahan baku rotan kepada industri tersebut di
dalam negeri. Sentra industri rotan di Cirebon
yang berada di delapan kecamatan dan
menghidupi sekitar 300.000 warga Kabupaten
Cirebon sempat berkembang dengan baik pada
tahun 1980-an. Namun pasca dibukanya keran

ekspor bahan baku rotan pada tahun 2005,
sekitar 70% industri rotan Cirebon mengalami
mati suri dan hanya 30% saja yang masih hidup.

Industri Furniture Digenjot

“Kebijakan pembukaan keran ekspor bahan
baku rotan itu selama ini hanya memberikan
amunisi kepada pengasaha industri rotan
di negara lain seperti China, Vietnam dan
Malaysia, sebaliknya kebijakan itu telah
memukul industri rotan nasional. Padahal
industri rotan nasional mampu meningkatkan
nilai tambah bahan baku rotan dari yang
tadinya hanya bernilai US$ 0,5 sampai US$
1 Kg per kg menjadi US$ 8-US$ 20 per piece
barang jadi,” katanya.

Dalam rangka mendukung langkah
pelarangan ekspor bahan baku rotan sekaligus
untuk untuk mendorong peningkatan
pengembangan industri furniture khususnya
yang berbahan baku rotan serta mendukung
program hilirisasi industri agro di dalam negeri,
Kemenperin telah menetapkan Peta Panduan
(Road Map) Pengembangan Klaster Industri
Furniture 2012-2016. Penetapan Road Map itu
ditujukan untuk menjaga ketersediaan bahan
baku rotan sekaligus menjaga pemanfaatan
rotan secara berkesinambungan bagi industri
Furniture berbahan baku rotan.

Pada tahun 2010 suplai rotan lestari
nasional (AAC) berdasarkan data Kementerian
Kehutanan adalah sebesar 210.000 ton. Jika
dikonversi menjadi rotan setengah jadi akan
diperoleh 63.000 ton rotan setengah jadi.
Sementara itu, kebutuhan bahan baku rotan
dalam negeri untuk keperluan industri barang
jadi dan ekspor bahan baku pada tahun 2010
sebesar 95.000 ton atau terjadi selisih sebesar
32.000 ton. Karena itu, disinyalir telah terjadi
over eksploitasi rotan sehingga dikhawatirkan
potensi rotan nasional menjadi tidak lestari.

.Penetapan Peta Panduan (Road Map)
Pengembangan Klaster Industri Furniture
itu tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian
(Permenperin)
Nomor
90/M-IND/PER/11/2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
119/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta
Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster
Industri Furniture yang ditandatangani
Menperin Mohamad S. Hidayat tanggal 30
November 2011 dan berlaku terhitung mulai
tanggal 2 Januari 2012.
Berdasarkan
Permenperin
tersebut,
Peta Panduan (Road Map) Pengembangan
Klaster Industri Furniture Tahun 2012–2016
merupakan dokumen perencanaan nasional
yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan,
serta program/rencana aksi pengembangan
klaster industri furniture untuk periode 5
(lima) tahun ke depan. Pengembangan klaster

Industri Furniture tersebut diarahkan untuk
menumbuhkan Industri Furniture di daerah
penghasil bahan baku dan di daerah sentra
industri barang jadi.
Di dalam Permenperin tersebut juga
didefinisikan Industri furniture sebagai industri
yang mengolah bahan baku atau bahan
setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan
baku alami lainnya menjadi produk barang jadi
Furniture yang mempunyai nilai tambah dan
manfaat yang lebih tinggi.
Industri Furniture sendiri di dalam
Permenperin itu dibagi dalam dua kategori
utama, yaitu Industri Furniture dari kayu;
dan Industri Furniture dari rotan dan bahan

baku alami lainnya. Pengembangan Industri
Furniture harus didukung oleh industri
penggorengan rotan dan W/S; industri rotan
poles, kulit rotan, hati rotan serta anyaman;
industri
penggergajian
kayu;
industri
pengawetan kayu; industri moulding; industri
kayu lapis; industri kayu lapis laminasi; industri
panel kayu lainnya; industri veneer; dan/atau
industri bahan pendukung lainnya.
Program/rencana aksi pengembangan
klaster Industri Furniture dilaksanakan sesuai
dengan Peta Panduan dimana Pelaksanaan
program/rencana aksinya dilakukan oleh
Pemangku
Kepentingan
sebagaimana
tercantum di dalam Peta Panduan. Pemangku
kepentingan dimaksud meliputi Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Daerah,
Swasta,
Perguruan Tinggi/Sekolah dan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga
Kemasyarakatan lainnya.
Sementara itu, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program/rencana aksi oleh
Pemangku Kepentingan dilakukan oleh tim
yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian
dan beranggotakan instansi terkait. Hasil
monitoring dan evaluasi itu nantinya
dipergunakan dalam perbaikan program/
rencana aksi pengembangan Industri Furniture.
Adapun
program/rencana
aksi
pengembangan klaster Industri Furniture
dimaksud terbagi dalam tiga program utama,
yaitu program penyelamatan (rescue) untuk
jangka pendek (Tahun 2012); program
pemulihan (recovery) untuk jangka menengah
(Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014); dan
program pertumbuhan yang berkelanjutan
(sustainable growth) untuk jangka panjang
(Tahun 2015 dan seterusnya). ***
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Al-Mukhlies

Menurut Sri, desain yang menjadi ciri
khas atau keunikan perak Al-Mukhlies
adalah penggunaan model filigri, yaitu
teknik pembuatan yang menggunakan
benang-benang perak yang dirajut sehingga
menghasilkan suatu bentuk.

Kerajinan Perak dengan
Desain Menarik
K

ota Yogyakarta sudah lama dikenal
dengan kerajinan peraknya dengan
pusatnya berada di kawasan
Kotagede. Di daerah tersebut,
tersebar berbagai workshop (bengkel) industri
sekaligus galeri kerajinan perak. Salah satu
dari sekian banyak industri kerajinan perak di
daerah Kotagede yang banyak dikenal kalangan
wisatawan asing dan lokal, adalah Al-Mukhlies.
Menurut pemiliknya, H. Muhibbin, AlMukhlies didirikan karena besarnya potensi
industri kerajinan perak yang ada di wilayah
Yogyakarta. “Kami memutuskan untuk
mendirikan industri kerajinan perak ini karena

kami melihat besarnya potensi kerajinan perak
di wilayah ini jika benar-benar digarap dengan
baik,” paparnya.
Sebagai langkah awal, dia membuka toko
perak bernama Tik Silver. Dalam menjual
produknya, Muhibbin menggunakan metode
berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
“Kami sempat melakukan usaha dengan
berkeliling dari Yogyakarta ke daerah lainnya,
seperti Bali, untuk menjual produk kerajinan
perak yang kami buat,” ujarnya.
Seiring berjalannya waktu, usaha ini
mengalami perkembangan dan kemajuan yang
pesat yang ditandai dengan makin banyaknya

permintaan dari pembeli. Untuk memenuhi
permintaan pasar, pada 1988, Muhibbin,
dengan dibantu oleh istrinya Sri Listyowati
membangun sebuah industri kerajinan perak
beserta galeri perak yang diberi nama AlMukhlies.
Nama
Al-Mukhlies,
ungkapnya,
merupakan gabungan dari nama Muhibbin dan
Sri Listyowati. Dalam menjalankan usahanya,
pasangan suami istri ini juga dibantu oleh anak
tunggalnya , Kika At-Tamini, serta 5 orang
karyawan di bagian bengkelnya.
Pada awalnya, ungkap Sri Listyowati,
industri dan galeri perak yang mereka kelola

Jika dibandingkan dengan kerajinan perak
pada umumnya yang berupa perak padat yang
dicetak, desain filigri terlihat lebih indah dan
menarik karena memperlihatkan detil-detil
pengerjaan yang rapi dan rumit.
Untuk menjaga eksklusifitas produk dan
disain, Al-Mukhlies hanya memasarkan
produknya di galeri toko Al-Mukhlies di
Yogyakarta serta di Bali yang berjumlah 13
galeri. Selain melalui galeri, penjualan juga
dilakukan melalui kegiatan pameran.

berjalan dengan baik, permintaan dari sejumlah
daerah banyak diterimanya.
Namun, bisnis memang tidak selalu berjalan
lancar. Dalam perjalanannya, kegiatan industri
dan galeri perak Al-Mukhlies juga mengalami
banyak kendala. Menurut Sri, kendala yang
mereka hadapi mulai dari harga bahan baku
perak yang tidak stabil serta pajak bahan baku
yang dinilai masih terlalu tinggi.
Harga bahan baku perak, ungkapnya, saat
ini mencapai Rp10 juta/kg. Padahal, beberpa
tahun sebelumnya harga komoditas ini masih
berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 6 juta/kg.
“Harga perak tinggi karena mengikuti harga
emas yang saat ini cukup tinggi,” papar Sri.
Selain harga bahan baku yang tinggi,
adanya gempa bumi yang melanda Yogyakarta
pada Mei 2006 juga ikut mempengaruhi kinerja
Al-Mukhlies karena gempa bumi itu berakibat
menurunnya jumlah wisatawan yang datang.
“Faktor-faktor ini merupakan beberapa kendala
yang hingga kini masih dirasakan. Tidak
hanya oleh Al-Mukhlies saja, melainkan juga
kebanyakan perajin perak lainnya di kawasan
Kotagede,” kata Sri.
Walaupun menghadapi sejumlah kendala,

namun pasangan suami istri ini masih tetap
bertahan menjalankan kegiatan usahnya itu
karena yakin kalau potensi industri perak di
wilayah mereka masih cukup menjanjikan.
Agar industri dan toko perak Al-Mukhlies dapat
bertahan, Muhibbin dan Sri berusaha membuat
desain perak yang unik dan menarik. Selain itu,
kualitas produknya juga tetap dijaga.
Untuk membuat desain produk, Sri bisa
mendapatkannya dari buku-buku,internet
dan alam. Kemudian desain itu direalisasikan
dalam bentuk produk jadi oleh karyawannya
yang memang sudah terlatih dengan baik.
Jika pesanan dari pembeli cukup besar,
Al-Mukhlies juga mengalihkan pembuatan
pesanan produk kerajinan perak kepada
kelompok perajin perak di wilayah Kotagede.
“Namun, kami tetap menentukan kualitas
sesuai standar yang kami terapkan,” paparnya.

Selain memasarkan produknya di dalam
negeri, Al-Mukhlies juga mampu mengekspor
produk kerajinan peraknya ke luar negeri.
Secara rutin, pengiriman sejumlah produk
kerajinan perak dilakukan ke pembeli yang ada
di luar negeri.
Menurut Sri, kegiatan ekspor secara rutin
dilakukan ke Jepang, Portugal, Turki dan
sejumlah negara di kawasan ASEAN lainnya.
“Pola pengirimannya bisa melalui pembeli asing
yang datang sendiri atau melalui pesanan,”
paparnya.
Walaupun produknya sudah banyak
dikenal,
Al-Mukhlies
tetap
berusaha
menjangkau semua golongan masyarakat.
Hal ini terlihat dari harga jual yang ditetapkan
terhadap produk-produknya. Harga termurah
dari produk kerajinan perak Al-Mukhlies berupa
cincin adalah Rp50.000/unit dan termahal,
berupa tea set dari perak , seharga Rp 30 juta/
unit

Upaya keras yang dilakukan akhirnya
membuahkan hasil.desain perak Al-Mukhlies
yang unik dan menarik akhirnya mampu
menarik pembeli untuk datang ke galeri.
Bahkan pihak Keraton Yogyakarta sempat
memberikan kepercayaan kepada Al-Mukhlies
untuk membuatkan sejumlah kerajinan perak.

informasi »
Al-Mukhlies
Jl. Jendral Gatot Subroto 517 Bandung 40284
Telp/Fax: 62-274-385971, 383778
Email: marketing@almukhlies.com
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Perhiasan
Kontemporer

Dengan
Teknik
Tradisional

Kegundahan terhadap suatu
kondisi atau keadaan di lapangan
seringkali melahirkan sebuah
ide atau kreasi baru. Seperti
yang dilakukan oleh Selly Sagita.
Berawal dari kegundahannya melihat
produk perhiasan perak di wilayah Kotagede,
Yogyakarta, yang model dan pembuatannya
kurang berkembang, Selly pun tergerak untuk
terjun ke bisnis perhiasan dan membuat
kreasi-kreasi baru.
“Kebanyakan perhiasan yang beredar di
pasar saat ini adalah perhiasan yang dihasilkan
secara masal oleh mesin pencetak perhiasan,
begitu sebuah desain selesai dibuat, bisa
digandakan dengan jumlah tak terhingga dan
hasilnya semua sama,” ujarnya.
Karena bersifat masal, papar Selly, produk
yang dihasilkan kurang fashionable dan nilai
seni atau nilai jual dari produk perhiasan
tersebut seringkali di bawah harapan produsen.

10
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Padahal, Kotagede, Yogyakarta, merupakan
kawasan yang sudah lama dikenal sebagai ikon
perhiasan perak di negeri ini.
Melihat besarnya potensi pasar yang bisa
dimanfaatkan, Selly, yang awalnya adalah
dosen sebuah universitas, memutuskan untuk
mendirikan Borobudur Silver pada 1989.
Lewat bendera usaha itu, dia mengkhususkan
diri pada pembuatan perhiasan perak dengan
sistem tradisional atau 100% buatan tangan
dengan tetap menggacu pada perkembangan
model terbaru (kontemporer)
“Saya mengembangkan produk perhiasan
dengan memanfaatkan ketrampilan tangan
dengan teknik filigri,” ujarnya.
Teknik filigri dipilih Selly karena teknik ini
bisa diaplikasi pada pembuatan perhiasan,
manik-manik dan benda seni seperti pill box
dan miniatur.
Dia mengakui kalau kekuatan dari sebuah
produk perhiasan secara kasat mata adalah
desain dari perhiasan tersebut. Namun hal itu
bukanlah masalah.
“Kita mempunyai sumber yang tidak
pernah habis. Alam dengan flora dan faunanya
yang beragam sejak lama telah memberikan
ide desain yang dapat diciptakan tiruannya.
Begitu juga dengan tradisi budaya, agama,
adat istiadat dan bentuk bangunan juga bisa
mempengaruhi bentuk desain,” paparnya.
Untuk membuat perhiasan dengan teknik
filigri, ada sejumlah tahapan atau proses yang
dilakukan Borobudur Silver dengan 50 tenaga
perajinnya..
Pertama, menentukan bahan logam yang
akan dijadikan perhiasan, apakah berupa emas,
perak atau tembaga. Agar hasilnya bagus,
kadar yang disarankan untuk teknik filigri
adalah 23 karat dan terendah 18 karat untuk
emas dan kadar 925 atau 800 untuk perak.
Untuk tembaga, tak ada aturan baku untuk
menentukan kadarnya karena tembaga tidak
dianggap sebagai logam mulia.
Setelah
bahan
ditentukan,
proses
pembuatan produk perhiasan dengan teknik
filigri bisa dimulai. Pembuatan produk
perhiasan diawali dengan melebur bahan perak
murni atau tembaga murni untuk pembuatan
benang/kawat perak.
“Komposisi pencampuran perak dan
tembaga ditentukan oleh tujuan pemakaian
kawat tersebut,” papar Selly.
Untuk kawat bingkai, komposisi yang
digunakan Borobudur Silver terdiri atas 95%
perak dan 5% tembaga karena ini merupakan
campuran yang sangat kuat. Sedangkan untuk
kawat isi perbandingannya adalah 98 : 2.

Setelah kawat dibuat, langkah selanjutnya
adalah membuat bentuk pola untuk masingmasing komponen yang diperlukan (kelopak
bunga). Caranya, kawat berukuran agak besar
dikelilingkan pada bentuk mal/pola yang
berbentuk kelopak tersebut sehingga diperoleh
frame bidang kosong berbentuk kelopak yang
harus dipatri di bidang pertemuan.
Frame kawat perak kemudian direkatkan
pada kertas dengan lem agar tidak lepas.
Dengan menggunakan dua kawat kecil
yang sudah dipelintir, bidang kosong diisi
dengan motif-motif yang sesuai.
Semua komponen bidang yang sudah terisi
kemudian ditaburi bubuk patri pada permukaan
bidangnya lalu dipanasi dengan api. Pada tahap
ini kertas akan terbakar , logam akan menjadi
hitam karena jelaga.
Komponen kemudian dibalik dan kembali
dipanasi dengan api untuk memastikan
permukaan bagian belakang juga terpatri
dengan baik.
Setelah semua komponen siap, tahap
selanjutnya adalah merakit komponen itu
sesuai dengan bentuk yang diinginkan, dipatri
pada titik-titk pertemuan. Pada tahap ini, cara
mematri bukan lagi ditaburkan, tetapi hanya
pada titik-titik penyambungan. Pada tahap ini,
komponen bunga masih berwarna hitam.
Bentuk akhir yang sudah dirakit kemudian
dibersihkan dengan cara merebus di dalam
air yang dicampur dengan tawas. Komponenkomponen yang semula hitam karena penuh
dengan jelaga akan mulai menampakkan
warna aslinya (kuning untuk emas, putih
untuk perak, kecoklatan untuk tembaga).
Menurut Selly, perhiasan yang direbus tadi
masih kelihatan kusam, maka perlu dikilaukan

dengan teknik sangling, kemudian dicuci
dengan busa dan buah lerak.
“Cara ini sebenarnya sudah mulai
ditinggalkan karena bisa digantikan dengan
alat pembersih yang bernama tumbler. Namun
tidak semua barang perhiasan bisa dibersihkan
dengan tumbler karena keterbatasan ukuran
alat atau karena bentuk model perhiasannya,”
ujarnya..
Karena semua tahapan dilakukan dengan
menggunakan keahlian tangan, perhiasan yang
dibentuk dengan teknik filigri bisa dikatakan
100% hasil karya tangan.
Usaha yang dilakukan wanita setengah
baya dengan Borubudur Silver nya ini akhirnya
membuahkan hasil. Produk perhiasan perak
dengan teknik filigri yang dihasilkan perusahaan
itu mampu menembus pasar internasional.
Secara rutin, Selly memasok produknya ke
buyer yang ada di Amerika Serikat, Australia,
dan Jepang.
Selain itu, kreasinya dalam membuat desain
produk perhiasan perak telah mengantarnya
meraih penghargaan IGDS tahun 2008.
untuk meningkatkan dan menjamin mutu
produknya, Selly juga telah menerapkan SNI
sebagai persyaratan bagi produknya. Pembeli
produk Borobudur Silver juga akan mendapat
sertifikat sebagai jaminan atas mutu dari
produk yang dibelinya.

informasi »
BOROBUDUR SILVER

Jl. Menteri Supeno 41, Yogyakarta
Telp :62(0) 274-374037 -274238
Fax: 62(0) 274375438
Email :Selly@borobudur-silver.com
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Batik Allussan
Dari Desa ke Lobi Hotel
Menggunakan Pewarna Alam
Pelestarian lingkungan
telah menjadi isu
sentral dalam
kegiatan industri dan
perdagangan saat ini.
Industri dituntut untuk
menghasilkan produk
yang tidak mencemari
lingkungan.
12
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M

engingat pentingnya upaya
pelestarian lingkungan,
kini banyak industri, baik
yang berkala besar maupun
skala industri kecil dan menengah (IKM)
yang berusaha untuk mengubah kegiatan
produksinya dengan menggunakan bahanbahan yang ramah lingkungan dan tidak
menimbulkan limbah berbahaya.
Namun bagi Sri Lestari, pemilik industri
batik Allussan, upaya pelestarian lingkungan
sudah diterapkannya sejak dia mulai membuka
industri batiknya di tahun 2005. Hal itu
dilakukannya dengan hanya menggunakan
pewarna alam dalam kegiatan pewarnaan dan
pembuatan motif batiknya.

“Dalam hal pewarnaan, kami masih
melakukannya secara primitif, “ ujar Sri
Lestari.
Dari rumahnya yang berlokasi di Jodag
RT.02 RW.11 Sumberadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta, Sri dengan dibantu oleh penduduk
sekitarnya menjalani kegiatan produksi
dengan bahan-bahan dari alam.
Menurutnya, sebagian besar produk batik
Allussan dibuat dengan menggunakan bahanbahan dari alam dalam proses pewarnaannya.
Penggunaan pewarna alam dilakukan
karena Sri tidak ingin mencemari lingkungan
tempat usahanya dengan limbah beracun
dan berbahaya. Selain itu, di daerah tempat
tinggalnya juga banyak terdapat tanaman atau
bahan yang bisa digunakan untuk mewarnai
dan membuat motif batiknya.
Secara umum, pewarna alam yang
banyak digunakan Sri dalam pembuatan batik
Allusan adalah kunyit dan sekam. Proses
penggunaannya pun cukup sederhana.
Misalnya, untuk proses pewarnaan dengan
menggunakan pewarna alam berupa sekam,
langkah pertama yang dilakukan Sri adalah
menyediakan abu sekam sebanyak 2 karung
ukuran 40 kg.
Abu sekam tersebut kemudian diayak dan

hasil ayakan itu dimasukkan ke dalam ember
berisi air sebanyak 20 liter.
Kain yang ingin diwarnai lalu dimasukkan
ke dalam ember berisi campuran abu sekam
dan air itu. Celupkan dan angkat kain itu
dari ember. Lakukan hal ini berulang-ulang
hingga warna kain berubah mengikuti warna
campuran air di ember. Setelah itu, rendam
kain tersebut di dalam ember yang masih
berisi campuran air dan sekam selama tiga
hari.
Setelah itu, langkah selanjutnya adalah
melakukan fiksasi terhadap kain yang telah
direndam dalam air sekam tersebut. “Untuk
fiksasinya, saya menggunakan tawas,” ujar
Sri.
Hasil dari proses pewarnaan dengan
menggunakan pewarna alam sekam, ungkap
Sri cukup baik. Warna kain terlihat eksotis dan
tidak mengalami perubahan walaupun sudah
dites melalui pencucian berkali-kali.
Penggunaan bahan dari alam juga
dilakukan dalam pembuatan motif batik.
Untuk membuat motif batik, Sri menggunakan
bahan baku dari alam seperti gondorukem.
Jika limbah industri yang berasal dari
bahan kimia hanya menghasilkan bahan
berbahaya dan beracun yang ditakuti
masyarakat, limbah dari proses pewarnaan
dengan menggunakan bahan dari alam
dalam proses pembuatan batik Allussan justru
disenangi penduduk. Alasannya, limbah dari
proses pewarnaan dengan menggunakan
sekam dapat digunakan sebagai kompos
dalam kegiatan budidaya pertanian penduduk
setempat.
Selain penggunaan pewarna alam, batik
Allussan juga memiliki kelebihan tersendiri
dengan pembuatan motif yang tidak terpaku
pada pakem yang sudah ada selama ini.

Motif yang digunakan dalam pembuatan
batik Allussan sebagian besar diinspirasi dari
alam dan kehidupan masyarakat. Misalnya
ada motif batik tentang wanita segar, yang
dinamai motif wanigar.Hingga saat ini, sudah
ada 700 motif yang dihasilkan industri batik
itu.
“Kami juga bisa membuat motif dengan
membaca pikiran calon pembeli sehingga
motif yang dihasilkan sesuai dengan keinginan
mereka,” papar Sri.
Penggunaan pewarna alam serta
keindahan motif yang dihasilkan, telah
membuat industri batik Allussan begitu
cepat dikenal masyarakat. Pembeli pun jelas
berdatangan.
Dalam kurun waktu 6 tahun, sejak berdiri
secara resmi Maret 2005 dari sebuah desa di
Sleman, batik Allussan kini sudah membuka
outlet di hotel-hotel daerah Yogyakarta dan
Jakarta yaitu hotel Santika Yogyakarta, hotel
Melia Purosani Yogyakarta, hotel Inna Garuda,
hotel Santika Slipi Jakarta.
Jenis-jenis batik yang dibuat oleh batik
Allussan juga sudah beragam, yaitu batik
bahan katun, sutra, pakaian jadi, dan
kerajinan.
Walaupun sudah masuk dalam batik
kelas hotel, namun Sri tetap memberikan
kesempatan untuk masyarakat umum untuk
memiliki produk batik Allussan. Hal itu
tercermin dari harga jual produk batik yang
dipatok Sri dari harga terendah sebesar Rp
50.000 hingga harga tertinggi sebesar Rp6,5
juta untuk sehelai kain batik dengan panjang
2,5 meter.
Menurut Sri, khusus untuk kain batik
Allussan dengan harga Rp 6,5 juta, dalam satu
bulan bisa jual empat buah dan sebagian besar
adalah pembeli asing dari berbagai negara.

informasi »
Batik ALLUSSAN

Jodag RT.02 RW.11 Sumberadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta,
Telp: 08157941508
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enurut Endro, tas Gendhis
awalnya merupakan hasil kreasi
Ferry Yuliana, istri Endro, yang
berusaha mengisi waktu sambil
menunggu kelahiran buah hatinya pada tahun
2002 silam.
Dia membuat tas dari bahan-bahan alami.
Kala itu dia hanya membuat desain yang
selanjutnya diteruskan kepada para perajin
untuk mengerjakannya.

Inovasi Produk
Tas Gendhis
Berawal dari iseng, Endro Pranomo mampu
melahirkan bisnis tas bernilai miliaran rupiah.
Produknya, yang diberi nama Gendhis, tak hanya
beredar di pasar lokal, tetapi juga berhasil menembus
pasar internasional.
14
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Melihat hasil produknya cukup bagus, Ferry
pun mencoba menawarkan hasil kreasinya ke
beberapa rekannya. Ternyata, sambutannya
cukup bagus. Para rekan tertarik membeli
produk tas Ferry.
“Mereka menilai produk tas istri saya layak
jual,” kata Endro. Berbekal keyakinan dan
penilaian rekan-rekannya, pasangan suamiistri itu kemudian mulai serius menangani
bisnis pembuatan tas tersebut.
Dengan prinsip tak ingin berbisnis secara
setengah-setengah, pasangan ini langsung
mengambil langkah berani dengan mengikuti
pameran Inacraft. Padahal waktu itu kegiatan
produksi tas baru dimulainya.
Agar bisa mengikuti pameran dan
produknya bisa dikenal masyarakat, tentunya
dibutuhkan merek dari tas yang diproduksinya.
Endro mengaku saat itu dia sempat kesulitan
untuk menentukan merek dari produknya.
Menurut Endro, nama Gendhis
baru
didapat ketika dia dan istrinya sedang duduk di

kafe sebuah hotel.
“Nama Gendhis tiba-tiba muncul tatkala
saya melihat kemasan gula pasir yang
dibungkus kertas kecil dengan tulisan bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris.Tiba-tiba
saya teringat istilah bahasa Jawa dari gula,
yakni gendhis,” ujar Endro.
Setelah
diucapkan
beberapa
kali
ternyata kata “gendhis” terasa akrab.
Selain dari pengucapan yang dirasa
pas,ungkapnya,
gendhis memiliki makna
filosofis tersendiri. Dengan menggunakan nama
Gendhis, dia berharap akan membuahkan
hasil yang manis. “Kami akhirnya sepakat
menggunakan merek Gendhis,” paparnya.
Ternyata pemilihan nama Gendhis tidak
salah. Dengan didukung oleh kreasi dan
kualitas produk yang baik,. 400 item produk tas
yang disiapkan habis dalam waktu beberapa
hari pameran.
Sambutan pasar yang begitu antusias telah
menambah keyakinan Endro dan istri tentang
potensi bisnis yang begitu besar dalam produk
tas dari berbagai bahan alami seperti rotan,
pandan, mendong, enceng gondok, agel, kain
batik dan benang nilon untuk tas buatannya.
Untuk
mendukung
perkembangan
bisnisnya, Endro dan istri berbagi peran.
Endro fokus pada pemasaran dan istrinya
berkonsentrasi pada pengembangan produksi.
Sedangkan untuk menjaring pasar, selain
rajin mengikuti pameran, Endro juga mulai
mem-branding produknya lewat Internet.
Segala bentuk jejaring social dia masuki, mulai
dari Facebook, Twitter hingga Multiply.
Gendhis juga membuka gerai khusus di
mal dan hotel dan memiliki gerai independen
dan jaringan dealer di berbagai kota besar di
Indonesia.
Menurutnya, gerai-gerai tas Gendhis
saat ini bisa ditemukan di Jakarta, Bandung,
Balikpapan, Solo ,Semarang, Medandan Bali.
“Kecuali yang di Semarang, semua gerai
yang dimiliki secara eksklusif hanya memajang
produk Gendhis,” paparnya.
Dalam menjalankan produksinya, kegiatan
mendesain hingga memilih bahan, motif dan
aksesori masih ditentukan olehFerry sendiri.
Desain dan bahan itu kemudian diserahkan
kepada para perajin yang tersebar di Jawa
Tengah, Jawa Barat, DIY dan Kalimantan untuk
dibuatkan menjadi produk tas.
Untuk menjamin mutu dari produk yang
dihasikan, tas-tas buatan para perajin itu
kemudian menjalan tahap finishing di bengkel
atau workshop Gendhis yang berada di
Yogyakarta. “Hanya produk yang memenuhi

persyaratan saja yang bisa kami lempar ke
pasar,” kata Endro.
Motif tas Gendhis yang banyak dijual ke
pasar adalah kotal, oval, bulat dengan berbagai
ukuran.

Pasar Lokal dan Internasional
Kerja keras yang dilakukan pasangan suami
istri itu telah berbuah manis. Saat ini, setiap
bulan mereka bisa memproduksi ribuan tas
dengan aneka model dan bentuk.
“Dalam sebulan, kami dapat memproduksi
tas dengan kisaran antara seribu hingga lima
ribu unit, sesuai dengan pesanan,” ujar Endro.
Kreasi dan kualitas dari hasil produk tas
Gendhis juga telah mendapatkan penghargaan
yang setimpal dari konsumen. Jika sebelumnya
produk tas Gendhis dijual dengan kisaran harga
Rp 100-400 ribu/unit, maka saat ini ada produk
tas yang dijual dengan harga Rp 1,2 juta.
Selain pasar lokal, produk tas Gendhis juga
kini telah menembus pasar internasional.
“Produk tas Gendhis telah menembus pasar
Jepang dan Amerika Serikat,” kata Endro.
Menurutnya, ekspor tas dengan merek
Gendhis ke Jepang didominasi oleh tas yang
terbuat dari bahan rotan. Sedangkan untuk
ekspor ke Amerika Serikat, sebagian besar
berbentuk anyaman dengan warna natural.
Selain ke Jepang dan Amerika Serikat,
Gendhis juga tengah berusaha menembus
pasar Malaysia dengan merek sendiri. Selama
ini, produk mereka dijual ke Malaysia dengan
merek lain.
Endro mengaku porsi penjualan pasar
ekspor cukup besar. Dari total penjualannnya
selama setahun, sekitar 40% diantaranya
diperoleh dari ekspor.
Walaupun produknya sudah banyak dikenal
dan diminati pasar, namun bagi Endro hal
itu tidak akan menghentikan dia dan istrinya
untuk terus berkreasin menghasilkan produk
yang lebih baik lagi.
“Prinsip kami adalah inovasi setiap hari,”
jelasnya.
Dengan prinsip itu,setiap hari mereka selalu
melakukan ekplorasi untuk menemukan desain
baru yang bisa diterima di pasaran. Mereka
juga bertekad menjadi trendsetter di industri
tas dengan menghasilkan motif-motif baru.

informasi »
Gendhis Natural Bags
Ringroad Barat, Bedok, Trihanggo, Sleman, Yogyakarta
Telp/fax : 62 274 6499151
Email : gendhis@gmail.com
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Sentra industri gerabah
atau keramik banyak
tersebar di berbagai
daerah. di Indonesia.
Masing-masing sentra
memiliki ciri khas dan
keunggulan terhadap
produk gerabah
yang dihasilkan para
perajinnya, seperti yang
dimiliki para perajin di
sentra industri gerabah di
Bayat, Jawa Tengah.

P

erajin di sentra industri gerabah yang
lokasinya berada di Desa Pagerjurang,
Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah, ini, memiliki ciri khas
khusus yang jarang ditemui di sentra industri
gerabah lainnya di dalam negeri , yakni
menggunakan teknik putaran miring dalam
memproduksi beragam bentuk produk gerabah.
“Teknik putaran miring adalah
teknik
pembuatan produk gerabah yang hanya dapat
dijumpai di Desa Pagerjurang,” kata Antonius
Triyanto, Direktur PT Pandanaran Ceramics,
salah satu produsen gerabah di sentra gerabah
Bayat.
Penerapan teknik putaran miring di sentra
industri gerabah Bayat , sudah menjadi warisan
turun temurun sejak munculnya kerajinan
gerabah di kawasan tersebut pada abad XVIIan.
Menurut Antonius, produk gerabah yang
dihasilkan dengan menggunakan teknik
putaran miring banyak disukai pembeli lokal
dan asing karena produk gerabah tersebut
memiliki keunikan tersendiri.
“Banyak pembeli lokal dan asing yang membeli
atau memesan produk gerabah kami yang
dibuat dengan teknik putaran miring,” ujarnya.
Untuk memenuhi pesanan pembeli, Pandanaran
Ceramics tidak mengalami hambatan karena

Teknik Putaran
Miring di Industri Gerabah Bayat
16
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puluhan perajinnya, yang sebagian besar
wanita dan tersebar di Desa Pagerjurang,
sudah terbiasa menerapkan teknik putaran
miring dalam pembuatan beragam bentuk
produk gerabah.
Proses pembuatan produk gerabah dengan
teknik putaran miring dilakukan dengan
menggunakan lempengan bundar (roda perbot)
yang terbuat dari kayu jati atau mahoni dengan
diameter 35-40 cm dan tebal 5-6 cm yang
diletakkan condong beberapa derajat ke depan.
Selain roda perbot yang dipasang miring,
teknik ini juga dilengkapi dengan pedal dan
pegas dari bambu yang digerakkan dengan
kaki. Proses pemutaran roda perbot dibantu
dengan lulup (tali dari hati pohon waru) yang
diikatkan pada galih (tangkai) perbot. Selama
proses pembuatan gerabah, perajin mengolah
tanah liat duduk di atas dingklik (kursi kayu
kecil) dengan posisi menyamping.
Secara ergonomis, teknik putaran miring
memberi kemudahan kerja bagi kaum wanita
yang biasa mengenakan kain kebaya yang
panjang sehingga secara etika, mereka bisa
tetap menjunjung nilai-nilai kesopanan dengan
duduk miring dan tidak membuka paha saat
mengolah tanah liat.

Selain itu, teknik putaran miring memudahkan
tanah untuk melebar karena adanya pengaruh
gravitasi, sehingga produk dapat dibuat dengan
mudah dan cepat dalam jumlah banyak tanpa
harus mengeluarkan tenaga yang berlebihan
seperti yang terjadi pada teknik putar datar.
Antonius menjelaskan,
pembuatan satu
produk gerabah rata-rata hanya membutuhkan
waktu sekitar 3 menit dengan teknik putaran
miring. Sedangkan untuk bisa dijual di pasar,
proses produksi gerabah memakan waktu
satu minggu karena produk gerabah itu perlu
dikeringkan selama satu minggu .
Dia juga mengakui kalau posisi lempengan
yang condong beberapa derajat ke depan dalam
teknik putaran miring membuat gerabah yang
dihasilkan adalah gerabah berukuran kecil dan
pendek dengan lebar maksimal 23,5 cm dan
tinggi 30 cm.

Walaupun begitu, keterbatasan produk gerabah
yang dihasilkan lewat teknik putaran miring
ini, justru membuat produk gerabah ukuran
kecil sentra industri gerabah di Pagerjurang
memiliki keunikan tersendiri.
Keunikan tersebut didukung oleh kualitas tanah
liat di Pagerjurang lebih baik dibandingkan
dengan daerah lain sehingga gerabah yang
dihasilkan lebih halus, lebih tipis, dan tanpa
sambungan.
Selain itu, adanya bantuan dari Jepang berupa
alat pembakaran dengan menggunakan
teknologi tinggi, semakin membuat produk
gerabah dari sentra industri gerabah di
Kecamatan Bayat memiliki kualitas yang
bagus.
Dengan keunikan dalam pembuatannya serta
kualitas yang terjamin, produk gerabah dari
Pandanaran Ceramics mampu menembus
pasar ekspor .
Menurut Antonius, sejak tahun 2002,
perusahaannya secara rutin mengekspor
beragam produk gerabah ke Belanda. Dari
Belanda, produk gerabah itu menyebar ke
negara-negara lainnya di kawasan Eropa .
Jika sedang banyak pesanan, setiap bulan,
Pandanaran Ceramics mampu mengekspor
minimal dua kontainer yang berisi beragam
bentuk produk gerabah. Adapun satu kontainer
produk gerabah itu berisi sekitar 1.600 buah
produk gerabah dan bernilai jual minimal Rp
100 juta.
Produk gerabah yang paling banyak diminati
oleh pembeli asing, ungkap Antonius, berupa
pot untuk bunga potong. “Pembeli asing
memang banyak menyukai pot bunga potong
karena produk ini tidak terlalu besar dan dibuat
dengan teknik putaran miring,” katanya.
Selain pasar ekspor, Pandanaran Ceramics
juga menjual produk gerabahnya ke pasar
dalam negeri. Bahkan pembelinya banyak
yang berasal dari daerah yang selama ini
dikenal sebagai sentra industri keramik, seperti
Yogyakarta dan Surabaya.
Dengan mengandalkan pada keunikan berupa
penggunaan teknik putaran miring dan
didukung oleh kualitas produk yang bagus,
perajin produk gerabah di Pagerjurang, Bayat,
mampu mensejajarkan diri dengan perajin
dari sentra industri gerabah yang sudah punya
nama di negeri ini.

informasi »
Pandanaran Ceramics
Ngareh, Paseban, Bayat, Klaten
Telp/Fax : 0272-328792
Email : pandanaran_ceramic@yahoo.co.id
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ejarah industri batik Indonesia tak
bisa lepas dari keberadaan Kampung
Laweyan. Karena dari kampung
yang terletak di kawasan kota Solo
itu, banyak kontribusi yang diberikan bagi
perjalanan panjang industri batik di Indonesia.
Nama Kampung Laweyan sudah tidak
asing lagi bagi telinga masyarakat Indonesia.
Apalagi di sana banyak terdapat perajin batik
yang sudah ada sejak turun-temurun. Bahkan
keberadaan mereka makin dikukuhkan dengan
berdirinya Kampoeng Batik Laweyan tahun
2004 lalu.
Menurut Ketua Forum Pengembangan
Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL), Alpha

Febela Priyatmono,industri batik di Laweyan
sudah ada secara turun temurun sejak ratusan
tahun yang lalu,
“Industri batik di Laweyan sudah ada
sejak jaman kerajaan Pajang tahun 1546,”
ujarnya. Industri batik di Laweyan juga tak
luput mengalami pasang surut. Industri batik
di kawasan ini pernah mengalami masa
kejayaaan, salah satunya bersamaan dengan
lahirnya Serikat Dagang Islam (SDI) yang
dipimpin oleh KH. Samanhudi pada tahun
1905.
Namun, sejak tahun 1970-an kinerja
industri batik Laweyan mengalami penurunan,
hingga mengalami titik nadir terendah di
tahun 2000-an.
Masuknya
batik-batik sablon, yang
diproduksi lebih cepat dan massal membuat
harga batik sablon menjadi murah. Tentu saja
ini menghantam industri batik tulis dan cap
yang ada di Laweyan. Akibat serbuan batik
sablon dan meluasnya pemasaran batik impor,
ungkap Alpha, beberapa generasi pembatik di
Laweyan gulung tikar. Bisnis batik di Laweyan
yang dilakukan secara turun temurun pun
mulai terputus.
Kondisi terparah itu bisa dilihat dengan
susutnya jumlah pelaku usaha di industri batik
di Laweyan yang sebelumnya mencapai lebih
dari 50 pelaku, kini tinggal 18 pelaku usaha
saja. Kemunduran industri batik di kaasan itu
juga ditandai dengan banyaknya bangunan
di Laweyan yang berubah fungsi dari batik
menjadi non batik. “Banyak bangunan yang
rusak dan kurang terawat dan hancur,: ujar
Alpha.
Kondisi ini, ungkapnya, jika dibiarkan
berlarut larut , maka dikawatirkan Laweyan
akan hancur, yang berarti Solo akan kehilangan
salah satu identitasnya yang sangat berarti.
Dari kondisi inilah akhirnya masyarakat
sadar untuk menyelamatkan Laweyan.

Bersama dengan sejumlah pengusaha dan
pribadi yang peduli terhadap keberadaan
industri batik di Laweyan, Alpha Febela pun
mendirikan Forum Pengembangan Kampung
Batik Laweyan (FPKBL) sekaligus menandakan
lahirlah Kampoeng Batik Laweyan pada 25
September 2005.
Menurut Alpha, pendirian Kampoeng
Batik Laweyan yang diresmikan oleh Walikota
Surakarta Slamet Suryanto, Menko Kesra Malik
Fajar dan Jero Wacik (Menbudpar), ditujukan
untuk melestarikan keberadaan industri batik
di kawasan itu serta membantu para pelaku
industri batik di sana dalam mengembangkan
usahanya.
Melalui FPKBL, Alpha dan kawan-kawan
menjadikan Laweyan sebagai kawasan pusat
industri batik dan pusat cagar budaya, yang
dikelola dengan konsep kepariwisataan melalui
pembangunan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan.
“Sehingga di sini selain industri batik juga
berkembang industri pendukung lainnya antara
lain industri kuliner, jasa penginapan serta
industri jasa lainnya,” katanya. Selain itu, di
kawasan tersbut dikembangkan pula industri
edukasi (edukasi tentang batik,industri non
batik, sejarah serta pengembangan kawasan).
Memang,
dalam
perjalanannya,
pengembangan industri batik di Kampoeng
Batik Laweyan tidak terlepas dari sejumlah
hambatan, terutama soal pengadaan bahan
baku pokok batik seperti kain, pewarna, energi
serta lilin (malam) serta produksi bersih dan
pemasaran.
Namun pengelola dan pelaku industri
batik di kawasan itu dengan semangat tinggi
berusaha mengatasi hambatan yang muncul
itu. Beberapa program dan kegiatan pun
dilakukan.
Untuk mengatasi hambatan bahan baku
kain, pihak pengelola dan pelaku industri
melakukan
pengembangan
alternatif
pengadaan bahan baku pokok batik. “Guna
meningkatkan kualitas produksi, kami
juga melakukan program berupa pelatihan
mengenai kegiatan produksi yang baik dan
sesuai standar,” papar Alpha.
Sementara untuk mengatasi hambatan
pemasaran,
dilakukan
pengembangan
pemasaran secara online dan program
pengembangan kawasan berbasis teknologi
informasi.
Selain itu, bantuan dari pihak lain seperti
Kementerian Perindustrian dan instansi
pemerintah serta swasta lainnya, berupa
peningkatan promosi dan penjualan bersama,
ikut membantu pelaku industri batik di

Kampoeng Batik Laweyan dalam mengatasi
hambatan pemasaran.
Kerja keras yang tak kenal lelah yang
dilakukan pengelola, pelaku industri dan
instansi terkait lainnya dalam mengembangkan
Kampoeng Batik Laweyan, kini telah
membuahkan hasil.
Menurut Alpha, jumlah pelaku industri
batik di kawasan itu kini sudah mencapai 88
pelaku. Omzet yang diperoleh pun kini sudah
mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.
“Produk batik kami juga tidak hanya
diminati masyarakat dalam negeri, tetapi juga
diekspor ke mancanegara, terutama negaranegara ASEAN,” paparnya.
Berkat
keberhasilan
yang
dicapai
itu, FPKBL mendapatkan apresiasi dari
pemerintah RI berupa penghargaan UPAKARTI
untuk Kategori Kawasan Industri Kecil.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
kepada FPKBL yang diwakili oleh Alpha Febela
Priyatmono, selaku ketua, di Istana Merdeka
pada tanggal 7 Januari 2009.

informasi »
Kampoeng Batik Laweyan
Jl. Sidoluhur ( Sepanjang jalan ) Solo Kota/Laweyan
Website : www.Kampoenglaweyan.com
HP : 08122620789
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Andre
Valentino

Sepatu Lokal dengan Cita Rasa Italia
Masyarakat konsumen selama ini mengenal Italia sebagai
kiblat dari produk sepatu di dunia. Kualitas yang baik
serta model yang tak ketinggalan zaman menjadi simbol
dari sepatu asal negara tersebut.

Made in Indonesia
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amun untuk menikmati sepatu
cita rasa Italia, masyarakat dapat
merasakannya dari sepatu buatan
dalam negeri. Hal itu dapat
ditemukan pada produk sepatu asli Indonesia
“Andre Valentino” produksi PT Cipta Sumber
Sejahtera, yang mampu memberikan kesan
sepatu buatan Italia,
Kemampuan produk sepatu Andre Valentino
untuk memberikan cita rasa sepatu Italia
bagi pemakainya memang tidak terlepas
dari latar belakang pemilik perusahaan yang
memproduksi sepatu tersebut, yakni Aulia
Singgih yang pernah belajar teknik produksi dan
desain sepatu di Italia selama beberapa tahun.
Dengan bekal pengetahuan yang cukup dari
Italia, pada tahun 1993, Aulia memberanikan
diri untuk memproduksi sepatu lokal dengan
merek Andre Valentino. Strategi pemasaran
yang diterapkannya juga cukup berani dengan
terlebih dulu menjual produk sepatunya di
Singapura, bukan di dalam negeri.
Karena didukung oleh kualitas produk yang
baik dan model yang mengikuti perkembangan
pasar, produk sepatu tersebut langsung diterima
oleh pasar Singapura.
”Sebenarnya banyak perusahaan di
Indonesia yang mencoba strategi membangun
pasar seperti yang diterapkan kami tetapi gagal
karena persaingan pasar di Singapura sangat
ketat,” ujar Marga Singgih, General Manager
PT Cipta Sumber Sejahtera.

Setelah dikenal dan diminati konsumen
Singapura, tahun 1995 Andre Valentino
melebarkan wilayah pemasarannya ke Malaysia
dan meraih sukses seperti di Singapura.
Melihat antusiasme pasar di luar negeri
yang begitu besar serta besarnya potensi pasar
di dalam negeri, dua tahun kemudian, tepatnya
di tahun 1997, produk sepatu Andre Valentino
resmi di pasarkan di dalam negeri.
Tahun 1997 juga menjadi tahun penting bagi
perjalanan PT Cipta Sumber Sejahtera karena
pada tahun itu perusahaan resmi mendirikan
pabrik sepatu setelah sebelumnya produk Andre
Valentino dibuat melalui home industry.
Seperti yang dilakukan di Singapura dan
Malaysia, pangsa pasar yang dituju perusahaan
di pasar dalam negeri adalah pangsa pasar kelas
menengah ke atas dan produk sepatu tersebut
dipasarkan di department store-departement
store kelas menengah ke atas, seperti Seibu,
Sogo dan Metro.
Kelompok masyarakat kelas menengah ke
atas dipilih sebagai sasaran pasar sepatu merek
Andre Valentino karena pangsa pasarnya pasti
dan kelompok masyarakat ini memiliki minat
besar terhadap tren atau model sepatu yang
berkembang di pasar.
Hal itu terbukti dengan banyaknya
permintaan pasar dari berbagai daerah
di Indonesia yang kemudian ditanggapi
perusahaan dengan membuka gerai di sejumlah
lokasi di beberapa daerah, seperti di Yogyakarta
dan Bandung.
Pengembangan pasar di dalam negeri juga
tidak menghentikan upaya perusahaan untuk
melebarkan pangsa pasarnya di luar negeri.
Melalui pabriknya di kawasan Tangerang, sepatu
Andre Valentino dikirim ke sejumlah negara di
Asia. Hingga kini tercatat negara-negara seperti
Vietnam, Jepang, Kepulauan Mauritius, Korea,
Filipina, hingga Hongkong yang telah dirambah
produk sepatu tersebut.

Dengan
memperkerjakan
pengrajin
berjumlah 300 orang, Setiap bulannya PT
Cipta Sumber Sejahtera mampu menghasilkan
produk sepatu merek Andre Valentino sebanyak
9.000 pasang.
Menurut
Marga
Singgih,
dalam
memproduksi sepatu, pihaknya benar-benar
mengutamakan kualitas dan model sehingga
konsumen bisa memakai sepatu tersebut
dengan nyaman serta tidak ketinggalan mode.
Untuk menjaga kualitas produk, pihak
perusahaan memperhatikan betul hasil produksi
yang dilakukan pengrajinnya. Hanya produk
dengan kualitas yang memenuhi syarat saja
yang bisa beredar di pasar. Karena itu, setiap
pengrajin hanya mampu memproduksi satu
pasang sepatu setiap harinya.
Perusahaan juga hanya menggunakan
bahan baku terbaik yang hampir seluruhnya
berasal dari dalam negeri. Marga Singgih
memperkirakan 90% bahan baku berasal dari
dalam negeri dan hanya 10% yang didatangkan
dari impor. “yang diimpor adalah asesorisasesoris nya saja,” paparnya.
Sedangkan untuk kenyamanan konsumen,
perusahaan memperhatikan detil dan karakter
kaki pria dan wanita Asia, yang menjadi pangsa
pasar sepatu Andre Valentino.
“Kami memang memberikan perhatian
khusus terhadap karakter kaki masyarakat Asia
agar sepatu yang kami buat bisa diselaraskan
dengan bentuk kaki pemakainya,” kata Marga
Singgih.
Walaupun saat ini sejumlah produk sepatu
untuk kelas menengah atas, baik yang dari
impor maupun buatan lokal, bermunculan,
namun pasar sepatu produksi PT Cipta Sumber
Sejahtera tidak terganggu. Hal ini ditandai
dengan terus meningkatnya permintaan pasar
yang diterima perusahaan pembuat produk
sepatu tersebut dari tahun ke tahun.
Menurut Singgih, sepanjang manusia ada
di Bumi, maka produksi sepatu akan tetap
dibutuhkan. Tinggal bagaimana cara yang perlu
dilakukan untuk menarik masyarakat konsumen
untuk membelinya. Dan PT Cipta Sumber
Sejahtera memilih cara memberikan kualitas
terbaik dan model yang tidak ketinggalan zaman
sebagai salah satu cara menarik pembeli.

informasi »
PT CIPTA SUMBER SEJAHTERA
Jl. H. Agus Salim No.67, Kebon Sirih, Jakarta Pusat,
Jakarta 10340
Phone 021 3908386 Fax 021 3908603
Website : www.andrevalentino.com
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Batu cadas yang melimpah di
berbagai wilayah Indonesia
yang selama ini lebih banyak
didiamkan atau hanya dijual
dalam bentuk mentah,
ternyata dapat diolah menjadi
produk kerajinan yang
bernilai jual tinggi. Hal ini
telah dilakukan Udin Saputra
dengan memproduksi
beragam bentuk kerajinan
dari batu cadas.

Produk Kerajinan dari

Batu Gading
22
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erawal dari batu cadas yang melimpah
di wilayah tempat tinggalnya di
Kabupaten Bogor, terbersit di pikiran
Udin Saputra untuk mengolah sumber
daya alam yang ada menjadi suatu kerajinan
yang bernilai jual tinggi.
Berbekal bakat alam yang telah dimilikinya
sejak kecil, setelah menyelesaikan kuliahnya
di IKIP Yogyakarta, Udin kembali ke kampung
halamannya di Kampung Nunggul, Bogor,
dengan segudang pemikiran untuk dapat
mengembangkan potensi alam yang ada
disana.
Dengan merekrut 4 orang pekerja, pada
tahun 1993, Udin mendirikan bendera usaha
bernama Udin’s Gallery dan memulai kegiatan
produksinya dengan mengolah batu cadasbatu cadas menjadi berbagai produk kerajinan.
Untuk menarik konsumen, Udin mengubah
nama batu cadas menjadi batu gading. Nama
batu gading diambil karena warna dari batu
cadas yang digunakan sebagai bahan baku
produk kerajinan tersebut berwarna gading.
Produk kerajinan yang dihasilkan Udin’s
Gallery sangat bervariasi, mulai dari bentuk
rumah adat, vas bunga, patung hewan ukiran
berbentuk gading gajah, kerajinan yang
berbentuk bulat telur berukir kaligrafi Islam dan
sebagainya. Dari beragam bentuk kerajinan,
yang menjadi favorit konsumen adalah telur
kaligrafi,
Menurut Udin, untuk membuat suatu
produk kerajinan batu gading yang baik dari
segi kualitas dan model, beberapa tahapan
atau proses harus dilalui.
Proses pertama adalah pemilihan batu
yang akan digunakan. Batu gading harus dipilih
secara selektif . dari bentuk batu yang diambil
barulah menentukan desain. Untuk membuat
seni kaligrafi berbentuk bulat, batu dibentuk
bulat menggunakan kampak.
Setelah desain dibuat, proses selanjutnya
adalah menghaluskan batu batu dengan
menggunakan pisau. Lalu, dipahat sesuai
desain memakai tatah ukir. Selanjutnya bagtu
yang sudah dipahat itu diamplas dengan
amplas besi.
Proses produksi selanjutnya adalah
mengeringkan batu yang telah diamplas
tersebut selama satu hari, batu dibersihkan
dari debu, dan bagian yang perlu pewarnaan
diwarnai dengan cat air.
Setelah kering, batu digoreng di dalam
wajan berisi lemak hewan dengan tujuan
menghilangkan kadar air, menutup pori-pori
dan menambah karakter motif yang dipahat.
Lemak hewan yang digunakan adalah lemak
sapi. Selain itu bisa juga dipilox dengan warna

transparan sesuai keinginan konsumen untuk
mengkilapkan dan sebagai anti gores.
Udin mengaku semua bahan baku yang
digunakan dalam kegiatan produksi hampir
100% berasal dari dalam negeri. Nyaris tidak
ada komponen bahan baku yang diimpor.
Dari kegiatan proses produksi tersebut
serta tenaga kerja yang masih minim, setiap
bulannya Udin’s Gallery mampu menghasilkan
sekitar 100 unit produk kerajinan dari batu
gading.
Produk kerajinan tersebut dijual dengan
harga beragam, mulai dari Rp 25.000 berupa
vas bunga hingga Rp 15 juta berupa kerajinan
telur dengan kaligrafi. Penetapan
harga
didasarkan ukuran dan kesulitan pengerjaan
produk kerajinan tersebut.
Desain dan hasil karyanya yang unik
telah membuat produk kerajinan batu gading
Udin’Gallery mampu menarik minat konsumen
di dalam negeri. Produk kerajinan batu gading
ini juga seringkali menjadi souvenir dalam
kegiatan yang dilakukan sejumlah pemerintah
daerah dan perusahaan-perusahaan di dalam
negeri.
Bahkan , karena potensi bisnisnya yang
begitu besar, sejak tahun 1996, PTAneka
Tambang (Antam) telah mengajaknya
bergabung menjadi mitra binaan BUMN
tersebut.
Tidak puas dengan pasar dalam negeri,
Udin’s Gallery pun mencoba mengembangkan

pemasaran produk kerajinannya dengan
mengikuti sejumlah pameran internasional.
Hasilnya cukup memuaskan, produk kerajinan
dari batu gading Udin’s Gallery mampu
menembus pasar luar negeri.
Saat ini produk kerajinan batu gading itu
sudah diekspor ke sejumlah negara seperti Arab
Saudi, Kanada, Malaysia dan Amerika Serikat.
Bahkan, beberapa waktu lalu, Udin’s
Gallery telah mendapatkan pesanan ribuan unit
produk kerajinan dari batu gading yang berasal
dari buyer asal Hongkong dan Amerika Serikat.
Sayangnya, pesanan tersebut tidak
bisa dipenuhi karena keterbatasan sumber
daya manusia (SDM). Tidak mudah untuk
mendapatkan SDM yang memiliki kemampuan
membuat produk kerajinan dari batu gading.
Udin mengaku diperlukan upaya pemberian
pelatihan kepada masyarakat mengenai teknikteknik dan cara membuat produk kerajinan dari
batu gading. Dengan banyak nya masyarakat
yang memiliki kemampuan membuat produk
kerajinan tersebut, maka Udin’s Gallery pun
tidak akan kesulitan untuk merekrut SDM baru.

informasi »
Udin’s Gallery
Kp Nunggul RT 01/01, Desa Curugbitung Kec. Nanggung,
Kabupaten Bogor 16650
HP: 081282823396
Website: www. Udingading.wordpress.com
Email: udin_saputra@rocketmail.com

Karya Indonesia edisi 2 - 2011

23

Made in Indonesia

Made in Indonesia

Siapa bilang industri garmen dalam negeri kalah kelas
dalam kualitas. Buktinya, merek watchout, triset
dan junior cukup terkenal dan menjadi tuan rumah
di negeri sendiri. Tantangannya kini bagaimana agar
merek dalam negeri bisa bersaing di pasar global.

watchout
Merek Lokal Kualitas Global

Bagi Anda penggemar pakaian merek watchout atau triset,
jangan lah beranggapan kedua merek itu berasal dari luar negeri.
Merek yang cukup terkenal untuk pakaian dewasa itu adalah
produksi dalam negeri. Demikian juga dengan merek pakaian
anak-anak junior, itu adalah produksi dari perusahaan
garmen PT Binacitra Kharisma Lestari yang ada di
daerah Muhammad Toha, Bandung.
Perusahaan nasional yang berdiri sejak 7
Juli 1979 di Bandung itu awalnya hanyalah
sebuah sebuah perusahaan kecil yang
pasarnya baru sebatas di Jawa Barat.
Dalam perjalanan bisnisnya itu lah,
PT Binacitra Kharisma Lestari
pada tahun 1986 menjadi
eksportir produk
garmen. Sebuah
capaian yang
cukup luar
biasa
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untuk sebuah perusahaan yang awalnya kecil
milik keluarga.
Nama besar watchout, triset dan junior
tak bisa lepas dari sosok Imelda The. Awalnya
dari hobi membuat baju sendiri, menjual
secara personal dan kemudian merambah
toko-toko di pinggir jalan. Dari sanalah Imelda
mulai lebih serius berbisnis pakaian dengan
mendirikan PT Binacitra Kharisma Lestari.
Kini, ada 2.200 karyawan, 440 laki-laki
dan 1760 perempuan, yang menggantungkan
hidupnya kepada perusahaan tersebut.
Dimana, ada 1000 karyawan yang berstatus
kontrak. Untuk mengerjakan produknya,
ada 1731 mesin yang digunakan. Saat ini
sekitar 5000 pieces untuk tiap harinya dapat
diproduksi.
Di beberapa kota telah dibuka showroom
watchout, triset dan junior seperti di Bandung,
Jakarta, Bekasi, Cirebon dan Samarinda,
Pekanbaru, Riau, Makassar, Banjarmasin
dan yang lainnya. Tentu saja menjadi suatu
kebanggaan menyaksikan merek-merek asli
Indonesia berhasil di rumah sendiri. Tantangan
terbesar kemudian adalah bagaimana agar
merek-merek itu masuk ke pasar Asia bahkan
pasar global.

Butuh Dukungan Regulasi

Harus diakui, perkembangan industri
garmen kini menghadapi berbagai kendala.
Selain persaingan keras dengan produk
China, regulasi yang menghambat cukup
membuat industri yang memproduksi pakaian
jadi kewalahan. Padahal tentunya, semua
perusahaan tentunya ingin maju berkembang
dan melakukan ekspansi pasar baik di dalam
maupun luar negeri.
Demikian halnya dengan apa yang
ditargetkan oleh PT Binacitra Kharisma
Lestari. Manager Impor-Ekspor PT Binacitra
Kharisma Lestari Henny Hernawatie Sutedja
menegaskan, keinginan itu sangat besar dan
terus diupayakan namun kendala regulasi
kerap mengganggu. “Aturannya sering cepat
berubah. Kitanya jadi bingung, apa yang harus
dikerjakan menjadi tidak pasti,” tegasnya
kepada Karya Indonesia di Bandung, pekan
lalu.

Mahalnya biaya listrik untuk industri
diakui Henny cukup memberatkan. Demikian
pula peraturan soal kepegawaian yang rumit
membuat kemampuan bersaing menjadi
rendah. “Semua pegawai kami sudah ikut
Jamsostek. Demikian pula berbagai aturan
kepegawaian telah kami laksanakan. Namun
ya itu, kadang kami dibikin pusing dengan
aturan di daerah yang kerap berubah. Baru
mau dilaksanakan, sudah ada lagi aturan
baru,” keluhnya
Belum lagi proses untuk ekspor-impor juga
lumayan ribet. “Prosedurnya cukup panjang.
Ada banyak meja yang harus kami lewati. Jika
ekspor aturannya merepotkan, demikian pula
impor. Dikenakannya bea masuk untuk mesin
tekstil membuat kami juga kerepotan. Itu kan
alat produksi yang penting dan menyangkut
kualitas produk. Bahan baku kami pun untuk
produk ekspor adalah impor semuanya. Kalau
dikenakan lagi biaya kan cukup mahal,”
tegasnya.
Di sisi lain, fasilitas ijin juga kerap susah
diperoleh. Demikian halnya dengan kredit
ekspor yang mahal bunganya. “Inginnya kita
bunganya rendah, juga jaminannya cukup
dengan LC (Letter of Credit) saja,” katanya.

Kondisi tersebut, kata Henny, sungguh
membuat pihaknya kerepotan. Hal ini
terlihat dari kinerja ekspor perusahaan yang
kian menurun. Jika tahun 2008, ekspor PT
Binacitra Kharisma Lestari mencapai 1,678
juta dolar AS, tahun 2009 menurun hanya
649,279 ribu dolar AS. Bahkan di tahun 2010
kembali menurun hingga 597,410 ribu dolar
AS. “Pasar ekspor berat karena kendala tadi.
Belum lagi kita harus bersaing dengan produk
negara lain yang bisa lebih murah. Pasar kita
kini hanya tinggal Jepang,” katanya.
Padahal, awalnya pasar Asia, Eropa,
Australia dan Amerika sempat menjadi
pasar andalan perusahaan. “Memang belum
menggunakan merek sendiri untuk ekspor
itu, masih merek mereka, tapi kita disini yang
produksi. Aturan mereka sangat ketat, namun
itu memang standar dunia. Namun kini kami
sulit bersaing dengan munculnya negara lain
seperti Vietnam, Thailand, Bangladesh dan
China,” ujarnya.
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Di masa jayanya untuk ekspor, ada sekitar
900 home industri sekitar perusahaan yang
ikut menikmati order dan terlibat dalam
pengerjaan. “Sekarang ya kita kerjakan sendiri
saja. Namun kami berharap, masa jaya itu
bisa datang kembali dan tentunya ada banyak
home industri yang bisa terlibat dan itu sangat
menyenangkan karena dapat memberikan
pekerjaan kepada mereka,” ujarnya.
Tentu saja, menjadi tugas pemerintah
untuk merumuskan aturan yang lebih
mendukung tumbuhkembangnya industri
dalam negeri. Baik Kementerian Perdagangan,
Perindustrian, Pemda, PLN, Bea Cukai dan
semua instansi terkait harus saling bersinergi
demi berkembangnya industri nasional di
negerinya sendiri.

Menjadi Raja Di Rumah Sendiri
Membidik pasar lokal yang potensinya
sangat besar membuat manajemen PT
Binacitra Kharisma Lestari masih terus

Made in Indonesia

berekspansi. Ada ratusan gerai yang dibuka di
berbagai pusat perbelanjaan. Semua segmen
dibidik. Pria dengan watchout-nya, wanita
dengan merek triset dan anak-anak dengan
junior.
Bakan boleh dibilang, watchout punya
jurus khusus membangun merek, sehingga
mampu bertahan puluhan tahun di bisnis
fashion “Kami punya brand identity yang
menjadikan kami merek yang tetap dicari,”
kata Henny.
Itulah sebabnya, kata Henny, pihaknya
selalu konsisten dalam pemilihan bahan
(superior fabric, washed cotton, comfortable),
proses (special dyeing), warna (earth palette),
sampai tampilan (rugged look, attention to
detail). “Hingga 90 persen bahan kami impor.
Itu demi menjaga kualitas produk,” ujarnya.
Boleh dibilang ketiga merek itu lah yang
kini menjadi andalan PT Binacitra Kharisma
Lestari untuk menguasai pasar lokal.
Komitmen menjaga kualitas produk menjadi

standar dasar perusahaan tersebut. “Harga
kami memang boleh dibilang tinggi, tapi
kualitas kan sesuai. Kalau merek impor Anda
masih mau beli, masa produk dalam negeri
dengan harga masih di bawah produk impor
Anda ngga mau beli,” tegas Henny.
Merek watchout misalnya, didesain
untuk model pakaian luar ruang. Alasannya
karena kecenderungan pria Indonesia yang
aktif dan senantiasa berada di bawah sinar
matahari. Watchout ingin memberi solusi
alternatif dan kemudahan berbusana bagi pria
Indonesia agar terlihat lebih menarik, rapi
dan keren sepanjang hari tanpa usaha yang
berlebih. Alasan lainnya didesain agar lebih
fleksibel dalam mengikuti tren mode busana
yang sifatnya jangka panjang. Pemakai
bisa mengenakan koleksi watchout selama
mungkin tanpa takut ketinggalan zaman.
Demikian halnya model untuk merek triset
dan junior, didesain sedemikian rupa sehingga
menarik minat para pembelinya. Sebuah
langkah untuk menjadi raja di rumah sendiri.

informasi »
PT. Binacitra Kharisma Lestari
Jl. Cisirung No. 99 Mohamad Toha Bandung.
Telp: (022) 5203077
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Minuman Sarsaparilla

B

informasi »
Dea & Jes Tirta Segar Beverages
Jl. Magelang km 8,1, Yogyakarta, Indonesia
Phone +62 274 623963, 623767
Fax: +62 274 6223980
Mobile: +62 8122757806
Email : hendra@tirtasegar.com
Website: http/www. IndoSaparella.com
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agi sebagian nmasyarakat Indonesia, minuman rasa
sarsaparilla bukanlah minuman asing. Minuman ini
pernh menjadi minuman favorit bagi warga di berbagai
wilayah, terutama di Yogyakarta dan sekitarnya.
Mereka yang lahir pada awal tahun 1980-an mungkin
masih sempat akrab dengan minuman soda dalam kemasan
botol yang dibuat dari tanaman perdu sarsaparilla (Smilax
aristolochiaetolia) ini.
Namun seiring perjalanan waktu, minuman lokal ini menghilang
dari rak minuman di tempat-tempat penjualan minuman dan
makanan. Masyarakat pun kini lebih akrab dengan minuman
berkarbonasi impor yang bisa dengan mudah ditemukan mulai dari
pertokoan modern di kota-kota besar hingga warung-warung kecil
di pelosok desa.
Walaupun telah tergusur oleh minuman berkarbonasi impor,
namun cita rasa minuman sarsaparilla lokal tetap lekat dalam
memori orang-orang yang pernah meminumnya. Seperti yang
dirasakan oleh A. Hendrawan Judianto.
Kegemarannya meminum minuman lokal yang saat ini sudah
sulit ditemui itu, telah membangkitkan keinginannya untuk
menghidupkan kembali cita rasa minuman rasa sarsaparilla lokal di
lidah masyarakat.
“Banyak orang tua yang ingin bernostalgia dengan minuman
sarsaparilla yang dulu pernah menjadi bagian dari kehidupan
mereka,”kata Hendrawan.
Akhirnya, Hendrawan dan beberapa rekannya sepakat mendirikan
perusahaan bernama Dea & Jes Tirta Segar Beverages di kota
Yogyakarta dan pada awal tahun 2008 diproduksilah minuman
berkarbonasi dengan merek INDO Saparella. Minuman rasa
sarsaparilla itu diproduksi dalam botol kaca 300 ml.
Menurut Hendrawan, yang menjadi Dirut di Dea & Jes Tirta Segar
Beverages, pemilihan kemasan botol kaca yang didesain secara
khusus dilakukan dengan berbagai pertimbanganagar konsumen
dapat menikmati minuman tersebut dengan kesan yang lebih
special. Botol kaca berbentuk unik itu juga bisa dijadikan alat daya
tarik dan memberikan ciri khas INDO Saparella dan kenangan bagi
konsumennya.
Selain itu, pemilihan kemasan botol kaca juga berkaitan dengan
pangsa pasar yang dituju pada awalnya, yakni rumah makan dan
restoran. Di rumah makan, atau di restoran. minuman biasanya
dituang dalam gelas sehingga penggunaan kemasan botol kaca
sangat cocok bagi minuman rasa sarsaparilla itu.

Walaupun pangsa pasar dari produksi INDO Saparella
awalnya adalah para pencinta minuman jaman dulu yang ingin
bernostalgia dengan kembali mencicipi minuman tersebut, namun
tanggapan masyarakat terhadap INDO Saparella di luar dugaan
semula.
Para anak muda di Yogyakarta dan sekitarnya memberikan
respon yang cukup positif terhadap kehadiran minuman rasa
sarsaparilla yang diproduksi Dea & Jes Tirta Segar Beverages ini.
Penggemar minuman ini pun tidak hanya mencakup warga di
kota Yogyakarta saja, tetapi juga sudah menyebar ke sejumlah
daerah di Indonesia.
Sejumlah rumah makan di Yogyakarta dan beberapa kota di Jawa
Tengah dan Bali telah menjadikan INDO Saparella sebagai menu
minuman utama yang disajikan kepada kepada konsumen.
Selain itu, rasa saparilla dalam INDO Saparella juga sudah bisa
dinikmati oleh kalangan warga asing di Jakarta dan kota-kota
besar lainnya.
“Beberapa pasar swalayan asing di Jakarta, seperti Ranch Market,
juga telah menjual produk kami,” kata Hendrawan,
Diterimanya INDO Saparella oleh berbagai lapisan masyarakat
tak lepas dari strategi yang diterapkan perusahaan dalam
memproduksi dan memasarkan minuman tersebut ke masyarakat.
Dalam memproduksi INDO Sarsaparella, pihak perusahaan
memperhatikan betul peta minuman berkarbonasi yang saat ini
beredar di pasaran dalam negeri serta selera pasar.
Dengan tangan dingin dari tenaga-tenaga muda yang antara lain
berlatar belakang pendidikan ilmu makanan di Teknologi Pertanian
Universitas Gajah Mada (UGM), INDO Saparella diluncurkan
dengan cita rasa unik yang tidak dimiliki oleh minuman lainnya.
Dengan komposisi tertentu, minuman ini cocok untuk berbagai
kelompok umur konsuen, baik kalangan tua maupun muda. Selain
cita rasa yang beda dengan minuman lainnya, bentuk botol yang
unik juga menjadi bagian dari upaya menarik minat konsumen.
Bahan baku yang semuanya bisa diperoleh dengan mudah di
dalam negeri serta kemampuan mesin produksi yang dirancang
sendiri oleh tenaga-tenaga lokal dengan kapasitas produksi
10.000 botol/hari, membuat produksi INDO Saparella tidak
mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Bahkan, untuk memenuhi permintaan pasar yang terus
meningkat, perusahaan dalam waktu dekat ini akan menambah
lagi volume produksinya dengan adanya pendirian pabrik baru
yang juga berlokasi di Yogyakarta.
Karya Indonesia edisi 2 - 2011
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elama puluhan atau bahkan ratusan
tahun lamanya Indonesia selalu
tergantung kepada pasokan mesin
dan peralatan pabrik dari luar
negeri. Hal itu terjadi karena selama
ini industri permesinan dan peralatan pabrik
di dalam negeri belum begitu berkembang
sehingga impor produk yang termasuk ke
dalam kelompok barang modal ini setiap
tahunnya masih sangat tinggi.
Pemerintah
melalui
Kementerian
Perindustrian mendorong kalangan dunia
usaha nasional untuk mengembangkan industri
permesinan dan peralatan pabrik di dalam
negeri guna mengurangi Ketergantungan yang
tinggi terhadap produk barang modal impor
itu. Setahap demi setahap, industri permesinan
dan peralatan pabrik di dalam negeri pun mulai
unjuk kemampuan dalam memproduksi produk
permesinan.

Produsen Mesin Diesel
Merek Indonesia
Pertama
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Salah satu perusahaan nasional yang
kini sudah mampu memproduksi mesin dan
memasarkannya
dengan
menggunakan
merek sendiri adalah PT Tri Ratna Diesel
Indonesia. Perusahaan yang memiliki fasilitas
produksi di Gresik, Jawa Timur ini belum lama
ini memperkenalkan produk mesin diesel
hasil rancang bangunnya dengan merek asli
Indonesia pertama, yaitu merek “Diamond”.
Robert Suar, Direktur PT Tri Ratna Diesel
Indonesia mengatakan walaupun mesin diesel
Diamond termasuk produk mesin diesel yang
masih relatif baru di pasar, namun sebetulnya
PT Tri Ratna Diesel Indonesia sendiri sudah
cukup lama menggeluti industri mesin diesel
di tanah air. Sebab, peruahaan sudah memiliki
pengalaman yang cukup lama dalam membuat
dan memasarkan mesin diesel.

“Selama
puluhan
tahun
lamanya
perusahaan kami menjadi agen tunggal
pemegang merek (ATPM) untuk mesin diesel
merek Mitsubishi dari Jepang. Kami menjadi
ATPM untuk mesin diesel Mitsubishi dari tahun
1978 sampai tahun 1991. Namun dalam
sepuluh tahun terakhir ini Mitsubishi sendiri
lebih fokus menggarap industri otomotifnya
ketimbang mengurusi industry mesin diesel.
Karena itu, PT Tri Ratna Diesel Indonesia
akhirnya memutuskan untuk berdiri sendiri
dengan memproduksi mesin diesel sendiri
dengan merek sendiri pula,” kata Robert.
Dengan
mengandalkan
kemampuan
rancang bangun sendiri, tambah Robert,
perusahaan kini sudah mampu memproduksi
sejumlah tipe/model mesin diesel dengan
teknologi pengabutan langsung dan dengan
tingkat kandungan komponen lokal mendekati
70%. Beberapa produk mesin diesel yang
sudah diproduksi PT Tri Ratna Diesel Indonesia
diantaranya tipe DI 800, DI 900, DI 1100, DI
2400, dan DI 2700.
“Sampai saat kami sudah mampu
memproduksi mesin diesel dengan daya hingga
30 Horse Power (HP), mulai dari DI 800
dengan daya 8HP, DI 900 dengan daya 9 HP, DI
1100 dengan daya 11 HP, dan DI 2700 dengan
daya 27 HP. Mesin-mesin diesel tersebut dapat
digunakan untuk keperluan di darat seperti
untuk menggerakan traktor atau mesin pasca
panen; atau untuk keperluan di laut seperti
untuk menggerakkan perahu nelayan atau
kapal motor berukuran relatif kecil,” tutur
Robert.

Mengenai kualitas mesin diesel yang
dihasilkan, Robert mengatakan mesin-mesin
diesel produksinya memiliki kualitas yang
sudah terbukti kehandalannya di lapangan. Hal
itu dapat dilihat dari banyaknya produk mesin
diesel Diamond yang kini sudah digunakan
pada berbagai produk mesin traktor atau
pun perahu dan kapal nelayan. Sejumlah
perusahaan produsen traktor di dalam negeri
seperti PT Agrindo telah menggunakan produk
mesin diesel Diamond pada berbagai produk
mesin traktornya.
Bukti kehandalan kualitas mesin diesel
Diamond lainnya adalah sudah diperolehnya
sertifikasi Standard Nasional Indonesia (SNI)
tahun 1999 dan sertifikasi SNI ISO-2008 oleh
perusahaan dalam kegiatan produksi mesin
diesel merek Diamond-nya. Kini perusahaan
memiliki kapasitas produksi mesin diesel
sebesar 20.000 unit per tahun.
Robert mengakui sejauh ini masih ada
beberapa jenis komponen mesin dieselnya
yang masih harus diimpor dari luar negeri
seperti komponen nozzle, injection pump
dan alumunium die casting. Masih adanya
beberapa komponen yang masih harus diimpor
dan belum begitu besarnya volume produksi
mesin diesel perusahaan telah mengakibatkan
harga mesin diesel yang dihasilkan masih
relatif lebih mahal 15%-20% dibanding produk
sejenis buatan China. Namun demikian produk
mesin diesel Diamond tentu memiliki banyak
keunggulan dibanding produk impor, salah
satunya jaminan dan layanan purna jual yang
handal.

Sejauh ini, tambah Robert, perusahaan
masih memfokuskan diri untuk memenuhi
kebutuhan mesin diesel di pasar dalam
negeri. Namun ke depannya perusahaan juga
merencanakan untuk menggarap pasar ekspor.
Pada tahap awal perusahaan menargetkan
untuk menggarap pasar ekspor di Filipina dan
Thailand.
“Salah satu hambatan yang sampai kini
masih kami hadapi adalah rendahnya bea
masuk mesin diesel impor CBU, yaitu sebesar
0%, sedangkan impor komponen mesin diesel
dikenakan bea masuk sebesar 5%-10%. Tentu
ini merupakan kebijakan yang tidak harmonis
dan harus segera diharmoniskan agar industri
mesin diesel di dalam negeri dapat berkembang
lebih pesat lagi,” tutur Robert. ***
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Membangun Industri
Perlatan dan Mesin
Pertanian
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ebutuhan akan peralatan dan
mesin pertanian di tanah air
sangatlah besar. Hal itu tidak
terlepas dari fakta bahwa
Indonesia sebagai negara agraris
yang memiliki lahan pertanian yang luas
dengan 60-70% penduduknya bekerja di bidang
pertanian. Selain itu, kondisi iklim dan bentang
alam Indonesia serta sumber daya manusianya
sangat mendukung kegiatan usaha pertanian.
Karena itu, tidak mengherankan apabila
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam
(SDA) pertanian yang sangat besar, baik di sub
sektor pertanian pangan, sub sektor pertanian
perkebunan, maupun di sub sektor pertanian
hortikultura. Semua sub sektor pertanian itu
sangat potensial untuk dikembangkan untuk
menghasilkan berbagai produk pertanian
unggulan.
Di era pertanian modern dewasa ini,
pengembangan sektor pertanian di tanah air
sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari input
pertanian yang disebut dengan teknologi,
baik teknologi di sektor on farm maupun
di sektor off farm. Penerapan teknologi di
sektor on farm dapat meningkatkan kuantitas
maupun kualitas produksi hasil pertanian.
Sedangkan penerapan teknologi di sektor off
farm yang dimulai dari kegiatan pasca panen
seperti teknologi penyimpanan, pergudangan
hingga teknologi pengolahan, selain dapat
menjaga dan meningkatkan kualitas produk
hasil pertanian juga dapat meningkatkan nilai
tambah dari produk hasil pertanian itu sendiri.
Pengembangan industri alat dan mesin
pertanian (alsintan) di dalam negeri merupakan
upaya dalam menunjang kegiatan mekanisasi
pertanian untuk mendukung pembangunan
pertanian
Indonesia,
terutama
untuk
Pengembangan Industri guna tercapainya
ketahanan pangan nasional dan Swasembada
Pangan tahun 2014.
Industri alsintan di dalam negeri sudah
cukup berkembang dengan baik selama ini, baik
industri alsintan skala besar, menengah dan
kecil termasuk industri perbengkelan alsintan
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kehadiran industri tersebut telah menjadi
kekuatan tersendiri bagi industri alsintan di
dalam negeri.
Namun demikian, pengembangan industri
alsintan di tanah air masih membutuhkan
dukungan political will dari semua pihak,
khususnya pemerintah dalam sejumlah aspek
seperti pembangunan infrastruktur jalan desa,
jalan usaha tani untuk sarana produksi dan ke
sentra-sentra produksi; infrastruktur irigasi,
pergudangan pelabuhan, listrik (utamanya di
pedesaan), telekomunikasi, angkutan sungai.

Selain itu, pengembangan industri alat dan
mesin pertanian di Indonesia dilakukan
dengan mengikuti logika pasar yang wajar dan
penciptaan iklim yang kondusif.
Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah
meningkatkan mutu produk alsintan dalam
negeri dengan mempermudah tersedianya
bahan baku dan energi; peningkatan porsi
APBN untuk pertanian menjadi minimal 5%
sebagai stimulasi pembiayaan pembangunan;
dan penciptaan skim kredit khusus bagi
pertanian dengan persyaratan sesuai dengan
karakteristik kegiatan atau usaha pertanian
yang dapat diakses oleh petani dan pelaku
agribisnis.
Pemerintah juga perlu membentuk
bank pertanian yang 100% ditujukan untuk
membiayai sektor pertanian termasuk
industri di dalamnya; menciptakan iklim
untuk mempermudah kepemilikan produk
alat dan mesin pertanian oleh para petani;
membangun logika pasar yang wajar dengan
menaikkan tarif bea masuk alat dan mesin
pertanian impor dalam bentuk “built up” dan
menurunkan tarif bea masuk bahan baku
alat dan mesin pertanian impor; memperkuat
kelembagaan petani dan pelaku agribisnis,
dengan membangun kebersamaan diantara
mereka melalui kelompok, kerjasama antar
kelompok sampai pembentukan unit usaha
bersama (koperasi) sebagai kelembagaan
ekonomi pertanian. Lembaga tersebut
ditingkatkan profesionalismenya agar memiliki
akses ke bank, teknologi, informasi, pasar, dan
pengembangan industri pertanian perdesaan.

Yang juga tidak kalah pentingnya untuk
dilakukan pemerintah adalah mendorong
Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 tahun
2006 tentang pedoman teknis penggunaan
produk dalam negeri ke tingkat sistem
perundang-undangan yang lebih tinggi
dan aplikasinya secara konsisten. Dengan
demikian setiap pengadaan barang/jasa yang
menggunakan dana/biaya pemerintah, wajib
memaksimalkan pengunaan produk dalam
negeri.
Sudah Diekspor
Beberapa jenis alsintan yang digunakan
para pelaku usaha tani di dalam negeri pada
umumnya sudah dapat diproduksi di dalam
negeri, antara lain alat dan mesin (alsin)
penyiapan lahan (traktor roda 2 dan 4, seeders,
planters, transplanters dan cultivator), alsin
pemeliharaan tanaman (pompa irigasi, sprayer,
alsin pemupuk dan alsin penanam), alsin panen
dan pasca panen (reaper, harvester, dryer,
tresher, husker, rice milling plant, polisher dan
pemipil jagung), serta motor penggerak (motor
diesel, motor bensin, motor listrik dan motor
minyak tanah).
Alsintan produksi dalam negeri itu tidak
hanya digunakan petani dan perusahaan
agribisnis di tanah air, tetapi juga sudah
diekspor ke mancanegara. Namun data Badan
Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa
dalam lima tahun terakhir ini Indonesia lebih
sering mengalami defisit dalam perdagangan
luar negeri alsintan.
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2006
ekspor mesin pertanian Indonesia sempat
mencapai US$ 416,3 juta, namun pada tahuntahun berikutnya ekspor mesin pertanian
merosot tajam. Pada tahun 2007 ekspor mesin
pertanian hanya tinggal US$ 31,9 juta, pada
tahun 2008 menjadi US$ 34,5 juta, turun lagi
pada tahun 2009 menjadi US$ 20,3 juta dan
sedikit naik pada tahun 2010 menjadi US$ 22,7
juta.
Sebaliknya, impor mesin pertanian dari
mancanegara, walaupun fluktuatif, namun
hingga saat ini masih tetap relatif tinggi. Pada
tahun 2006 impor mesin pertanian mencapai
US$ 356,0 juta, kemudian turun menjadi US$
226,6 juta pada tahun 2007, dan sedikit naik
pada tahun 2008 menjadi US$ 263,5 juta.
Sebagai dampak dari krisis ekonomi global,
pada tahun 2009 impor mesin pertanian
Indonesia pun mengalami penurunan tajam
menjadi US$ 59,3 juta. Namun pada tahun
2010 impor mesin pertanian dari mancanegara
kembali melonjak menjadi US$ 300,0 juta.
Jika dilihat dari sisi neraca perdagangan
mesin pertanian, dalam lima tahun terakhir
ini Indonesia hanya mengalami surplus

perdagangan mesin pertanian pada tahun
2006 dimana ekspornya mencapai US$ 416,3
juta sedangkan impornya sebesar US$ 356,0
juta atau terjadi surplus sebesar US$ 60,3 juta.
Selebihnya, Indonesia terus mengalami defisit
perdagangan mesin pertanian. Pada tahun
2007 defisit yang dialami Indonesia mencapai
US$ 194,7 juta, tahun 2008 sebesar US$
229,0 juta, tahun 2009 sebesar US$ 39,0 juta
dan tahun 2010 defisitnya kembali melonjak
menjadi US$ 277,3 juta.
Kendati demikian, dicapainya surplus
perdagangan mesin pertanian pada tahun
2006 menunjukkan bahwa sebetulnya
Indonesia memiliki potensi yang cukup besar di
sektor industri ini. Kalau pada tahun 2006 saja
Indonesia bisa mencapai surplus sampai US$
60,3 juta, seharusnya surplus serupa bisa juga
dicapai pada tahun-tahun berikutnya.
Beberapa perusahaan produsen alsintan
nasional yang sudah cukup mapan diantaranya
PT. AGRINDO dengan produksi 60.000 unit/
tahun, PT KUBOTA INDONESIA 37.500-50.000
unit/tahun, CV. KARYA HIDUP SENTOSA 30.000
unit/tahun, CV. YAMINDO 37.500 unit/tahun,
PT. BAHAGIA JAYA SEJAHTERA 50.000 unit/
tahun, PT. GOLDEN AGIN NUSA 40.000 unit/
tahun, PT AGRO TUNAS TEKNIK 50.000 unit/
tahun, PT. KERTA LAKSANA 50.000 unit/
tahun, PT. AGRINDO MAJU LESTARI 40.000
unit/tahun.
Perusahaan produsen alsintan itu telah
melakukan ekspor berbagai produk alsintannya
ke beberapa negara diantaranya ke Singapura,
Thailand, UAE, Iran, Mexico, Malaysia, Brunei
Darussalam dan lain-lain.***
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Mahator Unyil

lainnya, yaitu kendaraan off-road Mahator
Karat yang dirancang khusus untuk daerah
dengan kondisi medan dengan infrastruktur
jalan yang masih minim seperti wilayah
perkebunan dan pertambangan.
Bambang mengatakan mobil off-road
Mahator Karat dilengkapi mesin bensin satu
silinder berkapasitas 669 cc liquid cooled dengan
sistem empat langkah torak (4 Tak). Dengan
karekateristik mesin seperti itu mobil Mahator
Karat sanggup menjalankan tugas menjelajahi
wilayah pertambangan, perkebunan atau
di kawasan pantai sekalipun. Sebab, mesin
Mahator Karat mampu menghasilkan daya
sebesar 25 kW pada 5.000 rpm dengan torsi
49 Nm.

Kendaraan Niaga Mungil untuk Wilayah Pedesaan

K

emampuan
rancang
bangun
perusahaan-perusahaan
industri
kendaraan
bermotor
nasional
khususnya perusahaan lokal yang
mengusung merek-merek asli dalam negeri,
kini semakin meningkat dan bervariasi.
Berbagai jenis kendaraan bermotor yang
dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu
dan disesuaikan dengan kondisi medan (jalan)
di daerah kini sudah banyak tersedia di pasar.

Salah satu dari sekian banyak perusahaan
industri kendaraan bermotor nasional yang
mampu mengembangkan dan memproduksi
berbagai model dan desain produk kendaraan
untuk kebutuhan tertentu itu adalah PT
Maha Era Motor (Mahator). Perusahaan asli
Indonesia yang mengandalkan kemampuan
rancang bangun putra-putri Indonesia itu
kini mulai merambah ke produksi kendaraan
bermotor roda empat kategori niaga.

Setelah berhasil merilis produk kendaraan
minibus yang didesain untuk memenuhi
kebutuhan alat transportasi di perkotaan,
khususnya di wilayah permukiman, PT Maha
Era Motor (Mahator) kembali memperkenalkan
produk kendaraan niaga (pick-up) mini untuk
memenuhi kebutuhan kendaraan komersial
khususnya untuk angkutan hasil bumi di
pedesaan atau untuk keperluan para pedagang
kecil di perkotaan. Kendaraan niaga mungil itu
diberi nama Mahator Unyil.
Menurut Direktur PT Mahator, Bambang
Sungkono, kendaraan roda empat untuk
keperluan niaga itu diberi nama Mahator
Unyil karena ukurannya memang relatif lebih
kecil dibandingkan dengan kendaraan pickup pada umumnya. “Kita memang sengaja
menghadirkan kendaraan pick-up tapi dengan
ukuran yang lebih kecil dimana ukurannya
sekitar 2/3 dari ukuran mobil pick-up Suzuki
Carry. Itulah sebabnya kita namakan Unyil
karena tokoh itu kan juga kecil,” kata Bambang
di sela-sela pameran produk industri unggulan
berbasis teknologi tinggi di gedung Kementerian
Perindustrian (Kemenperin), Jakarta.
Bambang mengatakan kendaraan niaga
kelas pick-up Mahator Unyil digerakkan oleh
mesin berbahan bakar bensin satu silinder
berkapasitas 250 cc dengan empat langkah
torak (4 Tak). Namun demikian, Bambang
mengaku ke depan kendaraan pick-up Mahator
Unyil itu akan menggunakan mesin dengan
kapasitas yang lebih besar, yaitu 650 cc.

kendaraannya itu. Investasi sebesar itu antara
lain digunakan untuk pengadaan mesin dan
peralatan pembuatan komponen bodi di pabrik
perakitannya yang berlokasi di Cikampek, Jawa
Barat.
Kendaraan niaga kelas pick up buatan PT
Mahator itu menurut rencana akan dipasarkan
di pasar dalam negeri dengan harga sekitar
Rp 50 jutaan per unit. Harapannya dengan
harga di sekitar Rp 50 jutaan itu akan banyak
kalangan petani di pedesaan, pedagang kecil
atau pengusaha kecil menengah lainnya yang
tertarik untuk menggunakan mobil tersebut.
Selain memperkenalan mobil pick-up
Mahator Unyil, PT Mahator belum lama ini
kembali memperkenalkan jenis kendaraan

Menurut Bambang, keistimewaan lainnya
dari mobil Mahator Karat adalah terdapatnya
dua mode sistem penggerak, yaitu sistem
penggerak dua roda (two wheel drive) dan
sistem penggerak penggerak empat roda
(four wheel drive). “Dengan fasilitas tersebut
seorang pengemudi bisa dengan mudah
mengaktifkan sistem penggerak dua roda atau
sistem penggerak empat roda. Tinggal tekan
tombol yang ada di dashboard, maka sistem
akan langsung menyesuaikan sistem penggerak
roda seperti yang dibutuhkan pengemudi.”
Bambang mengatakan dengan berbagai
keunggulan dan keistimewaan yang dimiliki
kendaraan buatannya itu, PT Mahator berani
memasang harga jual untuk mobil off-road
Mahator Karat pada kisaran Rp 100 jutaan. ***

informasi »
PT. Maha Era Motor
Jl. Hayam Wuruk 124 Maphar, Taman Sari
Jakarta 11160
Telp (021) 6395509;
Fax (021) 6591713

Mengenai kandungan komponen dalam
negeri, Bambang mengaku kendaraan pickup hasil rancang bangunnya itu kini sudah
memiliki tingkat kandungan komponen lokal
sebesar 60%. Beberapa kompenen Mahator
Unyil yang sudah dibuat di dalam negeri
diantaranya bodi, velek, ban, sistem transmisi
dan lain-lain. Sedangkan untuk mesinnya
sampai saat ini masih diimpor dari China.
Kendati demikian Bambang mengklaim
PT Mahator sangat serius dalam menggarap
proyek kendaraan niaga kelas pick-up berukuran
mungil itu. Sampai saat ini Bambang mengaku
sudah mengucurkan dana investasi lebih dari
Rp 6 miliar untuk mengembangkan produk
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Tapis
Lampung
D

atang ke Lampung, tak lengkap rasanya
jika belum membeli kain tapis sebagai
oleh-oleh. Kain yang telah dibuat sejak
ratusan tahun lalu ini merupakan warisan
budaya yang masih bertahan, tak lekang oleh zaman.
Tidaklah sulit menemukannya, karena tersebar
diberbagai sentra kain tapis atau pusat perbelanjaan
di kota Bandar Lampung.
Salah satu produsen kain tenun tapis adalah
Himpunan Pengrajin Kain Tapis Lampung (HPKTL).
Berdiri tahun 2009 dan beranggotakan 126 pengrajin.
Pimpinannya adalah Roslina Daan, pengusaha asal
Lampung yang begitu mencintai kain tapis.
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Keinginan Roslina untuk mendirikan HPKTL
dikarenakan perlunya pembinaan bagi para pengrajin.
“Kondisi ekonomi pengrajin tapis memang belum
menggembirakan. Hal ini terutama disebabkan oleh
pasar yang belum begitu bagus. Ditambah lagi desain,
corak dan warna kain tapis yang masih menganut
pola lama atau tradisional,” jelas Roslina kepada
Majalah Kina, pekan lalu.
Roslina menuturkan, selain corak yang kurang
mengalami perubahan berarti, juga kain dasar tapis
yang terbilang cukup berat. Alhasil, kain tapis yang
cukup berat tadi kurang diminati wanita jaman
sekarang. “Wanita sekarang kan dengan segudang

aktifitas, membutuhkan kain yang tidak saja ringan,
tapi juga memiliki motif yang menarik, sesuai
perkembangan zaman,” katanya.
Melalui pembinaan yang dilakukan kepada
para anggotanya, terutama dari aspek pewarnaan
dan perpaduan corak lama dan modern, kain
tapis Lampung produksi HPKTL mulai digemari
masyarakat. “Satu hal yang cukup menggembirakan
dari pembinaan ini ádalah bahwa dari 126 pengrajin,
100 diantaranya merupakan pengrajin muda.
Pengrajin muda ini diharapkan dapat melanjutkan
sekaligus melestarikan kain tapis dikemudian hari.
Dengan begitu, eksistensi kain tapis Lampung di
pasar lokal bisa dipertahankan,” tegasnya.
Menurut Roslina, pasar lokal untuk kain tapis
tetap prospektif. Sebabnya, kain tapis dengan ciri khas
tertentu, memiliki segmen pasar tersendiri meski kain
tradisional dari daerah lain bermunculan. Karenanya,
dia tetap optimis meski kain tapis Lampung belum
merambah ke pasar global.
Untuk mengembangkan pemasaran kain
tapis produk HPKTL, pihaknya tidak pernah absen
mengikuti berbagai pameran di kota besar seperti
Jakarta. Tercatat sejumlah even pameran yang sudah
dan akan terus diikuti diantaranya adalah, Inacraft,
Pameran Produk Ekspor dan Women International
Club (WIC). “Melalui pameran tersebut, kami
berharap agar kain tapis makin digemari masyarakat
Indonesia. Selain itu, melalui pameran WIC kami
berharap agar kain tapis makin dikenal masyarakat
asing di Indonesia maupun di luar negri,” ujar Roslina.
Saat ditanya kendala yang selama ini dihadapi
para pengrajin, Roslina menyebutkan salah satunya
adalah harga benang sulam yang mahal karena

masih diimpor dari India. Penyebabnya jalur distribusi
pemasaran yang cukup panjang, menjadikan harga
benang melambung tinggi.
Dia mencontohkan, untuk memperoleh benang,
HPKTL harus membeli dari pedagang di Padang.
Sedangkan pedagang Padang memperoleh benang
melalui Singapura dari negara asalnya, India.
“Dengan jalur distribusi seperti itu, harga benang di
Lampung mencapai Rp 90 ribu per gulungan kecil.

Padahal untuk menghasilkan kain tapis berukuran 2
meter x 1,15 meter, setidaknya dibutuhkan 4 sampai
5 gulungan untuk setiap warna,” jelasnya.
Untuk itulah, Roslina mengharapkan dukungan
pemerintah kiranya dapat membenahi jalur distribusi
benang impor asal India, sehingga bisa meringankan
beban pengrajin. Selain itu, dukungan permodalan
juga sangat diharapkan guna mengatasi permodalan
pengrajin yang sangat terbatas. ***

informasi »
HPKTL
Jalan Swakarsa IV D No 39 Rt 05/02, Pondok Kelapa,
Jakarta Timur. Jalan Imam Bonjol No 34 Tanjung Karang,
Bandar Lampung 35151, telpon 0727-252791.
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PT Sinjaraga Santika Sport,

Produsen Bola “Triple S”
yang Sudah Mendunia

T

idak banyak perusahaan nasional
yang mampu meraih sukses baik
di pasar domestik maupun di pasar
internasional. Apalagi kalau perusahaan
tersebut termasuk dalam kategori perusahaan
dalam kategori Industri Kecil Menengah (IKM)
yang seringkali mendapat cap sebagai usaha
ekonomi lemah. Namun tidak demikian dengan
PT Sinjaraga Santika Sport (disingkat Triple S)
yang dapat dikatakan sebagai perusahaan yang
lahir, tumbuh dan berkembang di daerah, yaitu
tepatnya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Produsen berbagai jenis bola yang
menggunakan merek milik sendiri “Triple S”
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itu, walaupun masih tergolong IKM namun
perusahaan tersebut mampu eksis di pasar
domestik maupun internasional, bahkan
tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa
perusahaan tersebut mampu memenangkan
persaingan global.
Dengan kepiawaian pimpinan dan
manajemen perusahaan yang didukung segenap
karyawannya yang handal dalam memproduksi
bola berdaya saing tinggi sesuai permintaan
pasar, perusahaan IKM ini pun mampu
berkiprah di tataran bisnis bola internasional.
Berkali-kali pula perusahaan IKM ini mampu
memenangkan persaingan internasional dalam

mendapatkan order pembuatan bola sepak
dalam penyelenggaraan kejuaraan sepakbola
internasional. Salah satu pesanan pembuatan
bola sepak yang cukup fenomenal adalah
kontrak pembelian yang dilakukan Federation
of International Football Association (FIFA) yang
merupakan organisasi sepak bola tertinggi di
dunia.
Pada tahun 2009 lalu FIFA telah
mengeluarkan sertifikat lisensi (Licensing
Certificate) kepada PT Sinjaraga Santika Sport
untuk produk bola sepak model Diamond dengan
merek Triple S. Di dalam sertifikat lisensi yang
ditandatangani Presiden FIFA Joseph S. Blatter
di Zurich, Swiss pada tanggal 29 September
2009 dan berlaku mulai 1 Juli 2009 sampai 30
Juni 2013 itu dinyatakan bahwa produk bola
sepak merek Triple S model Diamond produksi
PT Sinjaraga Santika Sport telah lulus uji dan
berhak mendapatkan predikat “Inspected”.
Selain itu, bola sepak merek Triple S juga
dinyatakan FIFA telah memenuhi persyaratan
teknis sehingga dapat digunakan di dalam
berbagai pertandingan sepakbola FIFA maupun
pertandingan konfederasi.
Dengan lisensi tersebut maka produk bola
sepak merek Triple S dapat digunakan di dalam
berbagai pertandingan sepak bola tingkat dunia,
baik dalam pertandingan-pertandingan dalam
rangka memperebutkan Piala Dunia, Piala
Eropa, Piala Asia, Piala Amerika maupun dalam
berbagai pertandingan sepakbola professional
antar klub di berbagai belahan dunia.
Kehandalan kualitas produk bola sepak
Triple S produksi PT Sinjaraga Santika Sport juga
telah mendapatkan pengakuan dari berbagai
lembaga sertifikasi di dalam dan luar negeri. Dari
dalam negeri sendiri produk bola sepak Triple
S telah mengantongi sertifikat sistem kualitas
dari B4T (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik)
Bandung berupa sertifikat ISO 9001:2000 atau
SNI 19-9001-2001 yang berlaku dari tanggal 7
April 2008 sampai 7 April 2011.
Pada tahun 2007 produk bola buatan PT
Sinjaraga Santika Sport juga mendapatkan

sertifikat Good Design Award dalam kategori
produk olahraga dari Pusat Desain Nasional
bekerjasama dengan Ditjen Industri Kecil
Menengah (IKM), Ditjen Industri Alat
Transportasi dan Telematika (IATT), Ditjen
Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA)
serta Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Departemen (kini Kementerian)
Perindustrian serta Badan Pengembangan
Ekspor Nasional (BPEN) Departemen (kini
Kementerian) Perdagangan.
Selain memproduksi bola sepak, PT Sinjaraga
Santika Sport juga memproduksi jenis-jenis
bola lainnya seperti bola futsal, bola basket dan
bola voli yang kehandalan kualitasnya diakui
lembaga-lembaga sertifikasi maupun lembaga
olahraga di dalam dan luar negeri.
Pada tanggal 23 April 2009, Badan Futsal
Nasional Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
(PSSI) menyatakan bahwa bola futsal Triple S
tipe Diamond sebagai bola resmi yang dipakai
pada pertandingan/turnamen resmi yang
diselenggarakan oleh Badan Futsal Nasional.
Berbagai produk bola Triple S produksi PT
Sinjaraga Santika Sport juga telah mendapatkan

rekomendasi dari Pengurus Pusat Badan
Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia
(BAPOPSI) agar digunakan sebagai salah satu
alat peraga/pertandingan olahraga di lingkungan
pelajar. Surat rekomendasi tertanggal 19 Januari
2010 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga serta Kepala Dinas
Pendidikan di seluruh Indonesia itu mengacu
kepada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2009 tentang Penggunaan Produksi Dalam
Negeri dan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa
Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh
Departemen (Kementerian) Perindustrian
Republik Indonesia.
Dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga
Pelajar Nasional (POPNAS) tahun 2009 di D.I.
Yogyakarta bulan November 2009 lalu, berbagai
produk bola Triple S (bola sepak, bola voli dan
bola basket) juga telah digunakan karena produk
tersebut telah memenuhi standar internasional
(FIFA dan FIBA).
Selain FIFA, lembaga luar negeri lainnya
yang telah memberikan sertifikasinya terhadap
produk bola sepak Triple S adalah Instituto
Italiano Sicurezza Dei Giocattoli dan Merchandise

Testing Laboratories (HK) Ltd. Kedua lembaga
dari Eropa tersebut menyatakan bahwa produk
bola sepak Triple S dapat digunakan pada
penyelenggaraan Piala Dunia Prancis tahun
1998 karena telah sesuai dengan EC Directive
dan berhak mencantumkan label “CE Mark”.
Pengakuan lainnya datang dari Federasi
Bolabasket Internasional atau Federation
Internationale de Basketball (FIBA) yang
memberikan Certificate of Approval kepada PT
Sinjaraga Santika Sport untuk kategori produk
bola basket sebagai Official Technical Partner
yang berlaku mulai dari tahun 2004 sampai 31
Desember 2010.
Dengan dukungan sebanyak 200 karyawan
dan 2.500 pengrajin, PT Sinjaraga Santika Sport
memiliki kemampuan untuk memproduksi 1,2
juta unit bola setiap tahunnya. Kini perusahaan
yang dinakhodai oleh Irwan Suryanto itu
mengekspor 95% dari produksinya ke berbagai
negara di dunia seperti Korea, Jepang, Malaysia,
Singapura, Belanda, Prancis, Jerman, Afrika
Selatan, Nigeria, Libya, Maroko, Brazil,
Argentina, Venezuela, Mexico dan lain-lain. ***

informasi »
Bola Triple SPT Sinjaraga Santika Sport

Jl. Gudang Peluru Selatan IV Blok O No. 377
Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 83704242, 8296233, Fax. (021) 83785325
e-mail: triples@indosat.net.id dan Indonesia_balls@
yahoo.co.id.
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Pesawat N219
Harapan Masa Depan

A

Penerbangan Perintis Nasional
khir-akhir ini kecelakanaan pesawat
terbang
yang
melayani
jalur
penerbangan perintis semakin sering
terjadi. Dalam paruh kedua tahun ini
saja sudah terjadi lebih dari tiga kali kecelakaan
pesawat perintis. Dua kecelakaan diantaranya
terjadi di wilayah Papua dan satu kejadian di
dekat perbatasan Sumatera Utara
dan Nangro Aceh Darussalam
(NAD) di kawasan Pegunungan
Bohorok.
Tanpa bermaksud menyalahkan
siapapun atas terjadinya kecelakaan
tersebut, namun mungkin ada
baiknya apabila pemerintah segera
mengevaluasi kembali seluruh
bagian yang terkait dengan layanan
penerbangan perintis itu. Salah
satu hal yang sangat layak untuk
dievaluasi adalah faktor pesawatnya
sendiri, khususnya menyangkut usia
pesawat. Hal ini cukup beralasan
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karena sebagian besar pesawat perintis yang
kini dioperasikan maskapai penerbangan
umumnya sudah cukup tua, yaitu di atas 20
tahun.
Tentu saja pesawat-pesawat yang sudah
tua itu perlu segera dipensiunkan untuk
digantikkan oleh pesawat-pesawat baru yang
lebih muda dan handal. Di sinillah kesempatan

emas terbuka lebar bagi industri pesawat
nasional, PT Dirgantara Indonesia (DI) yang
kini sedang mengembangkan prototipe
pesawat terbarunya N219.
Direktur Teknologi dan Pengembangan
PT DI, Dita Ardonni Jafri mengatakan
pengembangan pesawat N219 oleh PT DI
dilatarbelakangi oleh kondisi Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang
merupakan negara kepulauan
dengan 17.508 pulau dan rawan
bencana. Indonesia memiliki
panjang garis panjai 81.000 Km
dan luas ZEE 4 juta Km persegi
serta dihuni oleh lebih dari 230 juta
penduduk.
Berdasarkan data Kementerian
Perhubungan, pada tahun 2008
terdapat 42 juta orang penumpang
pesawat di dalam negeri yang
dilayani melalui 715 pelabuhan
udara (airport) dan lapangan udara
(airfield) dimana 72% landasan

pacu (runway) memiliki panjang kurang dari
800 meter. Selain itu, sekitar 62% pesawat kelas
9-20 seats telah berusia lebih dari 20 tahun;
dan ada 15 provinsi yang mendapatkan subsidi
penerbangan perintis. Fakta lainnya, Indonesia
memiliki industri pesawat terbang yang
memerlukan dukungan lembaga pembiayaan
dalam menjalankan program pengembangan
pesawatnya.
Data statistik perhubungan menyebutkan
ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998/1999
jumlah penumpang mengalami penurunan
rata-rata sebesar 19,8%, namun sejak tahun
2001 ketika perekonomian bangkit kembali,
jumlah
penumpang
pesawat
kembali
mengalami kenaikan dengan pertumbuhan
rata-rata sebesar 27,9% per tahun.
Penerbangan perintis
Menurut Dita, penerbangan perintis
didefinisikan sebagai penerbangan yang
menghubungkan daerah terpencil yang tidak
memiliki moda transportasi lain, dan/atau
kapasitasnya kurang memadai. Selain itu,
penerbangan perintis juga mampu mendorong
pertumbuhan dan pengembangan wilayah
terpencil yang berpotensi untuk dikembangkan,
menunjang program pengembangan dan
pembangunan daerah, serta mendorong
perkembangan sektor lainnya. Pengembangan
penerbangan perintis juga akan mampu
mewujudkan stabilitas pertahanan, khususnya
bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah
perbatasan negara lain.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, beberapa karakteristik
penerbangan perintis diantaranya infrastruktur
bandar udara masih terbatas; landasan masih
relatif pendek, hanya layak didarati pesawat
kecil; jumlah penumpang masih sedikit; dan
untuk beberapa daerah terutama di Papua,
tingkat kesulitan penerbangan relatif tinggi,
karena kondisi geografis pegunungan tinggi.
Pada tahun 2008 penerbangan perintis
melibatkan 15 provinsi, 95 rute penerbangan
dan 72 bandara, yaitu di NAD ada 10 rute, di
Sumut ada 2 rute, di Sumbar ada 1 rute, di
Kalteng ada 3 rute, di Kaltim ada 7 rute, di

Sulut ada 3 rute, di Sulbar ada 2
rute, di Sulteng ada 3 rute, di Sulsel
ada 6 rute, di Sultra ada 1 rute, di
Malut ada 5 rute, di Maluku ada 8
rute, di Papua Barat ada 8 rute, di
Papua ada 33 rute, dan di NTT ada
3 rute.
Jenis pesawat di kelas 9-20
seats yang digunakan di Indonesia
dewasa ini diantaranya Cessna,
Caravan, Beech 1900D, DO-28,
DHC6 Twin Otter, C212 100/200,
dan BN-2A. Adapun distribusi umur
pesawat kelas 9-20 seats dalam penerbangan
sipil di Indonesia berdasarkan Civil Aircraft
Register tahun 2009 adalah 34 unit atau 62%
pesawat kelas 9-20 seats sudah berusia di atas
20 tahun. Dalam empat tahun terakhir ini 30
unit pesawat di kelas ini antara lain 13 unit
C212, 9 unit DHC6, dan 6 unit BN-2A telah
dipensiunkan karena tua.
Sementara itu, kebutuhan pasar pesawat
kelas 9-20 seats di seluruh dunia untuk
pergantian dan pertumbuhan dalam rentang
20 tahun ke depan diperkirakan mencapai
5.350 unit. Dari jumlah itu, kebutuhan di Asia
Pasifik mencapai 549 unit untuk pergantian
dan pertumbuhan. Sementara itu, kebutuhan
di Indonesia untuk penerbangan sipil sebanyak
97 unit yang terdiri dari di Sumatera sebanyak
16 unit, di Jawa 8 unit, di Kalimantan 14 unit,
di Sulawesi 9 unit, di Nusa Tenggara 12 unit,
di kepulauan Maluku 12 unit dan di wilayah
Papua 26 unit.
Pesawat Terbang Nasional N219
Dengan mengacu kepada kebutuhan
pesawat perintis kelas 9-20 seats, PT DI
merancang pesawat N219 dengan karakteristik
utama antara lain meliputi harga jual pesawat
US$ 3,5 juta sampai US$ 4,0 juta per unit;
kandungan industri dalam negeri relatif tinggi;
kapasitas 19 kursi, pada 30” pitch; bermesin
ganda masing-masing dengan 850 SHP; STOL,
prepared and unprepared runway capability,
high wing, fixed landing gear, unpressurized
cabin (robust); mempunyai kemampuan
manuver pada kecepatan rendah; disertifikasi
pada kategori CASR 23 (commuter category).
Pesawat ini juga memiliki biaya operasi dan
pemeliharaan yang rendah dibanding pesawat
sejenis di kelasnya; memiliki kemampuan Hot
and High airfield capability; Multi hop capability
and quick change configuration (multi purpose/
combination); sederhana dan mudah untuk
pemeliharaannya. Spesifikasi lainnya take off
distance to 35 feet at MTOW, ISA, sea level:
428 meter; ISA + 15 degree, altitude 5,000 feet:
542 meter; landing distance from 50 feet at
MLW: ISA, sea level : 563 meter; ISA+15 deg,

altitude 5,000 feet: 607 meter.
Pesawat dapat dirancang secara khusus
sesuai dengan tujuan penggunaan, antara
lain untuk keperluan evakuasi medis, untuk
transportasi komersial, untuk transportasi
personil militer dan untuk keperluan kargo
udara.
Jangkauan terbang N219 dengan kondisi
19 penumpang, pada ketinggian 10.000 kaki,
ISA, holding 45 menit. Sedangkan range of
maximum fuel 810 Nm (1500 Km). Dengan
design range 471 Nm (872 Km), N219 mampu
melakukan multi hop, khususnya beroperasi
pada remote area/patrol tanpa perlu refueling.
Dalam
pengoperasiannya,
pesawat
N219 sengaja dirancang untuk penerbangan
jarak pendek yang harus dapat dioperasikan
pada landasan tak beraspal dan di wilayah
pegunungan seperti Papua. Untuk keperluan
perancangan pesawat N219, PT DI telah
melakukan survey langsung ke beberapa
bandara yang sulit dijangkau di pegunungan
wilayah Papua. Pesawat N219 diproyeksikan
untuk mengganti pasawat Twin Otter yang kini
sudah tua (usianya di atas 20 tahun).
Pesawat N219 rencananya akan diproduksi
melalui sinergi industri nasional. Diharapkan
pesawat sudah bisa diproduksi pada tahun
2011/2012 ini untuk selanjutnya mengalami
pengujian di darat (ground test), pengujian
terbang (flight test) dan sertifikasi. Saat ini
PT DI telah hampir menyelesaikan pembuatan
rancangan pesawat N219. Dengan rancangan
yang telah dibuat PT DI itu, kini sudah ada
pelanggan yang berkomitmen untuk membeli
30 unit pesawat N219.
Rencananya kegiatan produksi pesawat
N219 oleh PT DI akan dilakukan melalui sinergi
industri nasional dengan sebanyak mungkin
melibatkan para pemasok komponen di dalam
negeri. Beberapa keunggulan pesawat N219
diantaranya adalah dirancang untuk memenuhi
tuntutan kondisi geografis Indonesia yang
terdiri dari kepulauan, dataran rendah dan
pegunungan, dengan sebagian besar memiliki
landasan yang pendek dan unprepared serta
terpencil.
Pesawat N219 dirancang dan dibangun
dengan sinergi stakeholder dalam negeri,
seperti regulator (Kemenhub dan Kemenperin
dll.), badan riset (BPPT, LHI dll.), Pemda,
institusi pendidikan, industri komponen lokal
dan operator penerbangan. Dengan demikian
N219 mempunyai kandungan lokal yang sangat
tinggi dan akan memperkuat kemandirian
bangsa. Selain itu, harga pesawat lebih murah,
maximum payload lebih tinggi dan mempunyai
biaya operasi lebih rendah dari pada pesawat
sekelasnya. ***
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Kaca Anti
Peluru Lokal
Berkualitas
Internasional

Teknologi
Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat
akan rasa aman, kaca anti peluru kini telah
menjadi kebutuhan mendesak di dalam
negeri. Kaca jenis itu tidak hanya dibutuhkan
oleh pengelola gedung, hotel atau kalangan
masyarakat tertentu saja, tetapi juga oleh
industri peralatan perang.
Pangsa pasar kaca anti peluru di dalam negeri
saat ini banyak diisi oleh produk impor. Namun,
bukan berarti kaca jenis tersebut tidak bisa di
buat di dalam negeri. PT Tamindo Permai Glass
telah membuktikan kalau industri di dalam
negeri juga mampu untuk memproduksi kaca
anti peluru. Bahkan, kualitasnya bisa bersaing
dengan produk impor dari berbagai negara.

Menurut PBF Head PT Tamindo Permai
Glass, Ricky Soesilo, pihaknya telah merintis
pembuatan kaca anti peluru sejak tahun 2008
lalu. “Awalnya kita membuat dua unit prototype
dari kaca anti peluru ini dan kemudian
ditawarkan ke konsumen,” ujarnya.
Tak disangka, konsumen yang terdiri atas
pengelola gedung, hotel, produsen mobil,
tertarik dengan produk kaca anti perluru yang
dihasilkan perusahaan yang berdiri sejak tahun
1976 itu. Melihat sambutan konsumen yang
begitu antusias serta pangsa pasar kaca anti
peluru di dalam negeri yng masih cukup besar,
Tamindo pun tak ragu untuk memproduksi kaca
anti peluru.

Dalam membuat kaca anti
peluru, Tamindo Permai Glass
menerapkan teknik khusus dengan
menggabungkan
(laminated)
berbagai ukuran kaca dengan
menggunakan bahan polyvinyl
butiral film (PBF). Makin tebal kaca
anti peluru yang dibutuhkan, maka
makin banyak pula kaca-kaca yang
digabungkan.
Pelapisan dengan menggunakan
beragam ukuran kaca ini diperlukan
karena jika pelapisan dilakukan
hanya dengan satu ukuran kaca,
maka kaca tersebut dapat dengan
mudah ditembus peluru.
Ada pun ketebalan kaca yang dilaminasi
dengan PBF untuk dijadikan kaca anti peluru
yang diproduksi perusahaan itu bergantung
pada pesanan yang datang. Jika mengacu pada
pesanan yang datang dari konsumen, tebal
kaca anti peluru yang dibuat perusahaan saat
ini minimal 2 cm dan maksimal 5 cm.
Menurut Ricky, kaca anti peluru dengan tebal 2
cm biasanya digunakan untuk mengantisipasi
peluru-peluru yang datang dari senjata api
ringan. Sementara untuk yang tebalnya lebih
dari 4 cm, bisa digunakan untuk menahan
muntahan peluru-peluru dari senjata api
dengan kaliber lebih besar lagi, termasuk
peluru dari senapan serbu.
Untuk membuat kaca anti peluru, waktu yang
diperlukan tergantung pada tingkat kesulitan
dan detil kaca anti peluru yang diminta
konsumen. Biasanya, waktu yang dibutuhkan
untuk membuat satu unit kaca anti peluru
berkisa antara satu hingga tiga bulan. Produk
kaca anti peluru yang dihasilkan perusahaan
juga memiliki beragam warna, tergantung
dari warna PBF nya serta kaca yang dinginkan
konsumen.
Walaupun baru memproduksi kaca anti peluru
pada tahun 2008, namun kualitas produk yang
dihasilkan perusahaan ini boleh dibanggakan
karena bisa bersaing dengan produk serupa
yang berasal dari mancanegara. Hal ini tidak
terlepas dari pengalaman perusahaan di bidang
industri kaca, baik kaca arsitektural maupun
otomotif selama 35 tahun.
Bukti pengakuan terhadap kualitas kaca
anti peluru produksi Tamindo tercermin dari
adanya minat PT PINDAD untuk menggunakan
kaca anti peluru buatan PT Tamindo Permai
Glass di peralatan perang seperti panser dan
truk pengangkut pasukan. Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak di industri
peralatan perang itu tengah melakukan
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ujicoba terhadap kemampuan kaca anti peluru
Tamindo.
Selain kualitas yang cukup baik, kedekatan
lokasi antara pabrik dengan konsumen di dalam
negeri juga telah membuat kaca anti peluru
produksi Tamindo mampu bersaing dengan
produk serupa yang didatangkan dari negara
seperti Kanada, Amerika Serikat, Jerman dam
Korea Selatan.
“Dengan lokasi yang dekat dengan konsumen,
harga jual kami bisa bersaing dengan harga
produk impor,” ujar Ricky. Dengan pangsa
pasar dalam negeri yang masih menjanjikan itu,
untuk saat ini perusahaan masih menfokuskan
pada penjualan produknya di pasar dalam
negeri.
Ricky juga mengungkapkan walaupun bahan
baku PBF masih harus diimpor seluruhnya dari
Amerika Serikat dan Kanada, namun untuk
bahan baku lainnya berupa kaca lembaran,
Tamindo mendapatkannya dari dalam negeri.
Jika dikalkulasi secara keseluruhan, bahan
baku kaca anti peluru produksi Tamindo,
sekitar 20% berasal dari impor dan 80% lainnya
berasal dari dalam negeri, “Kebijakan impor
terhadap bahan baku PBF terpaksa dilakukan
karena belum ada industri di dalam negeri yang
memproduksi bahan tersebut,” papar Ricky.
Selain untuk membuat kaca anti peluru, PBF
juga digunakan oleh perusahaan tersebut
untuk membuat produk kaca untuk keperluan
kendaraan bermotor, loket di bank, tempat
penyimpanan barang barang berharg dan
jendela pada gedung bertingkat uang rawan
akan terpaan angin kencang.

informasi »
PT Tamindo Permai Glass
Jalan Sunter Agung Perkasa IX
Blok KI Nomor 22-23 Jakarta 14350
Telp : 021-6508755, 65115151
Fax: 021- 6512233
Website: www.tamindoglass.co.id
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Nestle Investasi
US$ 200 Juta
Jadikan Indonesia Basis Produksi Olahan Susu

P

T Nestle Indonesia menginvestasikan
US$ 200 juta untuk membangun
pabrik bubur bayi CERELAC infant
cereals, MILO chocolate malt drinks
dan susu bubuk Dancow dengan total kapasitas
produksi sebesar 65.000 ton per tahun. Dengan
investasi sebesar itu sekaligus menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi Nestle untuk
olahan susu di kawasan Asia Tenggara.
Peresmian dimulainya pembangunan
pabrik baru PT Nestle Indonesia itu dilakukan
Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat
yang didampingi Presiden Direktur PT Nestle
Indonesia Arshad Chaudhry, pada 12 September
2011 lalu. Pabrik yang dibangun di atas lahan
seluas 28,8 hektar itu berlokasi di Kawasan
Industri Surya Cipta, Karawang, Jawa Barat.
Menperin mengatakan investasi Nestle
tersebut semakin memperkuat kehadiran
dan komitmen Nestle di Indonesia. Proyek
itu juga akan memberikan kontribusi positif
terhadap pertumbuhan industry dan ekonomi
di Indonesia, membuka kesempatan kerja
baru yang pada gilirannya akan membantu
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang.
Pabrik baru yang akan mulai beroperasi
pada triwulan pertama tahun 2013 itu, kata
Menperin, selain dapat meningkatkan produksi
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hasil olahan susu, juga mampu memberikan
dampak positif bagi perkembangan industri
tepung, serealia dan industri susu nasional
melalui penggunaan bahan baku dalam negeri.
Dampak positif lainnya adalah penghematan
devisa negara mengingat produk CERELAC dan
MILO yang dipasarkan di Indonesia selama ini
diimpor dari Malaysia.
Senada dengan pernyataan Menperin,
Presiden Direktur PT Nestle Indonesia, Arshad
Chaudhry mengatakan keputusan investasi
US$ 200 juta itu sejalan dengan strategi
Nestle untuk meningkatkan produksi lokal
produk-produk bernilai tambah dan berkualitas
tinggi sejalan dengan makin meningkatkan
perrmintaan konsumen dan makin membaiknya
perekonomian Indonesia.
Menurut Arshad, pabrik baru itu akan
mempekerjakan lebih dari 600 tenaga kerja
dan akan meningkatkan kegiatan ekonomi
di daerah, meningkatkan kesejahteraan
petani maupun penyedia bahan baku, serta
mendorong penggunaan bahan baku lokal
berupa bubuk kakao, beras merah, kacang
hijau, beras dan susu segar.
Pabrik baru Nestlé itu, tambah Menperin,
juga diharapkan mampu menciptakan peluang
sekaligus tantangan bagi peternak sapi perah
di Jawa Barat untuk meningkatkan produksi

dan mutu susu segarnya agar secara bertahap
dapat memenuhi kebutuhan bahan baku susu
untuk industri. Selama ini pasokan susu segar
dari dalam negeri belum mencukupi, dimana
sekitar 75% bahan baku susu masih harus
diimpor dalam bentuk Skim Milk Powder,
Anhydrous Milk Fat, dan Butter Milk Powder
dari berbagai negara seperti Australia, Selandia
Baru, Amerika Serikat dan Uni Eropa.
”Kami mengharapkan Nestlé dapat
menghasilkan produk olahan susu dengan
harga yang terjangkau serta tetap memegang
komitmen untuk menyerap susu segar dalam
negeri dalam jangka panjang. Peranan industri
pengolahan susu sangat penting dalam
penyediaan gizi masyarakat, terlebih karena
konsumsi susu perkapita Indonesia saat ini
masih relatif rendah, hanya 11,09 liter/tahun
setara susu segar, jauh di bawah konsumsi
negara ASEAN lainnya yang mencapai lebih
dari 20 liter/kapita/tahun,” kata Menperin.
Untuk mengatasi kondisi tersebut,
Kemenperin telah menetapkan industri
pengolahan susu sebagai salah satu industri
prioritas untuk dikembangkan seperti diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.
28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri
Nasional.
Lebih lanjut, Menperin mengatakan
Pemerintah telah memberikan beberapa
fasilitas antara lain pembebasan PPN untuk
produk susu segar melalui PP No. 7 Tahun
2007 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat
Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai, Pengurangan Pajak
Penghasilan (PPh) bagi investasi baru maupun
perluasan di bidang industri pengolahan susu
sesuai PP No. 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal
Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau
di Daerah-Daerah Tertentu, serta pemberian
kredit usaha pembibitan sapi sesuai dengan
PMK No.131/PMK.05/2009 tentang Kredit
Usaha Pembibitan Sapi.
”Roadmap pengembangan klaster industri
pengolahan susu juga telah disusun dengan
melibatkan peran dari semua pemangku
kepentingan usaha persusuan sebagaimana
ditetapkan
dalam
Peraturan
Menteri
Perindustrian No. 122/M-IND/PER/10/2009”,
kata Menperin. ***

rodusen mobil terkemuka dari
Jepang, Toyota Motor Corporation
(TMC)
memperkuat
kehadiran
sayap bisnisnya di Indonesia dengan
membangun pabrik mobil keduanya di
kawasan industri KIIC (Karawang International
Industrial City), Jawa Barat dengan investasi
sebesar Rp 2,9 triliun. Pabrik perakitan mobil
kedua itu berlokasi tidak jauh dari pabrik
perakitan pertamanya yang beroperasi sejak
tahun 1998.
Dengan tambahan investasi sebesar itu,
sayap usaha TMC di Indonesia, yaitu PT Toyota
Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)
akan mampu meningkatkan kapasitas produksi
mobilnya sebesar 70.000 unit per tahun
menjadi 180.000 unit (hingga 205.000 unit
dengan lembur) per tahun pada awal tahun
2013 dari kapasitas produksi saat ini sebesar
110.000 unit per tahun.
Pemancangan tiang pertama pembangunan
pabrik mobil Toyota yang kedua di Indonesia
itu dilakukan pada tanggal 1 September 2011
lalu oleh Menteri Perindustrian RI Mohamad S.
Hidayat, Duta Besar Jepang untuk Indonesia
Yoshinori Katori, President Toyota Motor Asia
Pacific, Marketing and Sales Hiroji Onishi,
Presiden Direktur TMMIN Masahiro Nonami
dan Wakil Presiden Direktur TMMIN Johnny
Darmawan.
Presdir TMMIN Masahiro Nonami
mengatakan pembangunan pabrik mobil
Toyota yang kedua seluas 76.000 meter persegi
itu merupakan langkah antisipasi terhadap
perkembangan yang sangat pesat di pasar
otomotif Indonesia dan sebagai upaya dalam
memenuhi makin beragamnya kebutuhan
pelanggan terhadap produk kendaraan
bermotor.
Saat ini PT TMMIN memproduksi model
Kijang Innova dan Toyota Fortuner, namun
dengan dibangunnya pabik mobil kedua itu
TMMIN akan mampu memproduksi modelmodel mobil baru sesuai dengan kebutuhan
para pelanggannya ada di pasar. Dalam
kegiatan produksinya, PT TMMIN selama
ini mampu mengandalkan para pemasok
komponen di lapis pertama lini poduksi yang
berjumlah 89 pemasok. Produk mobil Kijang
Innova dan Toyota Fortuner sudah diekspor
ke pasar mancanegara, yaitu ke 16 negara di
kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika.
TMC sendiri sudah membuka perusahaannya
secara resmi di Indonesia sejak tahun 1971.
Namun kegiatan manufakturnya baru dimulai
pada tahun 1973 dengan beroperasinya pabrik
engine di Sunter, Jakarta Utara (Sunter Plant
1). Langkah tersebut kemudian disusul dengan
pembangunan fasilitas casting dan stamping
(Sunter Plant 2) pada tahun 1977 di lokasi

Toyota Bangun Pabrik Mobil Kedua

Senilai Rp 2,9 Triliun

yang berdekatan dengan pabrik pertama. Saat
ini fasilitas produksi yang dikelola TMMIN
di Sunter (Sunter Plant 1) difokuskan untuk
memproduksi engine dengan kapasitas
produksi 130.000 unit per tahun, sedangkan
Sunter Plant 2 difokuskan sebagai fasilitas
casting dengan kapasitas produksi 10.000
ton per tahun dan stamping dengan kapasitas
96.000 unit per tahun.
Menurut Masahiro, pabrik mobil Toyota
yang ada di Karawang kini sudah menjadi
salah satu pusat produksi mobil di dunia karena
mobil yang diproduksi dari pabrik tersebut telah
diekspor ke 16 negara di berbagai belahan
dunia.
Hiroji Omishi, President Toyota Motor Asia
Pacific, Marketing and Sales mengatakan
Indonesia merupakan pasar yang sangat
penting bagi Toyota di kancah global. Lebihlebih selama puluhan tahun lamanya Toyota
berhasil merebut minat para pelanggan di
Indonesia sehingga Toyota berhasil menempati
posisi sebagai pemimpin pasar.
“Kami ingin tetap mempertahankan posisi
Indonesia itu di masa-masa mendatang.
Namun pabrik Toyota yang sudah ada di
Karawang saat ini tidak cukup kuat untuk
mempertahankan posisi tersebut. Karena itu,
kami melakukan ekspansi dengan membangun
pabrik kedua di Karawang,” tutur Hiroji.
Dalam kesempatan itu, Menperin Mohamad
S. Hidayat atas nama pemerintah Indonesia
menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada
Toyota Motor Corporation yang telah menunjuk
PT TMMIN sebagai basis produksi Toyota di luar
Jepang serta mewujudkan komitmennya untuk

menanamkan investasi dalam pembangunan
pabrik baru di Karawang, Jawa Barat.
Menurut Menperin, industri otomotif di
Indonesia terus memperlihatkan peningkatan
yang signifikan. Hal itu menunjukan bahwa
daya saing industri otomotif nasional semakin
meningkat. Karena itu, propsek industri
otomotif nasional semakin baik dan akan
makin mengukuhkan Indonesia sebagai salah
satu kekuatan industri otomotif di ASEAN.
Menperin mengharapkan PT TMMIN
selaku salah satu pelaku industri otomotif
terbesar di Indonesia menjadi pelopor dalam
pengembangan industri komponen berdaya
saing tinggi dan lebih mendorong upaya
peningkatan penguasaan kemampuan teknologi
di dalam negeri melalui pengembangan R&D.
“Pengembangan sumber daya manusia,
baik di pabrik maupun di bengkel-bengkel
mobil juga perlu terus dilakukan agar
dapat menghasilkan sumber daya manusia
berkualitas yang pada akhirnya dapat
meningkatkan keunggulan kompetitif industri
otomotif nasional,” tuturnya.
PT
TMMIN
juga
diminta
agar
meningkatkan nilai kandungan komponen
dalam negeri dengan melibatkan lebih banyak
pelaku industri komponen di dalam negeri,
menumbuhkembangkan kemampuan inovasi
serta pengembangan model-model baru
kendaraan bermotor yang dirakit di Indonesia.
“Berkaitan dengan program pemerintah
untuk mendorong Low Cost and Green Car,
kami juga mengharapkan agar Toyota turut
mengembangkan model kendaraan dengan
harga terjangkau dan ramah lingkungan,”
demikian Menperin. ***
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eterpurukan yang dialami industri
mebel rotan nasional selama ini
akibat kelangkaan bahan baku
rotan diharapkan dalam waktu yang
tidak lama lagi dapat segera teratasi dengan
dilarangnya ekspor bahan baku rotan. Sebab,
dengan pelarangan ekspor bahan baku itu
diharapkan kelangkaan bahan baku rotan
yang dialami industri mebel rotan di tanah air
dapat segera diatasi dan industri tersebut dapat
kembali bangkit dan berkembang.

M. Hatta Sinatra

Industri Mebel
Rotan Bisa
Bangkit dalam

2-3 Tahun

Demikian disampaikan M. Hatta Sinatra,
pengusaha mebel dan kerajinan rotan yang
juga menjadi Ketua Umum Asosiasi Mebel
dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI)
menanggapi
diterbitkannya kebijakan
pemerintah mengenai larangan ekspor bahan
baku rotan, penetapan Peta Panduan (Road
Map) Pengembangan Klaster Industri Furniture
2012-2016 dan penetapan batas ambang
lestari rotan.
“Kami pelaku industri barang jadi rotan
menyambut dengan antusias kebijakan
ini, karena sudah seharusnyalah kebijakan
ini dilakukan jauh hari sebelumnya demi
menumbuhkembangkan industri barang jadi
rotan di Indonesia. Revitalisasi total industri
barang jadi rotan nasional tentu membutuhkan
waktu
pemulihan
dari
keterpurukan.
Diperkirakan minimal kita butuh waktu 2-3
tahun untuk kembali menggairahkan industri
ini dengan fokus untuk menggarap pasar
ekspor dan pasar dalam negeri,” tegas Hatta.
Menurut Hatta, bahan baku rotan merupakan
bahan baku strategis. Karena bahan baku
rotan bukanlah komoditi biasa. Bahan baku
rotan dikatakan strategis karena hanya
Indonesia yang mempunya sumber daya
rotan yang melimpah dimana mayoritas rotan
yang dipasarkan di pasar global berasal dari
indonesia.
“Bila kita tidak menjual bahan baku, maka
seluruh dunia tidak bisa memproduksi barang
jadi rotan. Oleh sebab itu harus kita manfaatkan
secara maksimal, bahan baku strategis ini
harus kita utamakan untuk industri barang
jadi nasional, bukan untuk dijual kenegara lain
yang akan menciptakan kompetisi dan tekanan
bagi produk Indonesia dipasar global. Sungguh
disayangkan bila ada sebagian orang yang
berpikir pendek, jalan pintas dengan menjual,
bahan baku strategis ini kepada kompetitor kita
sendiri,” tutur Hatta menjelaskan.

kita mampu mewujudkan ambisi dan visi ini
mengingat kita mempunyai semua persyaratan
untuk itu. Tenaga kerja terampil kita punya,
bahan baku strategis kita punya, pasar bisa
kita kuasai bilamana tidak ada pihak lain yang
mengganggu pangsa pasar kita,” kata dia.
Industri barang jadi rotan dalam negeri selama
ini teraniaya oleh kebijakan ekspor bahan
baku rotan yang merupakan bahan baku
strategisi. Kini kondisinya sudah porak poranda
sehingga harus ada langkah-langkah strategis
yang terpadu, terencana dan fokus untuk
membangkitkan industri barang jadi rotan
dalam negeri.
Rotan Sumatra dan Sulawesi adalah rotan alam
yang tidak ditanam. Karena itu, eksploitasi
habis-habisan yang terjadi selama ini yang lebih
ditujukan untuk ekspor bahan baku rotan harus
segera diakhiri agar ketersediaan bahan baku
rotan ini dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan industri dalam negeri dalam jangka
panjang. Bilamana eksploitasi terus dilakukan,
maka dikuatirkan paling lama dalam waktu 5
tahun ketersediaan bahan baku rotan menjadi
terganggu untuk kebutuhan industri dalan
negeri.
Tetap Optimis
Selama ini, tambah Hatta, pangsa pasar
produk mebel dan kerajinan rotan nasional di
mancanegara banyak diganggu oleh produk
serupa dari sejumlah negara pesaing. Padahal
negara-negara pesaing itu mendapatkan bahan
bakunya dari Indonesia. “Sungguh ironis dan
tragis bilamana industri barang jadi kita sekarat,
dan industri barang jadi rotan di negara China
misalnya, tumbuh dan berkembang dengan
pesat padahal mereka mengandalkan pasokan
bahan baku dari negeri kita sendiri.”
Disamping itu, tutur Hatta, bila Indonesia
mengekspor bahan baku strategis itu ke China
dan Vietnam misalnya, maka kedua negara itu
akan terus mengganggu pasar produk mebel
dan kerajinan rotan Indonesia di Eropa dan
Amerika. Di sisi lain para pelaku industry mebel

dan kerajinan rotan Indonesia juga kita tidak
mendapatkan kesempatan untuk memasuki
pasar mereka yang sangat besar.
Berdasarkan hasil investigasi AMKRI belum
lama ini, baik industri maupun pasar mebel dan
kerajinan rotan di China dewasa ini mengalami
pertumbuhan dan perkembangan yang sangat
luar biasa. “Kami harapkan distopnya ekspor
bahan baku rotan ke negara tersebut dapat
membuka peluang kita untuk mengekspor
barangn jadi rotan ke negara mereka sekaligus
juga menjegal gangguan mereka atas
pasar Amerika dan Eropa yang selama ini
menjadi pasar tradisional produk mebel rotan
Indonesia,” tegas Hatta.
Namun Hatta mengaku tetap optimis industri
barang jadi rotan nasional dapat bangkit
kembali asalkan dilakukan revitalisasi total
agar kedepannya semua bahan baku rotan bisa
terserap untuk industri barang jadi. Dengan
cara demikian akan banyak manfaat yang bisa
dipetik masyarakat dan bangsa Indonesia,
seperti terserapnya tenaga kerja dalam jumlah
yang lebih banyak; diperolehnya nilai tambah
produk yang tinggi; diperolehnya devisa negara
yang lebih besar; dan munculnya kebanggaan
karena mebel dan kerajinan rotan Indonesia
menjadi yang terbesar di dunia.
Hatta mengakui sampai saat ini Indonesia
masih menjadi market leader untuk produk
mebel rotan di pasar global, namun gangguan
oleh kompetitor terutama untuk pasar Amerika
sangat terasa. Selain itu, pasar China yang
super jumbo hingga saat ini belum berhasil
diterobos mengingat mereka sendiri memiliki
produk mebel rotan sendiri yang mendapatkan
bahan baku dari Indonesia.
“Bila kita bisa mereposisi diri sebagai pemain
tunggal mebel, dan kerajinan rotan, maka
industri ini akan tumbuh dan berkembang
menjadi No. 1 di dunia. Indonesia sanggup
untuk mewujudkan visi ini karena kita memiliki
semua persyaratan untuk jadi juara,” pungkas
Hatta. ***

Lebih lanjut Hatta mengatakan bangsa
Indonesia harus menggunakan bahan baku
strategis ini untuk mengejar status sebagai
negara pengekspor produk mebel dan kerajinan
rotan terbesar dan handal di dunia. “Dan
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AIDA
Rattan
Industry

T

Sukses Memadukan Berbagai
Faktor Keunggulan

PT AIDA Rattan Industry didirikan oleh
seorang pengusaha Jerman bernama Kurt
Schütz Jr. yang telah memiliki pengalaman
panjang dalam bisnis mebel rotan Indonesia
di seluruh dunia. Sebagai pemilik, Kurt Schütz
Jr., berhasil mengelola perusahaan dengan baik
karena didukung staf yang professional dan
berpengalaman.
Bangunan pabrik mebel rotan AIDA Rattan
Industry di Cirebon, pusat industri mebel rotan
terbaik di dunia, memiliki luas total 5.000
meter persegi yang berdiri di atas areal seluas
10.000 meter persegi. Selain industri rotan,
sejumlah industri seperti pabrik semen, tekstil,
batik tradisional dan industri minyak bumi
dapat ditemukan di sekitar wilayah tersebut.
Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki,
AIDA mampu menawarkan banyak ragam
mebel rotan berkualitas tinggi bagi para
pelanggan internasional di seluruh dunia.
Koleksi AIDA bervariasi mulai dari mebel untuk
taman, mebel untuk semua bidang interior
termasuk ruang keluarga, ruang makan,
ruang tidur, hingga lemari pakaian, spa dan
aksesorisnya.

idak banyak perusahaan industri di
tanah air yang mampu memadukan
berbagai keunggulan yang dimilikinya
untuk memproduksi suatu produk
akhir tertentu yang memiliki kualitas dan daya
saing yang prima sehingga produknya banyak
diburu para konsumen dari berbagai penjuru
dunia. Itulah PT AIDA Rattan Industry, sebuah
perusahaan nasional yang bergerak dalam
industri mebel berbasis rotan yang sumber
bahan bakunya banyak terdapat di tanah air.
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2003
di Cirebon, Jawa Barat mulai mengoperasikan
pabriknya di Cirebon sejak 1 Juni 2004.
Perusahaan mampu memanfaatkan berbagai
potensi dan keunggulan yang dimiliki, mulai
dari keunggulan bahan baku rotan berkualitas
nomor wahid yang khas dan melimpah di
tanah air, dipadukan dengan kemampuan
dan keterampilan tenaga kerja terlatih serta
keunggulan know how, teknologi dan desain
dari Jerman.
Salah satu keunggulan yang cukup
menonjol dari berbagai produk mebel rotan
produksi AIDA Rattan Industry adalah tidak
digunakannya paku atau pun skrup dari logam
untuk menyambung atau menggabungkan
bagian-bagian mebel rotan. Sebagai gantinya,
AIDA Rattan Industry menggunakan teknik
pengeleman dan pemasangan pasak kayu
khusus yang didatangkan dari Jerman.
Keunggulan yang cukup unik ini ternyata
banyak dikagumi dan diminati kalangan
pelanggan.
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Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat ke
lokasi pabrik AIDA Rattan Industry di Cirebon
belum lama ini.
AIDA mewakili dunia mebel rotan yang
mewah dan berkualitas tinggi. “Kekuatan kami
adalah tenaga kerja yang terlatih dan terampil,
keahlian, pelayanan yang luar biasa dan
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“AIDA Rattan Industry memproduksi
berbagai jenis dan tipe mebel rotan dengan
kualitas terbaik dengan menggunakan sumber
bahan baku rotan setempat yang paling baik
yang dikombinasikan dengan know-how,
teknologi dan desain Jerman,” kata Mr. Schutz
dalam satu kesempatan di sela-sela kunjungan

PRODUK

Apa & Siapa

melimpahnya sumberdaya rotan. Mebel rotan
kami hanya menggunakan bahan baku terbaik
dan diproduksi melalui manajemen berkualitas
terbaik sehingga mampu memberikan daya
tahan dan kenyamanan yang prima kepada
pelangga,” tutur Mr. Schutz.
Sukses AIDA Rattan Industry juga tidak
terlepas dari peranan sang pakar desain, Prof.
Jan Armgardt. Dia adalah pakar desain PT AIDA
Rattan Industry yang banyak mengembangkan
berbagai desain mebel rotan berkualitas
tinggi, memiliki daya tahan yang lama secara
fisik namun secara estetika sangat indah dan
artistik. Dengan karakteristik seperti itu, produk
mebel rotan AIDA semakin lama akan menjadi
semakin bernilai.
Kehandalan kualitas produk mebel rotan
AIDA Rattan Industry juga tidak terlepas
dari detil proses produksi mebel rotan yang
cukup rumit dan sangat presisi. Detil proses
produksi itu melibatkan setidaknya sejumlah
tahapan yang cukup panjang mulai dari
pengukusan batang rotan, pembengkokan
dan pembentukan, pemanasan dengan api,
pemboran, pengeleman dan pemasangan
pasak dan lain-lain hingga proses sentuhan
akhir.
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