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Sejak berabad-abad yang lampau Indonesia telah dikenal masyarakat di seluruh dunia
sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang ada di
atas permukaan bumi maupun yang berada di dalam perut bumi serta di dalam wilayah
lautnya. Karena itu, tidak mengherankan jika selama ini wilayah Indonesia selalu menjadi
incaran dan rebutan bangsa pendatang dari wilayah lain.
Wilayah daratan Indonesia yang dilalui jalur gunung berapi teraktif di dunia telah
mengakibatkan Indonesia memiliki lapisan tanah vulkanik yang sangat subur sebagai
media tumbuh yang sangat baik untuk berbagai jenis tanaman yang bermanfaat bagi
kehidupan manusia. Karena itu pula lah Indonesia dikenal sebagai negara penghasil
berbagai komoditi pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia, mulai dari
tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura dan lain-lain.
Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah itu pula Indonesia sejak berabadabad yang lalu sudah dikenal sebagai negara pemasok berbagai komoditi pertanian
(agro) seperti kopi, karet, kakao, gula, teh, dan berbagai komoditi rempah-rempah seperti
cengkeh, pala, lada, kayu manis dan lain-lain. Baru belakangan ini Indonesia juga dikenal
sebagai produsen minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terkemuka di dunia.
Walaupun tanaman kelapa sawit sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1848
(sebagai tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor), namun Indonesia baru benar-benar
mengembangkan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran pada dekade 1990-an.
Ketika itu kebutuhan minyak sawit (khususnya untuk minyak goreng) di dalam negeri
terus meningkat. Setahap demi setahap minyak goreng dari minyak sawit mampu
menggantikan minyak goreng dari kelapa. Namun produksi minyak sawit di dalam negeri
ketika itu belum begitu besar sehingga sebagian kebutuhan minyak goreng sawit masih
harus diimpor dari luar negeri.

• Industri Kreatif Menjadi
Prioritas Kebijakan
Nasional
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Sampai dengan akhir dekade tahun 1990-an Indonesia masih tercatat sebagai pengimpor
minyak sawit. Pada tahun 1999 impor minyak sawit Indonesia tercatat sebesar 92.000
ton. Impor minyak sawit terbesar terjadi pada tahun 1989 yaitu sebesar 414.000 ton dan
pada tahun 1992 sebesar 310.000 ton. Seiring dengan terus berkembangnya perkebunan
kelapa sawit, produksi minyak kelapa sawit Indonesia pun terus meningkat dari 7,0 juta
ton pada tahun 2000 menjadi 9,62 juta ton pada tahun 2002. Pada tahun 2003 produksi
minyak sawit Indonesia telah melampaui 10 juta ton dan pada tahun 2006 Indonesia
berhasil mengambil alih posisi Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia
dengan volume produksi lebih dari 16 juta ton.
Sayangnya berbagai komoditi pertanian itu sejauh ini mayoritas masih diekspor dalam
bentuk mentah (raw material), hanya sebagian kecil saja yang diekspor dalam bentuk
hasil olahan, itu pun tingkat pengolahannya dapat dikatakan masih dalam level yang
relatif rendah. Dengan demikian, selama ini Indonesia lebih banyak mengekspor produkproduk pertanian yang kurang atau bahkan tidak memiliki nilai tambah. Masyarakat di
negara-negara importir lah yang selama ini justru menikmati nilai tambah paling besar
dari berbagai komoditi pertanian yang dihasilkan Indonesia. Hal itu terjadi karena negaranegara importir itu mampu mengembangkan industri hilir yang handal. Walaupun
mereka tidak memiliki sumber bahan baku, namun dengan mengandalkan kekuatan
industri hilirnya mereka mampu menguasai pasar produk olahan komoditi pertanian
di mancanegara termasuk di Indonesia. Sebaliknya Indonesia sebagai pemasok bahan
mentah hanya menikmati sebagian kecil nilai tambah itu.
Kondisi itulah yang ingin diubah pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian melalui
Program Pengembangan Industri Hilir Berbasis Agro yang kemudian lebih dikenal
dengan Program Hilirisasi Industri Agro. Melalui berbagai program pengembangan
industri agro yang dijalankan pada kurun tahun 2010-2014, Kementerian Perindustrian
mencanangkan agar ekspor produk mentah akan terus berkurang dan sebaliknya
ekspor produk turunan (hilir) terus meningkat hingga akhirnya ekspor produk hilir akan
mendominasi ekspor produk pertanian nasional. ***
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D

alam beberapa tahun terakhir ini isu
mengenai terjadinya deindustrialisasi
di tanah air terus bergema hingga
menimbulkan polemik tak berujung.
Kalangan pengamat ekonomi menilai Indonesia
kini sudah mengalami deindustrialisasi dengan
indikator utama semakin menurunnya peranan
industri dalam perekonomian nasional dan
terjadinya penurunan pertumbuhan industri,
dimana sejumlah sektor industri tertentu
mengalami pertumbuhan negatif.
Namun demikian, sejumlah pengamat
dan praktisi industri menilai deindustrialisasi
di Indonesia belum terjadi, namun mereka
mengakui ancaman deindustrialisasi memang
bisa saja terjadi di negara manapun di dunia
termasuk Indonesia. Beberapa praktisi lainnya
menilai sejumlah gejala deindustrialisasi
memang sudah mulai terlihat di Indonesia.
Untuk mengatasi ancaman deindustrialisasi
yang terus menghantui Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir, sudah waktunya
pemerintah menciptakan program-program
jangka panjang yang dapat mendongkrak
kembali pertumbuhan industri di dalam negeri.
Dengan cara itulah sektor industri di tanah
air akan kembali bangkit untuk memberikan
kontribusi yang dominan terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional.
Wakil Menteri Perindustrian Alexander
SW Retraubun mengatakan salah satu
program jangka panjang yang dinilai mampu
mendongkrak pertumbuhan industri nasional
diantaranya adalah program hilirisasi industri

berbasis agro (pertanian). Melalui program
tersebut dapat dihasilkan produk-produk bernilai
tambah tinggi dan berdaya saing tinggi serta
dapat memberikan efek berantai (multiplier
effect) yang cukup besar bagi perekonomian di
dalam negeri.
Namun demikian, Wamenperin mengakui
bahwa untuk menuju ke arah itu, pemerintah
bersama pemangku kepentingan terk ait
terlebih dahulu perlu melakukan pemetaan
terhadap industri yang akan dikembangkan
melalui program hilirisasi itu. Misalnya, perlu
adanya pemilihan komoditas yang mempunyai
pohon industri yang bercabang banyak, lokasi
pengembangannya yang tepat terkait dengan
ketersediaan sumber bahan baku dan lainlain. Pendeknya pemerintah harus fokus untuk
mengembangkan industri hilir ini, termasuk juga
kalau diperlukan adanya dukungan anggaran
pemerintah dan dukungan kebijakan yang lebih
jelas, fokus, terarah berikut sasaran-sasaran
terukur yang ingin dicapai.
Wamenperin mengatakan salah satu industri
yang perlu didorong untuk dikembangkan
melalui program hilirisasi adalah industri yang
terkait dengan ketahanan pangan seperti
industri hilir kakao, industri hilir minyak kelapa
sawit, dan industri hilir pengolahan rumput laut.
Semua industri tersebut memiliki kontribusi
yang sangat besar terhadap ketahanan pangan
nasional. Industri berbasis agro lainnya yang
patut dikembangkan melalui program hilirisasi
adalah industri hilir berbahan baku karet alam.
Industri-industri itu dipilih selain karena

memiliki cabang industri yang banyak, juga
karena ketersediaan sumber bahan bakunya
di tanah air cukup melimpah. Sebagai contoh
Indonesia merupakan produsen biji kakao
terbesar kedua di dunia (menuju ke produsen
nomor satu), produsen terbesar minyak kelapa
sawit dunia, produsen rumput laut terbesar
pertama di dunia dan produsen karet alam
terbesar kedua di dunia.
“Program hilirisasi industri ini harus terus
dipegang teguh oleh Kementerian Perindustrian
ke depan. Kementerian Perindustrian juga harus
membuat cetak biru program hilirisasi industri
ini termasuk daerah mana saja yang layak
dikembangkan sebagai lokasi hilirisasi industri ini,
dan lebih baik lagi kalau diintegrasikan dengan
konsep pengembangan koridor ekonomi,” kata
Wamenperin.
Yang juga tidak kalah pentingnya dalam
upaya mendorong hilirisasi industri itu, tambah
Wamenperin, adalah perlunya dukungan hasilhasil penelitian dan pengembangan (litbang)
yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Penerapan hasil-hasil litbang yang berbasis
Iptek sangat penting bagi suksesnya program
hilirisasi industri. Sebab, kegiatan litbang dan Iptek
itu sangat terkait erat dengan kegiatan hilirisasi
industri yang memang banyak membutuhkan
inovasi yang dihasilkan dari kegiatan litbang
dan Iptek. Karena itu penguasaan Iptek berikut
kegiatan-kegiatan litbang perlu terus digenjot,”
tegas Wamenperin seraya mengingatk an
perlunya dukungan perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) bagi inovasi-inovasi baru yang
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dihasilkan dari kegiatan litbang.
Sementara itu, Dirjen Industri Berbasis Agro
Kementerian Perindustrian Benny Wachjudi
mengatakan industri agro di Indonesia
mempunyai potensi yang besar untuk
dikembangkan karena ketersediaan sumber
bahan baku yang cukup potensial, baik yang
berasal dari sektor pertanian, perkebunan dan
kehutanan seperti minyak mentah sawit (CPO
dan CPKO), karet alam dan kakao.
Potensi yang besar itu ditunjukkan dengan
posisi Indonesia yang merupakan negara
produsen minyak sawit mentah (CPO dan CPKO)
terbesar di dunia dengan produksi CPO pada
tahun 2009 mencapai 19,1 juta ton dan diprediksi
pada tahun 2020 volumenya mencapai 40 juta
ton. Indonesia juga merupakan produsen biji
kakao nomor 2 di dunia dengan total produksi
tahun 2009 mencapai 0,8 juta ton atau sekitar 15%
dari produksi kakao dunia. Selain itu, Indonesia
juga merupakan produsen karet alam Nomor 2
di dunia (Thailand Nomor 1)dengan total produksi
pada tahun 2009 mencapai 2,5 juta ton.
Menurut Benny, potensi bahan baku industri
agro itu belum dimanfaatkan dengan baik. Hal
ini ditunjukkan dengan kondisi dimana sebagian
besar bahan baku masih diekspor dalam bentuk
primer (bahan mentah). Padahal, pemanfaatan
sumber daya alam sebagai bahan baku industri
memilki efek berganda yang luas yang dapat
memberikan keuntungan bagi masyarakat
Indonesia.

6
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Menurut Benny, pemanfaatan sumber daya
alam di sektor agro untuk kepentingan industri
hilir akan berdampak pada penguatan struktur
industri di dalam negeri, peningkatan nuilai
tambah, pertumbuhan sub sektor ekonomi
lainnya, pemenuhan pasar dalam negeri
(penghematan devisa) dan peningkatan ekspor.
Pemanfaatan sumber bahan baku komoditas

agro juga akan berdampak pada terjadinya
pengembangan wilayah industri, terjadinya
proses alih teknologi dan perluasan lapangan
kerja serta peningkatan penerimaan pajak bagi
pemerintah,” ujar Benny.
Pemerintah sendiri sebenarnya sudah
berusaha menerapkan kebijakan untuk mencegah
terjadinya ekspor bahan baku industri agro dalam
bentuk mentah. Misalnya saja penerapan bea
keluar (BK) secara progresif terhadap komoditas
C P O. N a m u n k e b i j a k a n te r s e b u t b e l u m
memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan
porsi volume ekspor bahan mentah (CPO) dalam
tiga tahun terakhir cenderung terus meningkat.
Pada tahun 2007, persentase ekspor CPO
mengalami peningkatan menjadi sebesar
34,55%. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun
2008, dimana persentase CPO yang diekspor
mengalami peningatan menjadi sebesar 44,40%.
Begitu juga di tahun 2009, persentase ekspor
CPO Indonesia melonjak menjadi 50,06% dari
total produksi.
Peningkatan persentase ekspor dalam bentuk
produk mentah juga terjadi pada komoditas
kakao. Tahun 2009, ekspor biji kakao Indonesia
mencapai 535.191 ton atau 66,65 % dari total
produksi kakao nasional pada tahun itu. Padahal
tahun sebelumnya, persentase ekspor kakao
hanya mencapai 63,05 % dari total produksi.
Menurut Benny, masih minimnya penggunaan
bahan baku komoditas agro oleh industri hilir di
dalam negeri antara lain dikarenakan masih
adanya berbagai permasalahan yang dihadapi.
Misalnya saja belum memadainya infrastruktur
secara umum, seperti pelabuhan, jalan dan
transportasi, termasuk pasokan energi (gas dan
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listrik).
“Adanya beberapa Perda yang memberatkan
bagi pertumbuhan industri, kurangnya SDM
di bidang pengembangan industri dan kurang
lancarnya prosedur perpajakan, juga ikut
mempengaruhi minimnya pengembangan
industri hilir agro,” papar Benny.
Benny mengatakan, untuk mendorong
peningkatan industri hilir komoditas agro, selain
menerapkan kebijakan BK pada komoditas CPO,
pemerintah juga telah mengambil sejumlah
kebijakan lainnya.
Menurutnya, pemerintah telah
mencanangkan pembangunan klaster industri
berbasis pertanian, oleochemical di tiga lokasi
yakni di Maloy (Kalimantan Timur), Dumai dan
Kuala Enok (Riau), dan Sei Mangkei (Sumatera
Utara).
Saat ini sudah dilakukan kajian pembangunan
infrastruktur (rel kereta api, jalan dan pelabuhan)
untuk mendukung pengembangan klaster
industri hilir kelapa sawit di Sei Mangkei.
Sedangkan untuk komoditas
kakao, sejak 1 April 2010, pemerintah telah
memberlakukan bea keluar (BK) terhadap ekspor
biji kakao. “Kebijakan ini telah memberikan

dampak positif bagi pengembangan industri
hilir,” ujar Benny.
Akibat penerapan BK kakao, beberapa industri
yang selama ini stop produksi, mulai beroperasi
kembali. Juga terdapat satu perusahaan yang
melakukan ekspansi, yakni PT Bumitangerang
Mesindotama, Tangerang (dari kapasitas semula
40.000 ton/tahun menjadi 80.000 ton/tahun).
Selain itu, sebanyak tujuh investor asing juga
akan masuk ke Indonesia untuk berinvestasi
di sektor hilir kakao. Ketujuh investor asing itu
adalah ADM Cocoa (Singapura), Guanchong
Cocoa (Malaysia), Olam International (Singapura),
Cargill (Belanda), Mars (AS), Armajaro (Inggris)
dan Ferrero dari Italia.
Menurut Benny, mengingat hasil positif yang
diperoleh dari penerapan BK kakao, pemerintah
akan tetap mempertahankan kebijakan tersebut.
Konsistensi kebijakan pemerintah dalam
penerapan BK biji kakao juga dituntut kalangan
investor asing yang akan masuk ke Indonesia.
Mereka meminta kepastian kebijakan kepada
pemerintah untuk tetap menerapkan kebijakan
BK biji kakao dalam jangka panjang.
“Sedangkan terhadap komoditas CPO
dan produk turunannya, pemerintah akan

melakukan restrukturisasi kebijakan Bea Keluar
agar kebijakan untuk mendorong industri hilir
ini bisa lebih efektif lagi. Kami harapkan dengan
strukturisasi kebijakan Bea Keluar itu maka ekspor
produk mentah bisa lebih ditekan lagi, sebaliknya
investasi industri hilir dan ekspor produk turunan
minyak sawit dapat terdorong lebih banyak lagi,”
tutur Benny.
Dan yang tidak kalah pentingnya, tambah
Benny, untuk mendorong peningkatan investasi
dan kegiatan industri hilir komoditas agro,
pemerintah akan menerbitkan kebijakan insentif
fiskal antara lain berupa Tax Holiday untuk
industri hilir berbasis agro yang saat ini sedang
dalam proses penyiapan.
Menurut Benny, Tax Holiday itu akan diberikan
kepada industri hilir yang memenui kriteria
berupa industri pioneer, pemanfaatan struktur
industri yang menyerap tenaga kerja cukup
banyak, investasinya cukup besar dan berperan
dalam pengembangan wilayah/kawasan/daerah
tertentu.
“Insentif itu telah dibahas Kementerian
Perindustrian bersama instansi terkait lainnya
dan akan diluncurkan dalam waktu dekat ini,”
demikian Benny. ***
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etersediaan sumber bahan baku
seringkali menjadi faktor krusial dalam
pengembangan sebuah industri.
Sebab, pengembangan industri di
lokasi dimana terdapat pasokan sumber bahan
baku yang melimpah, akan membuat industri
tersebut memiliki keunggulan komparatif
maupun kompetitif sehingga menjadikan produk
yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi dalam
menghadapi persaingan di pasar.
Ketersediaan bahan baku yang melimpah
juga sering menjadi pertimbangan utama bagi
kalangan investor dalam menentukan keputusan
investasinya di bidang industri. Bahkan, bagi
kebanyakan kalangan investor ketersediaan
bahan baku yang melimpah menjadi daya
tarik tersendiri dalam menentukan kegiatan
8
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investasinya di bidang industri tertentu.
Itulah kenyataan yang terjadi di sejumlah
industri, termasuk di industri ban yang
menggunakan karet alam sebagai bahan
baku utamanya. Indonesia yang selama ini
dikenal sebagai produsen karet alam terbesar
kedua di dunia menjadi negara sasaran utama
kalangan investor, baik investor lokal maupun
mancanegara, sebagai tujuan investasi industri
ban.
Akhir-akhir ini sejumlah investor asing dari
berbagai negara seperti Korea Selatan, Ceko,
Belarus, Rusia, China dan lain-lain berbondongbondong tertarik masuk ke Indonesia untuk
menggarap industri ban. Kalangan investor
lokal/domestik pun tidak mau kalah. Mereka
juga menunjukkan agresifitas serupa dalam

menggarap industri ban di dalam negeri. Salah
satu perusahaan nasional yang dewasa ini serius
menggarap industri ban di dalam negeri adalah
PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
Perusahaan nasional murni yang berdiri sejak
pertengahan tahun 2004 ini memanfaatkan
bahan baku karet alam yang cukup melimpah
terdapat di dalam negeri untuk membuat
ban kendaraan bermotor roda empat (mobil)
maupun kendaraan bermotor roda dua (sepeda
motor).
Account Manager Divisi Ekspor PT
Multistrada Arah Sarana Tbk, Wiwi Tan
mengatakan ban mobil yang diproduksi
perusahaannya mencakup ban dengan ukuran
lingkar R13 sampai dengan R24, sedangkan
ban sepeda motor yang diproduksi mencakup

Made in Indonesia

berbagai jenis ukuran dan spesifikasi.
Menurut Wiwi, ketika baru berdiri tahun
2004, perusahaannya langsung mengambil alih
(take over) sebuah industri ban dalam negeri
yang sudah berdiri sebelumnya, yaitu PT Oroban
Perkasa. Perusahaan tersebut kini berhasil
mengembangkan produk bannya secara mandiri
dengan menggunakan merek sendiri yang asli
Indonesia.
Produk ban mobil yang dihasilkan
perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki
oleh Keluarga Salim (Lim Sio Liong atau Om
Lim) ini terutama ditujukan untuk memenuhi
permintaan di pasar ekspor. Sebagian besar
(80%) produk ban mobilnya diekspor ke pasar
mancanegara dan hanya 20% yang dipasarkan
di pasar domestik. Hal itu menunjukkan bahwa
produk ban bermerek asli Indonesia itu sudah
dapat diterima oleh para konsumen di pasar
global.
Sementara itu, untuk produk ban sepeda
motornya justru kebalikannya, dimana 95%
produksi ban sepeda motor ditujukan untuk
pasar domestik dan hanya 5% saja yang
diekspor ke mancanegara. Tingginya porsi
pasokan ban sepeda motor ke pasar domestik
itu mencerminkan bahwa pasar ban sepeda
motor di dalam negeri memang sangat besar
dan terbuka lebar seiring dengan banyaknya
populasi sepeda motor di tanah air.
Wiwi mengatakan kegiatan ekspor ban
mobil oleh PT Multistrada Arah Sarana Tbk
dilakukan ke banyak negara di lima benua
di seluruh dunia. Volume ekspor ban mobil

perusahaan itu mencapai 450.000 unit setiap
bulannya. Sementara itu penjualan ban ke pasar
domestik setiap bulannya tidak kurang dari
100.000 unit.
Saat ini perusahaan memiliki kapasitas
produksi ban mobil sebesar 17.500 unit per hari
sedangkan kapasitas produksi ban sepeda motor
mencapai 8.000 unit per hari. Kapasitas produksi
sebesar itu masih akan terus ditingkatkan sejalan
dengan makin terus meningkatnya permintaan
ban nasional maupun global. Rencananya pada
awal tahun 2011 perusahaan akan melakukan
ekspansi untuk meningkatkan kapasitas

produksi ban mobil menjadi 22.500 unit per
hari, sedangkan kapasitas produksi ban sepeda
motornya akan meningkat menjadi 16.000 unit
per hari.
Menurut Wiwi, industri ban di Indonesia
memiliki prospek yang cukup cerah dan sangat
terbuka untuk terus dikembangkan. Hal itu
terjadi karena potensi pasar produk ban, baik
di dalam negeri maupun pasar ekspor yang
masih sangat terbuka luas. Selain itu, pasar ban
di dalam negeri selama ini sangat segmented
sehingga menciptakan relung-relung pasar
yang masih sangat terbuka untuk dapat digarap,
belum lagi pasar ban di luar negeri yang sampai
saat ini masih sangat terbuka luas.
PT Multistrada Arah Sarana Tbk yang
dikomandoi oleh Piter Tanuri selaku Presiden
Direktur sekaligus sebagai pemegang saham
mayoritas kini menggunakan tiga merek dagang
ban asli Indonesia yang sudah cukup dikenal
di pasar ban nasional maupun mancanegara.
Ketiga merek dagang ban hasil pengembangan
sendiri itu adalah Achilles, Corsa dan Strada.
Achilles dan Strada merupakan merek yang
digunakan untuk produk ban mobil, sedangkan
merek Corsa digunakan untuk produk ban mobil
maupun ban sepeda motor. ***

informasi >
PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
Jl. Raya Lemahabang Km. 58,3, Desa Karangsari, Cikarang
Timur, Kab. Bekasi 17550.
Telp. 62-21-89140333 (hunting)
Fax. 62-21-89143316/24
Homepage: www.multistrada.co.id
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PT Andini Sarana,

Membangun
Kemandirian
di Bidang
Peralatan
Kesehatan
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D

unia kesehatan merupakan salah
satu bidang kehidupan yang sangat
penting sebagai salah satu faktor
utama penentu kesejahteraan
masyarakat suatu negara. Karena itu, bidang
ini perlu ditangani dengan baik dan sungguhsungguh oleh seluruh pemangku kepentingan
bangsa, khususnya pemerintah, agar tingkat
kesehatan masyarakat berada pada level yang
cukup baik dan kondusif.
Berbicara masalah kesehatan, maka
tidak akan terlepas dari masalah kesehatan
lingkungan, tenga dokter dan paramedis,
ketersediaan obat-obatan serta ketersediaan
peralatan perawatan kesehatan. Untuk hal yang
terakhir, yaitu ketersediaan peralatan perawatan
kesehatan, Indonesia kini sedang berupaya keras
untuk dapat memenuhi kebutuhan peralatan
kesehatan dari dalam negeri sendiri.
Selama berpuluh-puluh tahun lamanya
Indonesia lebih banyak tergantung kepada
pasokan peralatan perawatan kesehatan
dari luar negeri, khususnya untuk peralatan
perawatan kesehatan berteknologi tinggi.
Namun ketergantungan itu kini sudah mulai
dapat dikurangi, bahkan untuk beberapa jenis
peralatan perawatan kesehatan seperti hospital
bed, incubator, dental chair dan lain-lain
Indonesia kini mulai mampu berbicara sebagai
pemasok handal di pasar internasional.
Salah satu perusahaan nasional yang
bergerak dalam kegiatan manufaktur sekaligus
sebagai pemasok berbagai jenis peralatan
perawatan kesehatan ke pasar lokal maupun
internasional adalah PT Andini Sarana.
Perusahaan yang dikenal para pelanggannya
dengan sebutan “Andini” ini merupakan
perusahaan manufaktur peralatan gigi dan
kesehatan sekaligus sebagai perusahaan
yang bergerak dalam kegiatan distribusi dan
layanan jasa. Sebagai perusahaan manufaktur
peralatan gigi modern pertama di Indonesia,
Andini memiliki visi dan misi untuk menjadi
perusahaan manufaktur dan pemasok
produk perawatan kesehatan gigi nomor satu
sekaligus sebagai pemasok utama untuk produk
perawatan kesehatan lainnya di pasar Indonesia
dan global.
Untuk peralatan perawatan kesehatan gigi
Andini menyediakan sejumlah produk seperti
Dental Chair unit, Dental Equipment, dan
Dental Diagnostic Instrument. Untuk peralatan
kesehatan lainnya Andini menyediakan beberapa
jenis peralatan medis seperti CO2 Laser, USG,
Physiotherapy, Hospital Bed dan lain-lain.
PT Andini Sarana didirikan pada tahun 1983
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oleh drg. John Takili dengan membuka fasilitas
produksi yang diawali dari sebuah garasi
rumah. Sejalan dengan berjalannya waktu dan
meningkatnya kemampuan produksi, Andini
terus berkembang hingga mampu memenuhi
permintaan peralatan perawatan kesehatan gigi
maupun peralatan medis lainnya.
Hingga kini PT Andini Sarana telah
memproduksi lebih dari 10.000 unit peralatan
perawatan gigi dan peralatan kesehatan lainnya
seperti Phantom Head, dental air-jet motors,
manual, semi electric and full electric dental
units, portable units, monbile units, hospital
beds, operating tables and lamps.
Sejak awal didirikan, PT Andini Sarana
telah menetapkan misi untuk memproduksi
dan menyediakan berbagai peralatan medis
berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan
prima kepada para pelanggannya. Dengan
demikian, kepuasan pelanggan menjadi tujuan
utama yang harus dicapai perusahaan.
Untuk mencapai kepuasan pelanggan itu, PT
Andini Sarana juga menetapkan sasaran untuk

mencapai waktu pengiriman barang secara
akurat, cepat dan tepat; menetapkan harga
barang yang layak dan sesuai; layanan purna
jual yang baik dan didukung dengan sumber
daya manusia yang memiliki integritas dan sikap
yang baik.
Penelitian dan Pengembangan
Untuk mendapatkan produk yang berkualitas
tinggi dan berdaya saing tinggi, PT Andini Sarana
sejak awal berdirinya memberikan perhatian
yang besar terhadap kegiatan penelitian dan
pengembangan (R&D). Kegiatan R&D yang
dilakukan PT Andini Sarana difokuskan dalam
mendukung kebijakan pemerintah dalam
memberikan layanan perawatan kesehatan gigi
bagi masyarakat.
Karena itu, PT Andini Sarana telah
mengembangkan dan memproduksi peralatan
kesehatan gigi untuk unit perawatan
kesehatan gigi keliling (mobile dental care
units), pusat kesehatan masyarakat pedesaan,
pusat kesehatan masyarakat di tingkat

kecamatan, serta rumah sakit di tingkat kota
dan provinsi. Bahkan perusahaan juga sudah
mengembangkan peralatan perawatan gigi
untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan
Udara dan Kepolisian.
Perusahaan juga telah mengembangkan
peralatan perawatan kesehatan untuk pelatihan
praklinis di berbagai fakultas kedokteran gigi dan
untuk pelatihan para perawat kesehatan gigi yang
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Semua peralatan perawatan kesehatan yang
diproduksi PT Andini Sarana seperti operating
tables and lamps, multi purpose examination
tables dan hospital beds dirancang khusus
agar pemeliharaannya seminimal mungkin dan
mudah diperbaiki.
Untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan
teknologi dari para professional kedokteran
gigi, Departemen Litbang PT Andini Sarana
bertanggung jawab untuk mengembangkan
produk-produk baru yang lebih handal, memiliki
presisi lebih tinggi, lebih tahan lama dan lebih
nyaman dipergunakan. Selain itu, produkproduk tersebut juga dirancang agar memiliki
fungsi yang lebih baik dan desain yang lebih
elegan. Semua fungsi peralatan telah diuji dan
dievaluasi secara mendalam untuk memenuhi
kebutuhan dan tantangan di masa depan.
Sejak awal berdirinya, PT Andini Sarana
juga telah memberikan perhatian besar kepada
kualitas produk demi tercapainya kepuasan
pelanggan. Perusahaan juga memiliki komitmen
yang besar terhadap penerapan standar nasional
maupun internasional dalam seluruh rangkaian
proses produksi.
Pada tahun 1989 PT Andini Sarana telah
berhasil memenuhi Standar Industri Indonesia
(SII), dan pada tahun 1992 berhasil memenuhi
Standard Nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya
pada tahun 2000 perusahaan juga berhasil
memperoleh sertifikasi standar kualitas
internasional berupa sertifikasi ISO 9002:1994
dari TUV, dan pada tahun 2003 perusahaan juga
berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000
juga dari TUV. ***

informasi >
PT Andini Sarana
Dental & Medical Equipment Manufacturer & Distribution Service
Jl. Rawa Sumur III Kav. III Blok DD No. 11 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta
13930. Telp. (021) 4610515 (hunting), (021) 4610514, Fax. (021) 4603982.
Email: marketing@andini.co.id; Homepage http//www.andini.co.id.
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PT New Sentosa International

Merambah
Pasar Global
dengan Truk
Pemadam
Kebakaran
D

unia internasional ternyata tidak
hanya mengenal Indonesia sebagai
negara tetapi juga mereka mengenal
Indonesia sebagai pemasok produk
berteknologi tinggi seperti berbagai jenis mesin,
peralatan elektronik, kendaraan bermotor dan
lain-lain. Memang harus diakui bahwa selama
ini belum banyak produk berteknologi dari
Indonesia yang sudah dikenal para pengguna
di luar negeri, namun setidaknya ada beberapa
jenis produk yang kini mulai mencuat ke
permukaan.
Salah satu produk berteknologi tinggi itu
adalah mobil pemadam kebakaran berikut
peralatannya yang diproduksi oleh PT New
Sentosa International, sebuah perusahaan
swasta nasional yang produknya kini sudah
banyak dipergunakan oleh pengguna lokal
maupun internasional.
PT New Sentosa International yang
berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B
No. 10, Jl. Letjen Suprapto Jakarta Pusat itu
memiliki fasilitas produksi yang berlokasi di
Kalibening, Magelang, Jawa Tengah. Seluruh
kegiatan produksinya dilakukan oleh tenaga
12
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kerja terampil putra putri Indonesia mulai dari
perancangan awal (penyusunan desain) sampai
sentuhan akhir (finishing touch).
Selain itu, bahan (material) yang digunakan
pun sebisa mungkin menggunakan produk
buatan dalam negeri, kecuali beberapa
komponen seperti mesin kendaraan dan mesin
pompa yang sejuah ini masih menggunakan
mesin buatan luar negeri. Dengan demikian,
seluruh kendaraan pemadam kebakaran buatan
PT New Sentosa International memiliki tingkat
kandungan lokal yang tinggi, yaitu di atas 80%.
Perusahaan yang didirikan pada tahun 1997
oleh Bambang Eddy Santoso itu telah memasok
berbagai jenis mobil pemadam kebakaran kepada
pihak pengguna di dalam negeri, baik perusahaan
swasta maupun instansi pemerintahan.
Perusahaan juga sudah mengekspor puluhan
mobil pemadam kebakaran beserta peralatan
pemadam kebakaran buatannya ke berbagai
negara di dunia seperti Bangladesh, Vietnam,
Jepang, Tanzania, Sudan, Nigeria dan Inggris.
Dengan pengalamannya yang cukup
luas dalam rancang bangun mobil pemadam
kebakaran dan peralatannya, sejak tahun 1999
PT New Sentosa International telah ditunjuk
menjadi agen Schlingmann, satu perusahaan

produsen mobil dan peralatan pemadam
kebakaran terbesar di Eropa asal Jerman.
Schlingmann memproduksi truk pemadam
kebakaran, pompa dan peralatan keselamatan
berstandard internasional.
Pada tahun 2004, PT New Sentosa
International juga ditunjuk menjadi agen tunggal
sebuah perusahaan serupa dari Polandia,
Gliwickie Zaklady Urzadzen Technicznych S.A.
untuk penjualan ekspor produk truk pemadam
kebakaran, pompa dan peralatannya di pasar
Asia.
Kepuasan pelanggan dalam menggunakan
produk kendaraan pemadam kebakaran berikut
peralatannya itu menjadi komitmen yang
dipegang teguh manajemen PT New Sentosa
International. Dengan mengutamakan kepuasan
pelanggan itulah PT New Sentosa International
berhasil meraih pelanggan di tanah air maupun
mancanegara. Bahkan, para pembeli asing
yang sudah mencoba menggunakan produk PT
New Sentosa International sudah beberapa kali
melakukan repeat order (pemesanan kembali)
produk pemadam kebakaran kepada PT New
Sentosa International.
Beberapa jenis produk pemadam kebakaran
yang diproduksi PT New Sentosa International

diantaranya adalah Fire Fighting Truck dengan
tipe NS SS 3000, SS 4000 dan SS 5000; Airport
Crash Tender (mobil pemadam kebakaran yang
khusus digunakan di bandara); Portable Fire
Pump (pompa air untuk pemadam kebakaran
yang bisa dibawa kemana-mana); Floating
Pump (pompa air yang dapat digunakan secara
terapung di atas air); Backpack Pump (pompa
air yang dapat digunakan sambil digendong di
punggung petugas pemadam kebakaran); serta
Fire Ladder (tangga pemadam kebakaran yang
dilengkapi dengan pompa dan berlengkapan
lainnya).
Selain memproduksi kendaraan (truk)
pemadam kebakaran beserta peralatan
pemadam
kebakaran
lainnya
dengan
menggunakan desain sendiri, PT New
Sentosa International juga menerima pesanan
pembuatan pemadam kebakaran yang
disesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan.
Dalam hal ini PT New Sentosa International
dapat membuat truk pemadam kebakaran sesuai
dengan keinginan pelanggan, seperti mesin atau
chassisnya adalah mesin atau chassis Isuzu,
Mitsubishi, Hino, Nissan, Mercedes Benz, Toyota
atau Suzuki. Demikian juga dengan peralatan
pemadan kebakaran lainnya seperti mesin
pompa air, bisa disesuaikan dengan keinginan
pelanggan.
Kemampuan
manajemen
dalam
mengakomodasi kebutuhan para pengguna
inilah yang tampaknya menjadi nilai tambah
tersendiri bagi produk-produk kendaraan
pemadam kebakaran produksi PT New Sentosa
International. Tidak mengherankan apabila para
pengguna di berbagai negara memesan kembali
produk kendaraan pemadam kebakaran kepada
perusahaan yang sama. ***

informasi >
PT New Sentosa International
Ruko Cempaka Mas Blok B No. 10, Jl. Letjen Suprapto Jakarta Pusat 10640, Telp.
62-21-42871708 (hunting), Fax. 62-21-42871668, Email: sunfire@newsentosa.
com, Website: http//www.newsentosa.com
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I

su lingkungan saat ini telah menjadi isu
global. Upaya melestarikan lingkungan
telah menjadi suatu gerakan bersama yang
dilakukan oleh masyarakat internasional.
Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan
adalah mengkaitkan isu tersebut terhadap
produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik.
Banyak negara yang telah mengkaitkan isu
lingkungan sebagai persyaratan bagi beredarnya
beragam produk di negara tersebut.
Produk yang tidak berwawasan lingkungan
atau bahkan mencemari lingkungan kini mulai
ditinggalkan konsumen. Dengan kesadaran
yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan,
masyarakat konsumen lebih menyukai produkproduk yang berwawasan lingkungan.
Kondisi ini telah dirasakan oleh PT Tirta
Marta. Setelah berhasil dengan produk Oxium,
sejenis aditif yang dapat mengurai plastik
dalam kurun waktu hanya 2 tahun. Perusahaan
kembali membuat gebrakan yang fantastis yaitu
menciptakan plastik yang mampu terurai hanya
dalam hitungan bulan saja.
Ecoplas, nama produk yang dihasilkan
perusahaan. Produk ini dimunculkan ke pasaran
setelah melalui serangkaian ujicoba dengan
menggunakan bahan baku dari hsil pertanian,
yakni singkong.
Plastik ecoplas atau dikenal juga sebagai
plastik biobag tersebut lebih mudah terurai oleh
tanah hanya dalam kurun waktu enam bulan
hingga lima tahun untuk menguraikannya.
Cepat atau lambatnya plastik ecoplas
akan terurai tergantung dari kandungan
mikroorganisme yang ada pada tanah itu
sendiri. Kalau tanahnya subur, ya dalam enam
bulan sudah hancur.

Ecoplas
Plastik dari Tapioka
14
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Kebijakan PT Tirta Marta untuk membuat
produk plastik ecoplas antara lain didasarkan
pada banyaknya produk-produk kantong plastik
yang tidak berwawasan lingkungan sehingga
menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan
mahluk di Bumi ini.
Misalnya saja seluruh kantong plastik
yang kita gunakan berakhir menjadi sampah.
Dibutuhkan waktu 500-1000 tahun agar plastik
terurai oleh tanah. Artinya, kantong plastik yang
kita gunakaan saat ini masih akan ada pada
tahun 2500
Saat terurai, partikel-partikel plastik akan
mencemari tanah dan air tanah.Jika dibakar,
sampah plastik akan menghasilkan zat dioksin,
yang jika dihirup sangat berbahaya bagi
kesehatan.
Dengan berkaca pada kondisi di atas serta
makin besarnya tuntutan konsumen bagi
penggunaan produk berwawasan lingkungan,
membuat perusahaan melakukan inovasi untuk
menghasilkan sebuah produk yang seringkali
digunakan dalam kehidupan sehari-hari namun
berwawasan lingkungan.
Akhirnya lahirnya produk platik bernama
ecoplas. Produk inovasi sekaligus mahakarya
anak bangsa ini terbuat dari bahan dasar
singkong (tapioka) atau cassava. Setelah
melewati penelitian dan pengembangan,
makanan umbi-umbian yang sangat melimpah
di Indonesia itu terbukti efektif untuk dijadikan
bahan dasar plastik ramah lingkungan.
Produk yang baru dirilis kepasaran pada
tahun 2009 tersebut ternyata langsung
mendapat apresiasi dan order yang lumayan

dan mayoritas dari konsumen didalam maupun
luar negeri.
Sejumlah perusahaan ternama di dalam
dan luar negeri Perusahaan ternama telah
menggunakan ecoplas sebagai kantung
plastik bagi produk-produk yang dijual atau
dihasilkannya.
Memang, ecoplas bukanlah satu-satunya
produk ramah lingkungan yang berasal dari hasil
pertanian. Di Amerika Serikat, juga terdapat
perusahaan besar yang memproduksi plastik
dari bahan baku jagung. Namun harga jual
produk yang mereka tawarkan itu jauh lebih
mahal.
Sebagai perbandingan, harga jual pastik

dari bahan jagung berkisar 400 % diatas harga
plastik biasa, Sementara harga produk ecoplas,
hanya 20-30 % diatas harga plastik normal.
Dengan keunggulan yang dimilikinya itu,
PT Tirta Marta optimis produknya akan terus
mendapat tempat di kalangan konsumen baik
di dalam negeri maupun konsumen luar negeri.
Hal itu sudah mulai terlihat.
Lewat keikutsertaan dalam pameranpameran di luar negeri, beberapa perusahaan
ternama di Amerika dan Singapura seperti Polo
Ralph Lauren, Raoul serta Mall of Amerika
dan beberapa perusahaan asing lain kerap
mengorder produk ecoplas secara rutin.
Begitu juga di dalam negeri. Beberapa hotel
dan produsen kosmetik serta sebuah mal ternama
telah menjadi pelanggan tetap perusahaan yang
memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000 ini untuk
segmen di pasar lokal.
Hingga saat ini, kegiatan pemenuhan
pesanan tetap berjalan lancar dan kegiatan
produksi ecoplas tidak mengalami gangguan
karena bahan baku utama pembuatan produk
tersebut, yakni singkong, mudah didapat
perusahaan dari petani di dalam negeri.
Peningkatan kegiatan produksi ecoplas juga
berpeluang meningkatkan taraf hidup petani.
Pasalnya, dengan banyaknya kebutuhan akan
singkong bagi pembuatan ecoplas, maka petani
singkong tidak akan khawatir lagi kalau hasil
panen singkongnya tidak laku.Bw

informasi >

PT Tirta Marta
Jalan Raya Serang KM 17.2/43
Cikupa-Tangerang
Indonesia 15710
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Alkom Fiscor-100
Produk Kerjasama Kemenristek
dan PT Len Industri

D

alam dunia militer, alat komunikasi
(Alkom) memiliki nilai penting bagi
keberhasilan suatu kegiatan operasi
militer. Alat komunikasi dibutuhkan
antara lain untuk membantu pasukan yang
ada di lapangan berhubungan dengan unit-unit
lainnya yang berada di tempat berbeda.
Alat komunikasi yang banyak dipakai
pihak militer di dunia sekarang ini adalah yang
mudah dibawah ke mana-mana dalam berbagai
medan.
Saat ini, kebanyakan alat komunikasi untuk
kegiatan militer diproduksi oleh perusahaanperusahaan di luar negeri. Tentunya harga jual
yang dipatok juga tergolong mahal.
Namun saat ini, Indonesia juga sudah
mampu memproduksi alat komunikasi untuk
dunia militer yang tidak kalah kualitasnya dengan
produk-produk serupa buatan luar negeri.
Adalah Kementerian Riset dan Teknologi
(Kemenristek) yang menggalang kerjasama
dengan PT Len Industri (Persero) untuk
membuat dan mengembangkan alat komunikasi
untuk dunia militer. Kerjasama tersebut telah
menghasilkan suatu produk alat komunikasi
yang diberi nama Alkom Fiscor-100.
Kegiatan produksi Fiscor-100 telah mulai
dilaksanakan PT Len Industri sejak Agustus
2010 lalu. Hingga Oktober 2010, sudah 30 unit
yang diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) tersebut.
Ke-30 unit Alkom Fiscor-100 itu telah
diserahkan Menristek kepada Kementerian
Pertahanan untuk dilakukan ujicoba oleh
Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai
medan terhadap alat tersebut.
Menurut Nurman Setiawan, bagian
pemasaran PT Len Industri, kegiatan ujicoba itu
dilakukan agar user (pengguna) bisa mencoba
alat komunikasi tersebut sebelum membeli dan
diharapkan adanya masukan-masukan dari user
mengenai kekurangan-kekurangan yang harus
diperbaiki pada alat itu.
Selain itu, ujicoba di lapangan dengan
berbagai medan juga diperuntukkan agar
produsen bisa mendapatkan bahan masukan
16
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bagi pengembangan alat tersebut di kemudian
hari. Kegiatan ujicoba diperkirakan memakan
waktu paling cepat tiga bulan dan paling lambat
satu tahun.
Miliki Keunggulan
Nurman menjelaskan, Alkom Fiscor-100
merupakan alat komunikasi yang dibuat oleh
tenaga-tenaga ahli dari dalam negeri yang
berasal dari Kemenristek dan PT Len Industri.
Alat ini dibuat dengan mengkombinasikan
teknologi yang ada pada alkom buatan Australia
dan Prancis sehingga dipastikan Alkom Fiscor100 lebih maju dari produk kedua negara
tersebut.
Kandungan lokal yang dimiliki oleh alat
itu kini telah mencapai 85%. Hanya komponen
berupa handset, komponen elektronika dan
conector yng masih harus diimpor.
Menurut Nurman, kegiatan impor terhadap
komponen-komponen itu terpaksa dilakukan
karena di dalam negeri sendiri belum ada

Made in Indonesia

pabrik yang membuat komponen-komponen
tersebut.
Karena dibuat oleh tenaga ahli dari dalam
negeri, Alkom Fiscor-100 juga memiliki sejumlah
keunggulan lainnya jika digunakan oleh pihak
TNI.
Keunggulannya itu antara lain siitem
sekuriti nya bisa didesain oleh tenaga-tenaga
lokal sehingga tidak sama dengan sistem yang
digunakan di luar negeri. Alat ini juga bisa
dicustomisasi sesuai keinginan.
Desain operasional dan maintenance dibuat
sederhana sehingga mudah bagi pengguna dan
teknisi untuk melakukan kegiatan operasional
dan perawatan.
Selain itu, di kelas HF, Alkom Fiscor-100
memiliki kecepatan hoping yang sangat tinggi
sehingga bisa dipilih kecepatan 5 hope/second,
10 hope/second, 20 hope/second dan 50 hope/
second.
Keunggulan lainnya adalah soal harga jual.
Menurut perhitungan PT Len Industri, harga
jual satu unit Alkom Fiscor-100 berkisar antara
Rp200 juta hingga Rp300 juta. Harga itu jauh
lebih murah jika dibandingkan dengan produk
serupa buatan luar negeri yang mencapai Rp250
juta hingga Rp500 juta/unit.
Kemampuan Alkom Fiscor-100 untuk
menembus pasar yang sangat potensial itu
kini bergantung pada hasil ujicoba yang tengah
dilakukan pihak TNI di sejumlah medan. Selain
itu, kebijakan pemerintah untuk menggunakan
produk dalam negeri juga memegang peranan
penting bagi pengembangan Alkom Fiscor-100.
Bw

informasi >
PT Len Industri (Persero)
Jalan Soekarno-Hatta, 442 Bandung 40254 Indonesia
Telp 62-22-5202682, Fax :62-22-5202695
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Skimmer ASAKO
K

Mengatasi Tumpahan Minyak

18
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ecelakaan atau musibah tumpahan
minyak bumi seringkali terjadi
dalam kegiatan pemboran minyak
lepas pantai (off shore) atau ketika
terjadi kecelakaan kapal tanker pengangkut
minyak bumi akibat tabrakan atau sebab
lain sehingga menyebabkan kapal tanker
tersebut mengalami kebocoran atau bahkan

Made in Indonesia
tenggelam di laut.
Minyak bumi yang bocor atau tumpah
ke lautan lepas seringkali menimbulkan
pencemaran wilayah laut dan pesisir di
sekitar lokasi pemboran minyak lepas pantai
atau di sekitar lokasi kecelakaan kapal tanker
itu. Disamping menimbulkan dampak
lingkungan yang sangat luas, pencemaran
ekosistem laut oleh tumpahan minyak itu
seringkali juga menimbulkan dampak ikutan
berupa masalah sosial, ekonomi, politik,
bahkan keamanan.
Masih hangat dalam ingatan kita dampak
pencemaran lingkungan yang timbul
akibat tumpahan minyak bumi di Teluk
Meksiko menyusul ledakan yang terjadi di
anjungan pemboran minyak lepas pantai
milik perusahaan minyak terkemuka asal
Inggris, British Petroleum (BP) belum lama
ini. Pencemaran ekosistem laut yang sangat
dahsyat telah mengakibatkan munculnya
hiruk pikuk di dunia internasional yang
melibatkan pemerintah Amerika Serikat
maupun pemerintah Inggris.
Ilustrasi di atas menunjukkan kepada
kita semua mengenai pentingnya peralatan
pengendalian tumpahan minyak di wilayah
laut dan lepas pantai untuk menekan
sekecil mungkin dampak polusi yang dapat
ditimbulkan dari kecelakaan pemboran
minyak lepas pantai maupun kecelakan
tenggelamnya kapal tanker pengangkut
minyak bumi.
Belajar dari pristiwa polusi laut dan lepas
pantai akibat bocornya atau tumpahnya
minyak bumi, PT Aneka Sarana Konstrindo
(ASAKO), sebuah perusahaan swasta nasional

yang mengkhususkan diri dalam bidang
desain dan manufaktur peralatan kebaharian,
mengembangkan peralatan pengendalian
tumpahan minyak bumi. Salah satu peralatan
pengendalian tumpahan minyak bumi di
laut itu adalah Skimmer, sebuah alat hasil
riset dan pengembangan PT ASAKO yang
berguna untuk memisahkan tumpahan
minyak dari permukaan air (laut, danau,
sungai dan lain-lain) dan mengumpulkannya
dalam satu tempat pengumpul.
Skimmer merupakan merek dagang
untuk produk pemisah (pemungut)
tumpahan minyak di atas permukaan air
yang dikembangkan oleh PT ASAKO. Produk
buatan dalam negeri hasil pengembangan
PT ASAKO ini pada prinsipnya menggunakan
sejumlah piringan (disc) yang terbuat
dari bahan plastik yang berputar secara
vertikal terhadap tumpahan minyak di atas
permukaan air. Posisi piringan-piringan
plastik itu setengahnya terendam dalam
lapisan minyak/air dan setengahnya lagi
berada di atas lapisan minyak. Ketika
piringan-piringan plastik itu berputar vertikal
maka lapisan minyak yang berada di atas
permukaan air ikut terbawa (terangkat) dan
kemudian ditampung dalam bak/kontainer
penampung khusus.
Piringan-piringan plastik itu diputar
oleh sistem hidrolik yang digerakkan oleh
mesin diesel. Putaran piringan-piringan
plastik itu dapat diatur sedemikian rupa
yang disesuaikan dengan volume tumpahan
minyak yang akan diangkat atau dibersihkan.
Dengan bantuan peralatan tersebut
tumpahan minyak di atas permukaan air

dapat diangkat hingga mencapai 98%.
PT ASAKO memproduksi beberapa tipe
Skimmer mulai dari tipe OSPICO Skimmer
OS-6 yang memiliki kapasitas oil lifting
sebesar 6 ton per jam, tipe OSPICO Skimmer
OS-17 dengan kapasitas oil lifting sebesar
17 ton per jam, tipe OSPICO Skimmer OS-25
dengan kapasitas oil lifting sebesar 25 ton
per jam serta OSPICO WEIR Skimmer OS W-15
dengan kapasitas oil lifting sebesar 15 ton
per jam.
Saat ini produk pemisah/pemungut
tumpahan minyak bumi ini sudah
dipergunakan oleh sejumlah perusahaan
pengeboran minyak di tanah air. Walaupun
sejuah ini PT ASAKO belum berhasil
menembus pasar ekspor, namun kabarnya
sudah ada sejumlah perusahaan minyak
dari luar negeri yang mulai tertarik dengan
produk tersebut.
PT ASAKO adalah sebuah perusahaan
nasional Indonesia yang bergerak di bidang
desain dan manufaktur peralatan kebaharian
seperti bouys (pelampung untuk melokalisir
tumpahan minyak di laut) rubber fender
(bantalan karet di pelabuhan, dermaga dan
lain-lain untuk menahan benturan kapal
yang sandar di pelabuhan), rubber hose
(selang karet) dan Cathodic Protection
System (ICCP dan SACP) untuk jaringan
pipa, anjungan, kapal, Jetty dan untuk
kebutuhan konstruksi lainnya yang berlokasi
di lingkungan korosif.
Perusahaan yang secara resmi didirikan
pada tahun 1998 ini berlokasi di Jakarta,
dengan fasilitas produksi (pabrik) berlokasi di
Bekasi, Jawa Barat. Manajemen perusahaan
memiliki pengalaman di berbagai bidang
terkait seperti industri kimia, metalurgi
(pengecoran logam), konstruksi maritim
(marine construction) dan kegiatan terkait
lainnya.
Sejak pertama kali didirikan perusahaan
memiliki
komitmen
penuh
untuk
menempatkan professionalme sebagai
prioritas utama dan pertama untuk
mencapai standard perekayasaan tertinggi
guna memenuhi kebutuhan pasar sekaligus
memenuhi kepuasan pelanggan. ***

informasi >
Aneka Sarana Konstrindo (ASAKO),
Gedung Nindya Karya lt. 6 (604), Jl. Letjen MT Haryono Kav.
22A, Telp. (021) 8097917, 8097929, Fax. (021) 8007928,
e-mail: marketing@asakoindonesia.com.
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River Boat
Mampu Bersaing dengan Produk Asing

K

eberadaan perahu karet sangat
penting di wilayah yang tengah
dilanda bencana, khususnya bencana
banjir. Alat ini amat diperlukan untuk
mengevakuasi warga atau harta benda dari
suatu wilayah yang terkena banjir ke wilayah
yang aman. selain itu, perahu karet kini juga
banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan
penyedia kegiatan petualangan.
Besarnya potensi pasar perahu karet
ditangkap dengan baik oleh PT Boogie Advindo.
Perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat
petualang ini mampu memproduksi beberapa
jenis perahu karet (river boat) yang dapat
20
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digunakan untuk kegiatan evakuasi di wilayah
yang dilanda bencana atau untuk kegiatan
petualangan di sungai, seperti arum jeram.
Menurut
Otek,
Boat
Marketing
Representative PT Boogie Advindo, produk
perahu karet buatan perusahaannya telah
banyak digunakan oleh pemerintah daerah dan
perusahaan-perusahaan swasta dan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) di negeri ini.
“Kalau Pemerintah Daerah, perahu
karet kami lebih banyak dibutuhkan untuk
penanggulangan bencana. Sedangkan untuk
perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN,
mereka menggunakannya untuk kegiatan CSR,”

ujarnya
Selain perahu karet, banyak juga pengusaha
di sektor petualangan yang menjadikan produk
PT Boogie Advindo berupa Banana Boat sebagai
alat untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Perahu karet dan banana boat ini murni
diproduksi oleh tenaga-tenaga terampil dari
negeri sendiri. Komponen bahan bakunya pun
sekitar 70% berasal dari dalam negeri.
“Hanya bahan PVC yang masih diimpor
dari Jerman dan Korea. Sedangkan bahan
baku lainnya bisa diperoleh dari perusahaanperusahaan di dalam negeri,” papar Otek.
Dalam sebulan, PT Boogie Advindo mampu
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Advindo.
Pengalaman kerja yang dimiliki perusahaan
dan didukung tenaga-tenaga terampil dari dalam
negeri telah menjadikan produk Boogie Advindo
mampu bersaing dengan produk lainnya.
Menurut Otek, Boogie Advindo mulai
berdiri sejak tahun
1991
dan

memproduksi
20
hingga 30 perahu karet.
Setiap perahu karet, dapat diselesaikan
dalam waktu tiga hingga empat hari oleh tiga
atau empat tenaga kerja.
Adapun perahu karet yang dibuat Boogie
Advindo terdiri atas beberapa ukuran, mulai
dari panjang 360 cm hingga 420 cm dan lebar
mulai dari 160 cm hingga 200 cm. kapasitas
penumpangnya pun berkisar enam hingga
sembilan orang.
Sesuai dengan ukuran yang ada, perahu
karet itu dijual dengan harga bervariasi mulai
dari Rp17,5 juta hingga Rp22,5 juta/unitnya.
Kualitas produk perahu karet dan banana
boat buatan perusahaan ini telah diakui banyak
pelanggannya. Karena itu, Boogie Advindo tidak
khawatir dengan munculnya era perdagangan
bebas yang berdampak pada membanjirnya
produk-produk buatan asing ke Indonesia.
“Dalam era sekarang ini, persaingan adalah
suatu hal yang wajar dalam dunia bisnis. Kami
tidak masalah dengan hal itu karena Boogie
sudah memiliki customers yang loyal,” papar
Otek.

Pemberlakuan
Perjanjian Perdagangan
Bebas
Asean-Cina
(ACFTA)
memang telah membuat produk-produk
perahu karet dari negara tersebut mudah masuk
ke pasar Indonesia.Namun hal itu tidak mampu
mematahkan keunggulan perahu karet Boogie
Advindo di pasar dalam negeri.
Selain kualitasnya yang baik, keunggulan
lain yang dimiliki Boogie Advindo adalah layanan
after sales nya yang prima serta jaminan selama
dua tahun terhadap produk perahu karet dan
banana boat yang dijualnya.
“Keunggulan ini tidak dimiliki oleh produkproduk perahu karet asing yang beredar di dalam
negeri saat ini,” ucapnya.
Hal itu dibuktikan dengan banyaknya
provider jasa petualangan dan perusahaan
pemilik perahu karet buatan luar negetri yang
memperbaiki perahu karetnya ke bengkel Boogie

bermarkas
di Bogor, Jawa
Barat. Perusahaan
i n i
didirikan oleh Anas Ridwan, seorang
aktivis pencinta alam.
Pada awalnya, Anas hanya menjadikan
kegiatan pencinta alam sebagai hobi. Namun
lama-kelamaan muncul ide untuk membuat
produk untuk kegiatan pencinta alam dan
permainan petualangan.
Bersama-beberapa temannya akhirnya
berdiri bendera Boogie Advindo. Pada awalnya,
jumlah karyawannya hanya 30 orang dan produk
yang pertama dibuat adalah sandal gunung.
Namun dengan berkembangnya waktu dan
keinginan untuk ikut menyemarakkan dunia
petualangan di Indonesia, perusahaan juga
kemudian juga memproduksi perlengkapan
olahraga alam bebas lainnya seperti sepatu
gunung, ransel, perahu karet, pelampung, dan
pernak-pernik petualangan lainnya.
Kenyamanan, keamanan, dan harga yang
terjangkau bagi masyarakat luas merupakan
komitmen perusahaan. “Kami tak hanya mahir
dalam memproduski berbagai perlengkapan
alam bebas tersebut, kami juga pelaku aktif
petualangan dan olahraga alam bebas, sehingga
secara langsung kami juga mengetahui apa
kebutuhan setiap para petualang,” papar Otek.
“Kebersamaan. Kualitas Utama” adalah
moto perusahaan. Nilai kebersamaan yang
menjadi budaya perusahaan Boogie Advindo
tak hanya menjadi nilai yang berlaku bagi para
karyawan Boogie, melainkan juga nilai yang
akan diberikan untuk para pelanggan Boogie
dalam berbagai bentuk kegiatan lingkungan dan
sosial kemasyarakatan.Bw

informasi >
Boogie Advindo
Jalan Talang Raya No: 26C
Phone 62251 8371443 Fax:62251 8377560
Bogor
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BAMBOOMEDIA
Pelopor Software Bahasa Indonesia,
Dibangun Putra Bangsa Dari Bali,
Tidak mudah membangun bisnis yang
dilandasi modal tidak besar, penuh kepercayaan
diri, tanpa relasi, tetapi akhirnya kini sudah
dikenal oleh nama-nama besar sekelas Microsoft
Indonesia, Sun, dan Intel Corporation. Kita
mengenalnya sebagai Bamboomedia, brand yang
dibangun berdasarkan akta PT Bamboomedia
Cipta Persada, produsen software yang berbasis
di wilayah Renon, Denpasar, Bali.
Seperti dituturkan oleh Putu Sudiarta,
Direktur PT Bamboomedia dan juga pendiri
serta pengurus Asosiasi Piranti Lunak Telematika
Indonesia (Aspiluki) cabang Denpasar, Bali,
yang menerima saat majalah Kina, bertandang
ke kantornya, perusahaan didirikan tahun 2003,
dan pada waktu didirikan, mereka sama sekali
tidak membekali diri dengan manajemen.
Saat itu mereka membuat produk pelatihan
program software seperti Windows, Office, dsb,
yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada saat
itu, tim pendiri hanya terdiri atas 3 orang yang
rata-rata berbasis telematika. Pengalaman
sebelumnya kebanyakan mereka bergerak di
bidang edukasi dan informasi dan teknologi
(IT), dan akhirnya sepakat untuk mendirikan
perusahaan. Sementara itu di Bali juga sudah
berdiri perusahaan sejenis yakni Balicamp.
“Waktu itu kami belum menjadi ‘siapasiapa, dan kami adalah tiga gelintir anak muda
yang punya impian, tetapi mulai menghasilkan
produk. Dengan tidak adanya titel, dan belum
dikenal, tidak mungkin bagi kami menggaet
kerjasama dengan perusahaan yang sudah punya
nama, mempercayai kami untuk menghasilkan
software. Memang apabila dillihat dari latar
belakang, rata-rata kami adalah lulusan atau
berlatar belakang IT. Putu Sudiarta lulusan
STIKOM Surabaya, selain ada juga lulusan dari
Universitas Brawijaya, dan yang lainnya lulusan
dari Universitas Udayana.
Karena waktu itu Bamboomedia belum
dikenal, belum ada yang mengetahui kapabilitas
22
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kami selaku perusahaan. Dari hasil diskusi
akhirnya disimpulkan kami perlu membuat
produk yang relatif di Indonesia belum
available. Saya punya teman kerja lama, yang

studi di Carnegie Mellon University (CMU) di
Pittsburgh, Pensylvania. Dari hasil diskusi yang
dilakukan antara tahun 2002/2003 lalu muncul
ide membuat sesuatu yang teknologinya bisa
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dipelajari sendiri sebenarnya, “terang suami dari
Ida Ayu Putri Widiastuti ini.
Dimulai dari Produksi CBT Tahun 2003
Lantas lahirlah berbagai program perangkat
lunak (software) berupa produk Computer Based
Training (CBT) tahun 2003, yang isinya adalah
pelatihan program software komputer seperti
untuk pembuatan email, Windows, MS Office,
dan sejenisnya. Karena dipandang pada saat itu
yang sudah diproduksi perusahaan lain adalah
yang dibuat dalam bahasa Inggris. Sementara
produksi Bamboomedia, dibuat dalam bahasa
Indonesia, di mana program sejenis belum
pernah ada.
“Dengan demikian strategi entry pointnya

pada saat itu adalah kita tidak punya modal
banyak, hanya Rp belasan juta sebagai modal
kerja, dan usaha kami bukan capital intensive,
hanya bermodal semangat dan inisiatif saja,
tetapi kami sepakat membuat program yang
relatif baru. Itulah yang dihasilkan, yakni
program CBT bahasa Indonesia tahun 2003.
Akhirnya setelah periode masa empat bulanan,
yang ternyata ini lebih lama dari yang kami
prediksikan sebelumnya, karena sebelumnya
diperkirakan berlangsung hanya dalam masa
dua bulan, diakui waktu itu kami menghadapi
keterbatasan sumber daya manusia.
Kami memulai pekerjaan ini dengan
hanya kekuatan tiga orang, dan kini pegawai

perusahaan tersebut sudah mencapai 30 orang,
di luar tenaga kerja lepas (freelance). Jadi produk
yang pertama dihasilkan ada tiga macam dan
berikutnya lima jenis produk, sehingga total
produk software yang dihasilkan delapan jenis
produk. Setelah produknya jadi, karena tidak
ada satupun dari kami yang memiliki latar
belakang pendidikan bisnis, akhirnya tidak
tahu juga ke mana harus menjual produk kami,”
jelas Sudiarta yang lulus dari Stikom Surabaya
jurusan Informatika tahun 1997.
Mulai Menjual Produk Melalui Gramedia
Baru pada saat itu kami berpikir menjual
produk kami melalui mitra. Akhirnya tahun
2003 itu juga mereka dapat masuk ke Gramedia,
karena produk yang kami jual adalah produk
pendidikan untuk mempermudah belajar
dengan cepat, dengan menggunakan software.
Pertimbangannya saat itu orang lebih mudah
belajar dengan menggunakan buku, sementara
kami mencoba terobosan melalui visual.
“Itulah sebabnya Gramedia melihat produk
kami sebagai barang yang relatif baru, sehingga
mereka berminat. Setelah dapat menembus ke
seluruh jaringan toko buku Gramedia, baru pada
tahun berikutnya juga produknya masuk ke toko
buku Gunung Agung, Kharisma, dan Disc Tarra.
Kami tinggal mengandalkan network (jaringan)
mereka.
Dari sini kami sudah mulai mendapat
kebahagiaan tersendiri, mulai dari menghasilkan
produk sebagai satu momentum penting.
Setelah itu kami juga sudah menjual produk
melalui saluran pemasaran, atau istilah kami
dapat menancapkan “milestone” yang penting.
Setelah itu kami mulai bersemangat, dan
mendapat income balik. Kami bekerja dengan
sisa tabungan dari hasil kerja sebelumnya,
sehingga pada masa “sulit” modal kerja sempat
menyusut tinggal Rp600 ribu saja, sehingga ini
kami sebut “berada pada titik nadir,” yakni tahun
2003 awal, sampai beberapa bulan kemudian,
setelah produknya terjual, maka kami dapat
bekerja lagi. Ini menjadikan semangat kerja
timbul kembali.
Setelah satu tahun akhirnya tercapai titik
impas (break even point), di mana pada saat itu
sudah dapat membuat CD pelajaran (learning
CD), programming, data base, desain grafis.
Dengan sudah tercapainya titik impas, akhirnya
perusahaan mulai mempekerjakan karyawan.
Sebagai bagian dari ekonomi kreatif, mereka
tidak bekerja atas dasar pesanan (order) dari
toko buku dan penjualan CD, melainkan mereka
melihat dan mencari melalui riset perusahaan,
trend yang berkembang dan diminati masyarakat
pada saat ini.
Dengan Modal Windows Bajakan, Mulai
Berkenalan dengan Microsoft Indonesia
Industri kreatif seperti ini biasanya diacu dari
Karya Indonesia edisi 3 - 2010
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pencarian di google, sambil melihat trend-nya ke
mana, khususnya membuat apa yang sedang
trend di Indonesia, kendati acuannya juga
dari luar negeri, karena yang dicari terutama
apa yang sedang dibutuhkan, dan ini menjadi
peluang (opportunity). Awalnya kami mulai
dari teknologi software-nya. Setelah itu mulai
dengan relasi dengan Microsoft Indonesia tahun
2004, dan waktu itu diminta datang ke kantor
Microsoft Indonesia di Jakarta.
“Waktu itu kami datang dengan modal
notebook pinjaman dan menggunakan program
software Windows bajakan, kenangnya. Karena
memang saat itu belum punya software yang
24
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asli (original), dan saat itu juga kami dianggap
membantu program Microsoft Indonesia.
Kedatangan kami ke sana sebagai pengusaha
yang baru saja memulai bisnisnya, sehingga
dengan modal software bajakan tersebut juga
tidak mereka permasalahkan, karena mereka
bukan pihak lisensi yang akan mengawasi
peredaran software original atau bajakan.
Kami juga datang dengan niat baik, dan
memang posisi kami sebagai pihak yang
diundang, sehingga kami pikir tidak mungkin
juga kami akan ‘dipreteli’ perangkatnya. Dari
sana kami mulai memperoleh apresiasi, dan
keesokan harinya setelah diminta memasukkan

profil dan data perusahaan dan dari situ kami
dijadikan vendor ID dari Microsoft Indonesia.
Saat itu kembali menjadi milestone
juga bagi perusahaan, karena tidak mudah
menjadi ID vendor bagi perusahaan sekelas
Microsoft Indonesia, dengan seleksi dari
mereka. “Perusahaan kami dianggap sebagai
perusahaan pelopor, sehingga harus memenuhi
juga sejumlah persyaratan mereka.” Kebetulan
waktu itu belum ada perusahaan seperti kami,
karena awalnya adalah, dengan menyebarnya
produk tersebut, sehingga kami memperoleh
recognition (pengakuan).
Salah satunya adalah ketika Microsoft
Indonesia tahu ada produk kami, maka mereka
melihat bahwa produk software kami dibuat
dalam bahasa Indonesia. Ketika menghasilkan
produk, kami juga membuat website-nya, mereka
tahu produk dan bagaimana menghubungi
kami. Setelah memperoleh ID vendor tersebut,
maka dari situ secara rutin, kami memperoleh
order pekerjaan berupa program dan teknologi
apa yang perlu dipelajari oleh kami, dan juga
disebarluaskan oleh Microsoft Indonesia,
sebagai program pelajaran.
“Dengan demikian dari Bamboomedia,
Microsoft memperoleh input software. Mereka
menyediakan buku panduan yang banyaknya
sampai satu rak, mereka membelikan kami
melalui Amazone.com, setelah itu mereka
mengirimnya ke Bali. Kami sendiri membuat
tim yang mengeksplorasi buku-buku tersebut.
Dengan cara dan gaya kami, pada akhirnya
kami membuat materi edukasi untuk disebarkan
melalui software kepada publik, kata anak
kesatu dari tiga bersaudara ini.
Setelah kerjasama dengan Microsoft,
akhirnya kami juga memperoleh pengakuan dari
Intel Corporation, sebagai mitra vendor micro
system. Itulah masa di mana relasi dengan mitra
kerja sudah mulai terbentuk, dan diperkirakan
berlangsung selama tahun 2004. Kerjasama
berlanjut lagi dengan Sun Microsystem, juga
dengan Oracle, dan vendor-vendor IT dari luar
negeri, yang memiliki kantor perwakilan di
Jakarta.
Setelah itu tetap berkarya, karena
sebenarnya “tin plate” nya sudah diperoleh,
jadi tinggal bagaimana menghasilkan produk
seperti itu. Yang dihasilkan setelah CD belajar
(Learning CD) lisensi dari Microsoft, kemudian
juga membuat programming, untuk data base,
juga grafis yang semuanya perlahan-lahan
produknya mulai dilengkapi.
Itu semua akhirnya dapat berjalan karena
siklusnya sudah mulai dikuasai Di tahun 2004.
Seperti halnya bisnis penerbitan, begitu selesai
produksi, kemudian didistribusikan. Dari sanalah
mulai ada feedback, sehingga pada akhirnya
mulai dapat meng’hire’ karyawan, mulai dari
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beberapa karyawan, sampai akhirnya
berkembang seperti saat ini.
Order Berlanjut dengan Sejumlah
Perusahaan, Bamboomedia Tambah
Divisi
Tetap pelan tetapi akhirnya pasti
bercabang banyak seperti halnya filsafat
pohon bambu, sejak saat itu, perusahaan
mulai mendapat pekerjaan dari beberapa
perusahaan seperti Newmont Nusa
Tenggara, Bank NISP, grup Bina Nusantara,
dan PT Telkom. Rata-rata permintaannya
adalah untuk produksi konten (materi),
dan computer education.
Divisi juga berkembang dari
sebelumnya hanya divisi tutorial, menjadi
divisi untuk permainan (game). Karena
waktu itu ada permintaan projek untuk
memproduksi game. Kemudian muncul
lagi divisi lainnya yakni aplikasi bisnis,
termasuk juga sistem pembayaran gaji
dan program sejenisnya. Rata-rata
berasal dari feedback user, sehingga yang
dibuat adalah panduan (guidance) untuk
membuat aplikasi. Jadi yang dikembangkan
perusahaan adalah software untuk
e-learning dan e-business.
Perusahaan juga membuat software
eksplorasi, CD interaktif, dan juga aplikasi
lainnya. Strategi kami ingin sedikit meniru
gaya Microsoft, dari sekian jenis software yang
mereka miliki, terbesar adalah Windows dan
Vista dari Microsoft. Sedang image orang bahwa
“Microsoft can do many things.“ akhirnya kami
mengarah pada pencitraan (image).
Saat ini perusahaan sedang mengembangkan
diri ke arah yang lebih maju lagi, yakni sebagai
perusahaan periset (research company)
dengan pertimbangan untuk memperoleh nilai
tambah lebih besar. Jadi semakin tinggi added
value yang akan diperoleh, maka sebenarnya
margin yang diperoleh juga relatif lebih besar.
Artinya feedbacknya akan lebih bagus. Dari
sini kami mulai memperkuat branding, karena
perusahaan sudah mulai dikenal. Perusahaan
ingin lebih maju, sehingga dalam hal produk
diharap manfaatnya lebih besar,” kata bapak
dari satu putri ini.
Dikaitkan dengan permintaan pasar, maka
nantinya pengembangkan riset tersebut akan
mengarah pada pengembangan produk. Karena
perusahaan secara finansial tidak membutuhkan
modal, termasuk administrasi dan perpajakan
sudah digarap secara manajemen dan cukup rapi
dari awal. Karena itu harapannya perusahaan
akan berumur panjang.
Pengembangan riset tersebut sudah
berjalan selama enam bulan terakhir ini. Projek
yang dinamai Singapadu Projek, sudah 100
persen memenuhi Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN). Projek dikerjakan orang
Indonesia, materinya juga sepenuhnya adalah
tentang Indonesia. Produk-produk ini baik dari
knowledge dan juga desainnya sepenuhnya
dikerjakan di dalam negeri.
Diharapkan projek yang digarap selama lima
tahun (2010 – 2015) ini akan menggabungkan
antara ide, seni, dan juga teknologi, Sebagai
cikal bakal untuk membawa ke tingkat yang
lebih baik, untuk menjadi perusahaan yang
memimpin di depan. Pemilihan nama Singapadu
didasari nama jalan lokasi pertama perusahaan
yang ada di Jl. Singapadu.
Pemilihan Bali sebagai basis perusahaan,
karena produk ini berkaitan dengan kreativitas,
seni, juga desain. Bila proses produksinya sudah
jadi dikerjakan di Jakarta, sedangkan untuk
melakukan berbagai hal mulai dari replikasi,
desain, percetakan, sampai produk tersebut
siap kemas untuk diedarkan ke konsumen
dilakukan oleh perusahaan vendor. Pekerjaan
intelektual lebih bagus dikerjakan di Bali, karena
tekanannya tidak seberat seperti Jakarta.
Sementara ini konsumen kami, untuk
bidang pendidikan melalui program e-learning
adalah siswa dari tingkat SD sampai tingkat
SMA. Perusahaan kami juga sudah dua kali
memperoleh penghargaan dari Kementerian
Pendidikan Nasional. Selain itu ada juga
penghargaan yang kami peroleh di bidang
riset tahun 2007, yakni Silpakara Nugraha,
kata narasumber untuk IT di Kementerian

Perindustrian dan juga Kementerian
Perdagangan ini.
Perlu Juga Buat Program Anti
Pembajakan
Sudiarta melanjutkan “Di Indonesia
diperkirakan
perusahaan
seperti
Bamboomedia yang eksis itu, tidak lebih dari
10 perusahaan. Tidak berkembang terlalu
pesatnya perusahaan seperti ini, salah
satunya karena faktor sifat medianya, juga
akibat banyaknya pembajakan (piracy).
Jadi orang sering berpikir, awalnya juga
tidak memikirkan anti pembajakan, karena
dijual melalui DVD/VCD.
Kami sendiri juga tidak tahu juga
bagaimana membuat anti pembajakan.
Karena membuat konten materinya saja
sudah sulit, jadi tidak perlu memikirkan
bagaimana memproteksinya. Ternyata
kemudian kami mengetahui reaksi pasar,
di mana akhirnya produk Bamboomedia
juga dibajak, setelah berjalan selama tiga
tahun.
Kami merasa senang, karena dalam
benak kami produk yang dibajak pasti yang
berkualitas bagus. Pembajaknya juga kami
lihat berasal dari Jakarta, karena dilihat
dari channel yang ada, mereka menjualnya
melalui pusat penjualan hardware seperti
Harco Mangga Dua di Jakarta, dan juga salah satu
mal di Surabaya. Lantas ketika ditanya mereka
mengatakan mengambilnya dari Jakarta.
Itu membantu juga bagi kami dan setelah
itu baru memikirkan anti pembajakan,
seiring dengan ditemukannya teknologi anti
pembajakan. Jadi usaha kami juga berkembang
secara natural saja, seperti pohon bambu,”
tuturnya.
Model Kerja yang Efisien dan Nilai Tambahnya
Tinggi
Kerja seperti ini dikatakan efisien dan
nilai tambahnya tinggi, karena produk yang
dihasilkannya dibuat dalam bentuk digital.
Yang sulit adalah pekerjaan pertama yang
dihasilkannya lebih banyak dalam bentuk
pekerjaan intelektual (intellectual worker). Pada
awalnya kami tidak terlalu menjual mahal harga
pekerjaan kami. Karena rata-rata perusahaan
IT dimulai dari perusahaan individu, sehingga
pada awalnya mereka belum berpikir akan
memperoleh apa, dan yang lebih dipentingkan
adalah berkarya, membangun perusahaan,
sementara untuk dirinya akan dipikirkan
kemudian saja. ***

informasi >
Bamboomedia
Jl. Merdeka No. 45 Renon, Denpasar 80235 Bali – Indonesia
Telp: +62 361 265521, 262787
Fax: +62 361 265504
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Perajin Kecil Jepara Berdayakan Diri,
Untuk Pertahankan Ekspor
P

endirian Asosiasi Pengrajin Kecil
Jepara (APKJ) didirikan dengan tujuan
membangun satu kelembagaan,
sehingga anggotanya tidak masuk
dalam kondisi yang semakin terpuruk. Selain itu
salah satu tujuan APKJ adalah memberdayakan
usaha perajin agar mampu menjalankan
usahanya secara berkesinambungan, karena
rata-rata usaha mereka bergerak secara turuntemurun.
Melalui kerjasama dengan Centre for
International Forestry Reasearch (CIFOR),
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Kehutanan – Badan Litbang Kehutanan
(FORDA), maka pendirian APKJ diharapkan
lebih mampu bertahan di masa ekspor mebel
mengalami masa-masa sulit seperti pada saat
ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Margono,
Ketua APKJ dan Pengusaha perajin Java Mebel di
sela-sela penyelenggaraan Trade Expo Indonesia
(TEI) ke-25, di Jakarta International Trade
Kemayoran, beberapa waktu yang lalu.
Berbagai produk yang ditampilkan dalam
pameran adalah berbagai meja dan kursi,
patung, relief, kerajinan seperti tempat lilin,
lemari dan nakas, yang bahan bakunya juga
bervarisi mulai dari kayu jati, mahoni, trembesi,
dan kayu Munggur. Selain berasal dari Perhutani
Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada juga kayu yang
diambil dari Gunung Kidul, Klaten, Jawa Barat,
dan juga dari wilayah Jepara.
Sementara apabila dilihat dari spesifikasi
finishingnya, maka ada yang diselesaikan
tanpa dicat (un-finished product), finishing
melamin/netro cellulose, melamin natural,
serta mozaik rustik. Perusahaan anggota
asosiasi yang berpartisipasi dalam pameran
ada 10 perusahaan. Ia sendiri sudah dua kali
ini mengikuti pameran TEI.
Kendati baru berdiri tahun 2009 tetapi
organisasinya telah melakukan beberapa
hal penting. Di antaranya, mereka sudah
dapat bekerjasama untuk mengetahui berapa
kebutuhan bahan baku perajin. Selain bahan
baku, kerjasama lain yang sudah dilakukan juga
di antaranya adalah untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi 100 anggotanya, baik
di bidang di bidang permodalan dan juga untuk
26
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harga jual semakin rendah. Kalaupun ada
order atau pesanan, mereka lebih banyak
berkonsentrasi kepada para broker. Padahal
untuk mendapat kredit dari perbankan juga
sulit, karena tingginya suku bunga bank.

membuka akses pemasaran.
“Para perajin kecil di Jepara ini pernah
mengalami masa-masa keemasan (booming)
di tahun 1998, di saat krisis karena waktu itu
order justru melejit dengan menguatnya dollar
AS. Namun ketika akhirnya ekonomi di dalam
negeri justru membaik dan dollar AS melemah
tahun 2000, akhirnya para perajin kecil Jepara
tidak mampu menghadapi kenyataan tersebut,
tutur Margono yang juga mempromosikan
usahanya melalui website.
Waktu itu, para eksportir justru tidak mau
bermitra dengan para perajin, dan akibatnya
harga jual para perajin menjadi merosot
jauh. Masa itu menjadi semakin ‘gelap’ bagi
para perajin, terutama karena banyak tokoh
masyarakat yang menjarah kayu jati olahan.
Selain itu para pembalak liar juga banyak
“dibeckingi” oleh oknum pemerintah.
Akibatnya para perajin memilih jalan sendirisendiri untuk menyelamatkan usahanya,
sehingga justru terjadi persaingan tidak sehat
di antara mereka. Sementara itu mereka juga
tidak percaya dengan sistem kelembagaan atau
organisasi yang ada.
Akhirnya pada tahun 2007, Indonesia
termasuk dalam salah satu di antara 14 negara
yang proposal kerjasamanya diterima oleh
lembaga internasional. Akhirnya tahun 2008
pemerintah daerah setempat bersama asosiasi
menyusun proposal, dan disetujui oleh CIFOR
yang bermarkas di Australia. Salah satu program
kerja mereka adalah memfasilitasi projek rantai
nilai di dalam pembentukan kelembagaan.
Itulah sebabnya asosiasi ini dibentuk.

Harga Bahan Baku Naik
Di bidang pengadaan bahan baku, sejak
beberapa tahun yang lalu, terjadi kenaikan harga
jual kayu mulai dari jenis kayu jati, mahoni,
dan sonokeling, sebagai dampak pemerintah
menerapkan naiknya harga patokan sumber
daya hutan. Di sisi lain, ada anggapan para
pembalak liar tersebut juga mendapat dukungan
dari pemerintah, sehingga banyak pengusaha
atau perajin yang terpuruk karena para eksportir
menekan harga jual serendah-rendahnya.
Padahal pengusaha dan perajin mebel
harus menaikkan harga jual, selain langkah
tersebut harus diambil sebagai penyesuaian
terhadap kenaikan harga BBM, juga akibat
kenaikan biaya operasional dan penunjang.
Pada satu saat, perajin kecil yang relatif hanya
memiliki tenaga kerja sekitar 10 orang ini, harus
bersaing memperoleh bahan baku yang dikuasai
oleh para pelelang kayu dengan modalnya yang
cukup besar.
Karena itu juga, pembentukan asosiasi
ini selain juga agar pemerintah lebih
memperhatikan para perajin kecil ini, terutama
karena selama ini bantuan dari pemda dan Balai
Riset Pengembangan Hutan Indonesia, hanya
untuk membantu kegiatan pameran dalam
bentuk penyediaan stand (booth). Sementara
yang diharapkan cukup banyak, selain bantuan
permodalan untuk bahan baku, juga termasuk
akses pemasaran.
Kondisi yang berlangsung saat ini adalah
semakin sulitnya pengusaha perajin, karena
dengan mulai melemahnya dollar AS, maka

Perajin Mulai Susut
Dengan rentetan masalah ini, maka saat
ini jumlah perajin mebel di wilayah Jepara juga
menyusut. Berdasarkan data dari CIFOR, kalau
tahun 2000 masih ada 15.000 perajin mebel di
wilayah Jepara, maka data terakhir tahun ini
menjadi tinggal 12.000 perajin. Bila masalahmasalah ini tidak selesai, maka dipastikan dari
jumlah ini 50 persennya berada dalam kondisi
collapse (sekarat).
Hasil produksi dari para perajin ini 90
persennya diekspor. Kesulitannya bagi pengusaha
berorintasi ekspor, seperti ke negara-negara
Eropa, Asia, negara-negara Timur Tengah,
dan diperkirakan mencapai 200 negara tujuan
ini, adalah apabila terjadi penyesuaian harga,
berlangsung terlalu cepat, baik harga naik tinggi
secara tiba-tiba dan turun juga berlangsung
secara cepat atau tiba-tiba.
Untuk mencari pasar alternatif tujuan ekspor
juga tidak mudah, karena grade (tingkatan)
bahan bakunya berbeda-beda. Seperti untuk ke
negara-negara Asia, dapat saja menggunakan
kayu bertingkatan B, sementara untuk ke negara
tujuan Eropa kebanyakan harus menggunakan
kayu bertingkatan A. Itulah sebabnya mereka
sangat concern dalam menjaga kelangsungan
usahanya, sehingga dapat terus berlangsung,
kendati mereka menghadapi berbagai masalah
yang tidak mudah. ***

informasi >
Java Mebel
Gedung JTCC, Jl. Raya Jepara – Kudus Km 11,5, Ringging-Pecangan-Jepara
Telp/Fax: (0291) 754712, Website: javamebel.com
Email: info@javamebel.com

Karya Indonesia edisi 3 - 2010

27

Made in Indonesia

Sinar Tech,

Kertas
Premium
untuk Al
Qur’an
K

ondisi krisis sering menimbulkan inovasi
baru dalam pembuatan produk agar
sebuah perusahaan tetap eksis dalam
kondisi tersebut. Hal ini telah ditunjukkan
oleh Sinas Mas Grup. Di saat kondisi Indonesia tengah
dihadang oleh ancaman krisis ekonomi tahun 2007
lalu, kelompok usaha itu telah melakukan inovasi atau
terobosan baru untuk membuat produk kertas yang
memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan
produk kertas yang sudah beredar di pasar nasional
maupun internasional saat itu
Inovasi atau terobosan baru yang dihasilkan itu
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adalah kertas khusus yang diberi nama Sinar Tech,
yang cocok untuk kertas Al-Qur’an. Kertas premium
ini diproduksi oleh anak usaha Sinar Mas Grup, PT
Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP).
“Produk ini merupakan inovasi saat Indonesia
memasuki masa krisis tahun 2007-2008, yang
baru dikembangkan tahun 2007,” kata Gandhi
Sulistiyanto, Wakil Presiden Komisaris PT Indah Kiat
Pulp & Paper.
Krisis yang terjadi pada waktu itu, yang dipicu
oleh adanya krisis keuangan di Amerika Serikat, telah
membuat kondisi ekonomi di dalam negeri pada saat

Made in Indonesia
itu kurang bergairah. Permintaan pasar terhadap
komoditas kertas tidak berkembang. Jika hal itu
dibiarkan, tentunya akan berpengaruh pada kinerja
perusahaan. Karena itu, Sinar Tech dimunculkan
sebagai sebuah terobosan untuk menggairahkan
pasar.
Sinar Tech merupakan jenis kertas art paper
yang dikembangkan secara khusus oleh Sinar Mas
untuk kebutuhan produksi kitab suci Al Quran serta
buku-buku keagamaan. Sinar tech adalah kertas
halal, dibuat dari serat kayu yang berasal dari Hutan
Tanaman Industri (HTI) yang dikelola sesuai aturan
yang ditetapkan pemerintah dan tidak merusak hutan
lindung. Artinya, kegiatan produksi kertas ini tetap
mengutamakan kelestarian lingkungan.
Kertas ini memiliki sejumlah keunggulan.
Misalnya saja tulisan yang dicetak di atas kertas Sinar
Tech akan mudah dibaca dan walaupun tipis, namun
tulisan tidak berbayang pada halaman dibaliknya.
Dengan hasil cetak tidak berbayang walaupun
kertas sangat tipis, daya serap terhadap tinta yang
baik tidak belobor sehingga ayat-ayat tetap terbaca
jelas dan benar serta warna kertas yang ideal dan
tidak melelahkan mata pembacanya,
Selain itu, jenis kertas ini juga memiliki daya
tahan yang cukup lama jika dibandingkan dengan
jenis kertas lainnya yang beredar di pasaran.
Menurut Gandhi, produk Sinar Tech saat ini
telah menembus pasar internasional. Sesuai dengan
kegunaannya, pangsa pasar utama dari kertas yang

diproduksi di pabrik IKPP di Tangerang, Banten itu
adalah negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Setidaknya hingga saat ini sudah 26 negara yang
menggunakan kertas Sinar Tech untuk pembuatan Al
Qur’an dan produk lainnya, seperti Mesir, Yordania,
Turki, Kuwait, Uni Emirat Arab, serta Iran. Kertas jenis
ini juga diterima di pasar negara-negara lainnya, di
antaranya adalah Jepang.

informasi >
Java Mebel
Gedung JTCC, Jl. Raya Jepara – Kudus Km 11,5, Ringging-Pecangan-Jepara
Telp/Fax: (0291) 754712, Website: javamebel.com
Email: info@javamebel.com

Karena keunggulannya itu, permintaan kertas
jenis ini di pasar internasional cukup besar. Pada
tahun 2009, sebanyak 15.000 ton kertas Sinar Tech
telah diekspor. Kegiatan ekspor tetap menggunakan
merek Indonesia.
“Kami menjadi pemasok terbesar produk kertas
Qur’an di wilayah Timur Tengah dengan pangsa pasar
hingga 70%. Sebanyak 30%-nya diisi oleh produk
kertas lokal dan dari pesaing lainnya seperti Jepang,”
papar Gandhi
Dengan kinerja ekspor yang baik tersebut,
perusahaan
berhasil
meraih
penghargaan
Primaniyarta Award 2010 untuk kategori
‘Pembangunan Merek Global’. Sertifikat halal dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk kertas
ini juga telah diraih.
Sementara untuk pasar dalam negeri, penggunaan
kertas Sinar Tech memang masih belum begitu besar.
Tahun lalu, konsumsi nasional terhadap kertas khusus
untuk Al Qur’an tersebut baru mencapai 1.000 ton.
Kecilnya penjualan produk kertas Qur’an di dalam
negeri itu karena di Indonesia belum banyak produsen
yang menggunakan kertas Qur’an premium untuk
produksi Al-Qur’an.
Walaupun begitu, perusahaan tetap optimis
kalau penggunaan kertas Sinar Tech di dalam negeri
akan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun
mendatang.Apalagi Indonesia merupakan negara
dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.
Begitu juga dengan pangsa pasar luar negeri.
Dengan penerimaan konsumen di luar negeri saat
ini, perusahaan yakin peningkatan volume ekspor
akan tetap terjadi.
Keyakinan itu diperkuat dengan kenyataan
selama ini bahwa produk-produk kertas buatan
Indonesia telah banyaj diterima pasar dunia baik
karena mutunya maupun harganya yang bersaing.
Bw
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Kartika Spirit

LCR dengan Bodi Anti
Peluru Standar NATO
Wilayah Indonesia yang cukup luas dan
terdiri dari rangkaian pulau-pulau membutuhkan
kegiatan pengamanan yang cermat dan
berkesinambungan. Untuk menjaga wilayah
Indonesia dari berbagai ancaman yang datang,
Tentara Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan
peralatan yang taktis dan mudah dioperasikan.
Misalnya saja untuk kegiatan operasi militer
di danau, sungai atau pantai, diperlukan alat
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transportasi berupa perahu karet yang mampu
bergerak cepat untuk mengejar musuh dan
mendaratkan pasukan. Selain itu, peralatan
tersebut juga harus mampu menembus berbagai
medan berat serta tidak mudah menjadi sasaran
empuk serangan musuh.
Saat ini, produksi perahu karet untuk
kegiatan operasi militer atau kegiatan lainnya
telah dilakukan oleh sejumlah produsen,

baik yang berasal dari dalam negeri maupun
luar negeri. Masing-masing produk memiliki
keunggulan yang berbeda.
Salah satu produsen dalam negeri yang
memproduksi perahu karet untuk kegiatan
militer adalah PT Aman Sentosa Persada.
Perusahaan ini memproduksi dua jenis perahu
karet, yakni landing craft rubber (LCR/perahu
karet untuk pendaratan) dan rigid inflatable boat
(RIB/ perahu karet untuk kegiatan search and
rescue serta kegiatan petualangan lainnya.
Untuk produk perahu karet jenis LCR, diberi
nama Kartika Spirit. Sedangkan untuk perahu
karet jenis RIB, perusahaan menamakannya
dengan sebutan Kartika Spirit HGR-470-W.
Menurut Yung Yunardi, chairman PT Aman
Sentosa Persada, kedua jenis perahu karet ini
dibuat oleh tenaga-tenaga ahli dari Indonesia di
pabrik perusahaan yang berlokasi di Tangerang,
Banten
Kartika Spirit, ungkapnya, diproduksi dengan
tingkat kecermatan tinggi untuk menjamin mutu
yang meyakinkan dalam operasi penyelamatan,
kewaspadaan dan keperluan professional
lainnya.
“Perahu karet tersebut mudah diangkut dan
mudah dalam pemasangan,” ujarnya.
Teknologi yang dipakai perusahaan
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dalam produksi perahu karet tersebut adalah
teknologi terbaru, 2 step hull, yang secara teliti
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
tugas dan kondisi laut yang memungkinkan
munculnya potensi-potensi yang dapat terjadi. “
Hull terbaru tersebut dirancang untuk mencapai
keseimbangan tenaga, kecepatan, kenyamanan
serta bahan bakar.
Yung mengatakan, Kartika Spirit dibuat
setelah melalui kegiatan riset selama satu tahun.
Para ahli di perusahaan telah mempelajari
prototype produk sejenis yang dibuat oleh
produsen-produsen di kawasan Eropa. Berbagai
kelebihan dan kekurangan dari sejumlah produksi
itu dipelajari dengan seksama untuk kemudian
ditranformasikan dalam produk Kartika Spirit.
Setelah kegiatan riset dinilai selesai, kegiatan
produksi Kartika Spirit pun mulai dilakukan
perusahaan pada tahun ini dengan membuat
prototype kedua jenis perahu karet tersebut.
Dalam memproduksi perahu karet tersebut,

perusahaan menggunakan bahan baku dari
dalam negeri sekitar 65%. Sedangkan 35%
komponen lainnya terpaksa harus diimpor.
“Kegiatan impor dilakukan karena ada beberapa
bahan baku yang belum bisa dibuat di dalam
negeri,” papar Yung.
Spesifikasi
Perahu karet LCR Kartika Spirit diproduksi
perusahaan dengan mengacu pada sebuah
peralatan yang bisa digunakan di segala macam
medan. Alat tranportasi ini memiliki panjang
keseluruhan 860 cm, lebar 292 cm dan berat
1.580 kilogram. Alat tersebut bisa mengangkut
10 personel.
Perahu karet ini dapat melaju dengan
kecepatan 52 knot atau sekitar 100 kilometer/
jam. Bahan bakar yang digunakan juga cukup
irit, dimana perbandingannya mencapai 1: 20.
Keunggulan lainnya, bodi dari perahu karet
ini dibuat dengan bahan anti peluru standar
NATO sehingga tidak mudah dilumpuhkan oleh
serangan musuh dalam menjalankan kegiatan
operasi.Kursinya juga dilengkapi dengan pegas
(per).
Sementara untuk perahu karet jenis RIB
Kartika Spirit HGR-470-W memiliki panjang
tptal 475 cm dengan lebar 204 cm sera berat

sekitar 210 kilogram. Dalam operasionalnya, alat
ini bisa digunakan dengan berat maksimal 1.400
kilogram. Selain kemampuannya mengangkut
10 personel, RIB ini memiliki kekuatan mesin
sebesar 40 hp.
Dengan kelebihan yang dimiliki produknya
itu, PT Aman Sentosa Persada telah mendapat
order dari pihak Tentara Nasional Indonesia
(TNI) Angkatan Darat untuk memproduksi dua
jenis perahu karet tersebut.
Menurut pengakuan Yung, pihaknya telah
mendapat pesanan atau order berupa perahu
karet jenis LCR sebanyak 52 unit dan jenis RIB
sebanyak 3 unit dari pihak Angkatan Darat.
Perolehan order ini, selain dikarenakan
keunggulan yang dimiliki, juga didukung oleh
harga jual yang jauh lebih murah dibandingkan
dengan harga jual produk serupa dari produsen
lainnya. “Harga produk kami jauh lebih murah
dibandingkan harga produk dari luar negeri,”
ucap Yung Yunardi. Bw

informasi >
PT Aman Sentosa Persada
CIMB NIAGA (Lippo) Plaza Building 14th Floor
Jakarta 12920
Phone 021 526 7933
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Gitar Genta

Banyak Diminati Pembeli Domestik dan Mancanegara

G

itar merupakan alat musik yang sudah
sangat populer bagi seluruh masyarakat di
dunia. Hampir setiap warga masyarakat
di negara manapun di belahan dunia
manapun akan dengan mudah mengenali instrumen
musik yang satu ini. Saking sudah sangat dikenalnya
gitar oleh seluruh lapisan masyarakat, kebanyakan
warga masyarakat kini sudah tidak mengenal lagi dari
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mana sebetulnya asal muasal alat musik tersebut.
Yang pasti, gitar bukanlah alat musik asli/tradisional
Indonesia.
Sejumlah pakar alat musik memperkirakan gitar
berasal dari wilayah di benua Afrika mengingat
banyaknya kesamaan dengan alat musik tardisional
di wilayah tersebut disamping adanya bukti-bukti
peninggalan sejarah kuno di Afrika yang menunjukkan

alat musik yang mirip dengan gitar. Sebagian pakar
alat musik lainnya memperkirakan gitar yang banyak
dipergunakan masyarakat dewasa ini merupakan
pengembangan dari gitar tradisional Spanyol.
Terlepas dari sejarah asal muasalnya, faktanya
dewasa ini gitar telah menjadi milik seluruh
masyarakat dunia. Artinya, gitar telah menjadi bagian
dari peradaban manusia di seluruh dunia hingga
tidak ada lagi bangsa di muka bumi ini yang berani
mengklaim alat musik tersebut sebagai milik eksklusif
bangsanya. Begitulah, gitar kini sudah menjadi alat
musik universal yang dapat diterima, dimanfaatkan
dan dinikmati oleh seluruh umat manusia.
Bagi masyarakat Indonesia pun, gitar bukanlah
instrumen musik yang asing. Gitar sudah begitu
melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dari alat musik itu masyarakat bisa mendengarkan
suara musik yang sangat merdu dan indah, bahkan
alunan musik gitar dapat digunakan untuk mengiringi
nyanyian atau lagu tradisional sekalipun.
Semakin memasyarakatnya alat musik gitar di
kalangan masyarakat tanah air ternyata semakin
mengundang minat anggota masyarakat tertentu

Made in Indonesia
untuk mempelajari dan mencoba memproduksi alat
musik tersebut. Sejalan dengan perkembangan jaman
masyarakat Indonesia pun kini tidak hanya mampu
menikmati alunan musik dan memainkannya, tetapi
juga mampu memproduksi gitar dengan kualitas yang
diakui dan dikagumi bangsa lain.
Itulah yang kurang lebih dialami Husni Nasution,
seorang pengusaha alat musik gitar dari Kota Kembang,
Bandung. Dengan memadukan keterampilan dan
pengetahuan di bidang seni musik dan hasta karya,
Husni memproduksi gitar merek “Genta” yang
kualitas produknya kini sudah cukup dikenal kalangan
masyarakat di tanah air dan mancanegara.
Gitar merek “Genta” diproduksi pertama kali pada
tahun 1959 di kota Kembang, Bandung oleh Husni
Nasution, seorang perantau dari tanah Batak, Medan,
Sumatera Utara. Pada awalnya Husni hanya mampu
memproduksi beberapa unit gitar setahun. Produksi
pun dilakukan secara manual dengan tangan (hand
made). Di luar dugaan, produk gitar buatan Husni
banyak diminati masyarakat. Bahkan dari tahun
ke tahun permintaannya terus meningkat hingga
akhirnya untuk memenuhi tuntutan profesionalisme,

Husni mendirikan perusahaan dengan nama PT
Genta Trikarya.
Selama puluhan tahun lamanya Husni
membangun usaha industri gitarnya dengan terus
menerus meningkatkan kualitas produk, membangun
sistem produksi yang handal dan efisien, dan
membangun jaringan pemasaran yang lebih luas.
Semua upaya Husni itu membuahkan hasil dengan
semakin dikenalnya produk gitar merek Genta di pasar
domestik. Kini tidak hanya masyarakat di sekitar kota
Bandung dan Jawa Barat yang mengenal produk gitar
merek Genta, namun para pengguna gitar, terutama
musisi dan pemusik di tanah air pasti mengenal
produk gitar tersebut.
Apresiasi terhadap kualitas produk gitar merek
Genta pun tidak hanya datang dari kalangan musisi
dan pemusik dari tanah air. Sejumlah pemusik, musisi
dan pebisnis dari mancanegara mulai tertarik untuk
bekerjasama dengan Husni dalam memproduksi dan
memasarkan produk gitar di pasar global.
Al hasil, PT Genta Trikarya sudah bertahuntahun melakukan ekspor gitar ke berbagai negara.
Ekspor gitar yang sampai kini masih berjalan adalah
ke Inggris, Australia dan Jepang. Bahkan sebelum
terjadinya krisis ekonomi global, PT Genta Trikarya
juga melakukan ekspor gitar ke Amerika Serikat dan
China.
Mengingat usianya yang sudah cukup lanjut,
Husni menyerahkan tongkat estafet usaha industri
gitarnya kepada anaknya Awan Nasution pada tahun
1990-an. Di bawah pengelolaan Awan Nasution,
PT Genta Trikarya semakin berkembang dengan
menggarap pasar domestik dan ekspor. Dengan
dukungan 80 orang karyawan, PT Genta Trikarya
terus mengembangkan bisnisnya. Berbagai peralatan
produksi pun ditingkatkan yang semula hanya
mengandalkan keterampilan tangan pembuatnya,
kini diganti dengan mesin produksi modern seperti
mesin bubut, mesin penghalus kayu, mesin ketam,
mesin potong dan lain-lain.
Saat ini PT Genta Trikarya memproduksi lebih
dari 100 unit gitar setiap bulannya yang terdiri dari
gitar akustik (sekitar 80%) dan gittar elektrik (20%).
Namun untuk kegiatan ekspor, seluruhnya masih
berupa gitar akustik sesuai dengan permintaan dari
pembeli di luar negeri. Setiap tiga bulan sekali, PT
Genta Trikarya mengekspor lebih dari 350 unit gitar
ke berbagai negara.
Pesanan ekspor atau pembelian oleh pembeli
asing pertama kali terjadi setelah PT Genta Trikarya
mengikuti sejumlah kegiatan pameran di luar negeri,
yaitu di Belanda dan Inggris. Dar kegiatan pameran
itulah perusahaan mendapatkan order ekspor setelah
calon pembeli melihat sendiri kualitas produk gitar
yang dihasilkan PT Genta Trikarya.
Saat ini PT Genta Trikarya memproduksi lebih dari
20 tipe gitar dengan menggunakan tiga merek. Satu
merek, yaitu Faith dikhususkan untuk memenuhi

pesanan ekspor, sedangkan dua merek lainnya, yaitu
Genta dan Brunswick dikhususkan untuk penjualan
di pasar lokal.
Kandungan lokal untuk produk gitar yang
dipasarkan di pasar domestik bisa mencapai 70%
karena sebagian besar bahan baku dan komponen
berasal dari dalam negeri sendiri. Sedangkan untuk
produk gitar yang diekspor, kandungan lokalnya
berkisar antara 30% sampai 50%. Hal itu terjadi karena
pelanggan di luar negeri umumnya menentukan sendiri
bahan baku dan komponen yang dipergunakan untuk
pembuatan gitar pesanannya. Mereka umumnya
menginginkan agar bahan baku dan komponen
tertentu berasal dari impor seperti untuk komponen
senar, pick-up, pemutar senar, sprus (kayu untuk
badan gitar) dan roset (ornament gitar).
Mengenai harga produk gitarnya sendiri, PT
Genta Trikarya menetapkan harga yang bervariasi
tergantung kepada tipe gitarnya. Harga bervariasi
mulai dari Rp 700.000 per unit untuk gitar tipe A-100,
C-100 dan F-80 sampai Rp 5 juta per unit untuk gitar
tipe Babic. ***

informasi >
PT Genta Trikarya
Jl. Raya Ujungberung Km. 12,5 No. 69, Bandung 40615, Jawa Barat
Telp. (022) 7812446, Fax. (022) 7800592, e-mail: genta@melsa.net.id,
website: www.gentaguitar.com.
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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
34

Karya Indonesia edisi 3 - 2010

menggunakan merek milik sendiri “Triple S”
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
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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.

Karya Indonesia edisi 3 - 2010

35

Teknologi

Mesin Deteksi Wajah
Lebih Diminati Pembeli Luar Negeri
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S

ering ditemui, ternyata tidak mudah
menjual produk yang belum dikenal
secara luas oleh masyarakat. Berbagai
upaya harus dilakukan agar masyarakat
secara umum mengetahui kegunaan dan
pentingnya produk tersebut bagi mereka. Yang
memang masih sulit bagi produsen di Indonesia
adalah selain memperkenalkan produk yang
relatif belum dikenal masyarakat, apalagi kalau
produk tersebut sarat dengan teknologi, sehingga
yang dijual bukan hanya perangkat kerasnya saja,
melainkan bagaimana aplikasi teknologi tersebut
dapat membantu memudahkan pekerjaan
manusia.

face catch pada bulan Desember tahun 2007, dan
alat ini kegunaan alat ini adalah untuk menangkap
teroris. “Jadi kita membuat alat, sehingga kalau
ada teroris lewat, mereka bisa ditangkap. Tetapi
oleh pihak Kepolisian RI, alat tersebut tidak

Dimulai dari bulan April tahun 2006, ketika
salah satu orang Indonesia yang ‘nekat’ Ir.H.
Widiyantono sebagai Direktur Utama PT Cindy &
Chintia (C & C) memulai produksi face recognition
technology atau teknologi pendeteksian
wajah, dan akhirnya saat itu ditandai sebagai
tonggak penting dalam sejarah perangkat lunak
multimedia di Indonesia. Akhirnya berkembang, di
mana perusahaan akhirnya juga mulai membuat

Alasan mereka belum menggunakan produk
tersebut, karena dinilai belum saatnya Indonesia
menggunakan alat seperti itu. Bukan karena
harganya mahal, sebab sebagai pemilik kata
Widiyantono yang asli orang Jawa ini, kalaupun
dirinya memberi harga serendah mungkin, itu
sah-sah saja, karena memang mereka sendiri
yang merakit alat tersebut.

dipakai, sehingga sebenarnya kami kecewa.
Jadi setelah itu kami membuat alat lagi, satu
lagi yakni face reconstruction, di mana dalam
proses rekonstruksi di sini sudah menggunakan
komputer, karena biasanya menggunakan
gambar secara manual. Kita sendiri sudah sempat
launching, tetapi sama sekali tidak dipakai, jelas
suami dari Komisaris Utama perusahaan Sri
Afriani.

Ternyata memang saat itu dinilai tidak
ada goodwill, sehingga akhirnya perusahaan
membuat lagi alat yang baru yaitu mesin absensi
wajah yang mulai diproduksi tahun 2008. Jadi
sebenarnya idenya juga sama, yaitu mengenali
wajah. Alat satunya untuk menangkap teroris,
dan satunya lagi buat mesin absensi,” papar
Widiyantono yang kini sudah bekerja dengan
hanya 20 orang pegawainya, bekerja di kantor
yang letaknya di samping rumahnya yang asri di
wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan.
C & C merupakan satu dari 10 perusahaan
terbaik anak negeri Indonesia, yang bergerak
dalam bidang pengembangan perangkat lunak
(software) multimedia , dan berkomitmen
untuk memaksimalkan potensi anak bangsa,
di bidang pengembangan teknologi informasi,
dan diharapkan mampu memberi pelayanan
terbaik bagi pelanggan dan masyarakat luas pada
umumnya. Selain berambisi menjadi perusahaan
teknologi multimedia terbaik dan terkemuka di
Indonesia, perusahaan juga diharapkan menjadi
wadah bagi generasi muda Indonesia yang kreatif
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dalam mengembangkan teknologi multimedia,
selain memberi kontribusi dalam menghemat
devisa, karena produknya dihasilkan dari dalam
negeri.
Lahirnya perusahaan sebenarnya diharap
dapat memberi perspektif baru bagi masyarakat
Indonesia, karena produk yang dihasilkan C
& C, menjadi produk perangkat lunak yang
dikembangkan menggunakan teknologi terbaru,
berupa teknologi pendeteksian wajah, sehingga
menjadikan C & C sebagai satu-satunya perusahaan
software Indonesia yang menyajikannya secara
aplikatif dan berdaya guna. Karena itu perusahaan
akan terus menghasilkan produk perangkat lunak
yang sedang berkembang, dengan kualitas yang
tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri.
Berikut berbagai produk yang dimiliki
oleh C & C antara lain Automatic Face Presence
Machine yakni Mesin Sistem Absensi Wajah
dengan menggunakan teknologi pengenalan
wajah (face recognition technology) menjadi
salah satu teknologi biometrik terkini, di mana
gambar wajah pengguna terekam dalam kamera,
dan akan dikenali dengan wajah yang tersimpan
dalam database. Automatic Face Presence
Machine (AFM) dapat diintegrasikan dengan
sistem informasi lainnya, dan format laporan
dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Software yang diikutsertakan dalam AFM
adalah Face Gallery, yang menjadi perangkat
lunak yang digunakan untuk menyimpan basis
data wajah, sebagai verifikasi dan identifikasi
dalam proses absensi wajah.
Dengan menggunakan wajah sebagai proses
identifikasi dan verifikasi saat melakukan absensi,
maka proses absensi menjadi lebih cepat, akurat,
dan kehadirannya tidak dapat diwakilkan oleh
orang lain.
Tingkat akurasinya mencapai 99,7 persen,
dan prosesnya hanya berlangsung kurang dari
3 detik, tidak terpengaruh oleh pemakaian
kacamata, serta detail laporan dapat dihasilkan
dalam periode tertentu. Laporan berbasis web
dapat diinput ke file PDF dan Excel.
Aplikasi peralatan lain yang dapat dihasilkan
adalah peralatan Face Login (Login Windows
dengan Wajah), yakni aplikasi komputer yang
digunakan untuk Windows Login (akses masuk ke
Windows) menggunakan teknologi pengenalan
wajah (Face Recognition Technology) sebagai
proses verifikasi penggunanya. Aplikasi teknologi
ini dapat di-instal di Personal Computer (PC),
notebook ataupun laptop dengan sistem operasi
windows XP SP2.
Guna mengoperasikan aplikasi ini dibutuhkan
perangkat keras tambahan berupa webcam,
Dengan aplikasi Face Login, maka PC ataupun net/
notebook/laptop tersebut, hanya dapat diakses
oleh pemiliknya atau hanya yang berhak, dengan
38
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menggunakan wajah sebagai passwordnya.
Selain itu masih ada lagi peralatan lain yang
juga diproduksi C & C, yakni Visitor Management
(V-Man), sebagai aplikasi sistem manajemen
tamu dari gedung, yang dapat mempersingkat
waktu proses pendaftaran tamu secara otomatis,
menggunakan teknologi pengenalan wajah
(Face Recognition Technology) dan Teknologi
Optical Character Recognition (OCR). Keunggulan
teknologi ini selain mampu mengenali wajah
pengunjung yang tertangkap kamera, tanpa
pengunjung melihat kamera, juga akan
mengurangi proses input data manual, karena
secara otomatis data diinput ke dalam sistem.
Untuk itu waktu yang dibutuhkan kurang dari 20
detik.
Perusahaan juga dapat menghasilkan Human
Counter (software penghitung pengunjung),
Automatic Mark Reader (software pemeriksa
lembar jawaban komputer otomatis), serta
Automatic Face Finger Machine (absensi deteksi
wajah dan sidik jari). Spesifikasi yang dibutuhkan
sebagai persyaratan minimum adalah seperti
penggunaan processor Intel Pentium 4, 2.0
Ghz atau AMD Athlon XP 1800, dengan sistem
operasi Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP
2), dengan memori 1 GB RAM.
Produk yang cukup laku atau diminati untuk
sekarang ini, khususnya adalah dari Bangladesh,
sehingga untuk itu mereka bersedia membuat
tender di kepolisian mereka, untuk face
reconstruction. Mereka ingin C&C mengirimkan
sample, karena rencananya mereka akan tender
bulan November ini. Jadi kalau datang ke
kepolisian, untuk menggambarkan tersangka,
sekarang ini tinggal direkonstruksi di depan
komputer. Di Indonesia produk yang paling laku
atau diminati adalah mesin absensi wajah Banyak
juga orang luar negeri yang paling menyatakan
minatnya terutama untuk face catch untuk
ditaruh di supermarket, atau ditaruh di mana
saja. China sedang meminta Indonesia untuk
memodifikasi alat ini, sehingga begitu mereka
menyatakan bersedia, baru perusahaan akan
merakit. Barangnya sudah ada, sehingga tinggal
disesuaikan dengan kebutuhan customer.
Penjualan Per Lisensi
Produksi itu dibuat per lisensi, seperti juga
halnya penjualan Microsoft. Jadi ketika ditanya
sudah berapa lisensi dikeluarkan, untuk automatic
face presence machine, atau mesin sistem absensi
wajah, artinya alat yang menggunakan teknologi
pengenalan wajah, kini sudah mencapai 100
lisensi; untuk face catch satu kliennya dari BNI,
visitor management dibeli pihak Telkom dan dari
Nigeria, sedang kalau untuk face reconstructor
sedang tender di Bangladesh, dengan lisensi
sekitar 300 dan nilai kontraknya sekitar Rp7

miliar. 1 lisensi itu diperuntukkan hanya pada
satu komputer, dan itulah keuntungannya
menjual software, sehingga kalau dicopy tidak
dikeluarkan izinnya.
Widiyantono juga menjelaskan,” Kadang
mereka kami beri lisensi lebih banyak, karena
membelinya dalam jumlah besar. Untuk perangkat
lunak 100 persen dikerjakan oleh orang Indonesia,
dan jugaTingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
sudah 100 persen dibuat dengan komponen dari
dalam negeri. Bahkan tim dari Kemenperin sudah
datang dan kini tinggal proses memperoleh
sertifikatnya saja. Teknologinya mengacu dari
trend software di dunia, yakni Face recognition
.or.id, yang berbasis di Amerika Serikat. Situs itu
adalah untuk mengetest akurasi software.
Nilai yang diperoleh C&C cukup tinggi yakni
99,7 persen, sehingga orang luar negeri banyak
yang tertarik.” ungkapnya. Untuk pemasaran,
dilakukan lewat internet dan juga sering
mengadakan seminar, seperti yang dilakukan di
Kemenperin, Mereka tidak menyangka Indonesia
dapat membuat peralatan canggih seperti itu.
Terutama untuk visitor management, sekarang
sudah sering dimintai untuk berdemo.
Apalagi untuk Visitor Management (V-Man)
sejak Telkom menggunakan, maka hampir
semua cabang dan kantor wilayahnya sudah
menggunakan alat ini. Terakhir dari Malaysia
sudah datang ke Indonesia, dan mereka bilang
V-Man dari Indonesia kualitasnya lebih bagus,
sehingga untuk itu mereka akan mengganti
dengan versi C&C Indonesia. Ada juga kerjasama
dengan Artha Loka, penggarap manajemen
gedung untuk pelanggan mereka, juga Valco
dari Malaysia di mana di Indonesia sekitar 500’an
pelanggan mereka, akan diganti dengan sistem
dari C&C.
Minta Perlindungan Pemerintah
Menghadapi persaingan tidak adil dengan
produsen perangkat lunak (software) asing
yang beroperasi di dalam negeri, mereka selaku
produsen software lokal meminta pemerintah
menunjukkan keberpihakannya dengan memberi
semacam “perlindungan,” kepada mereka, karena
selain sudah mampu menunjukkan penggunaan
100 persen Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN), produk mereka juga lebih murah, dapat
dipercaya karena sudah dijamin dengan test
akurasi software, dan dari segi pelayanan produk
dapat diandalkan, karena pabrik dan tenaga
programmernya ada di dalam negeri.
Menurut Widiyantono, harga produk
seperti ini kalau dari Indonesia lebih murah,
dibanding produksi sejenisnya dari luar. Sebagai
perbandingan harga produknya adalah 1:100.
Kami di sini masa bodoh dengan harga yang
kami jual, karena berapapun harga yang dijual,

produk C&C diberikan diskon.Mengenai produk
China, dalam hal menjual mesin absensi wajah,
setelahmereka tahu bahwaproduk China itu
bukan dari C&C yang asli Indonesia, selain
memang ada juga pengusaha yang nakal, saya
katakan alat yang saya jual adalah produk mesin
absensi wajah. Mereka juga bilang, kalau mereka
juga memproduksi mesin absensi wajah. Jadi
mereka tidak menggunakan istilah lain, samasama mesin absensi wajah. Akhirnya dari pihak
Pertamina yang membeli produk itu melihat,
bahwa ternyata barangnya tidak berkualitas
bagus, demikian juga dari Singapura tidak mau
menggunakan lagi produk tersebut. Di sana
mereka juga gencar memasarkan, tetapi akhirnya
produk kami sudah mulai masuk ke pemasaran di
Semarang, karena kebetulan ada yang meminta
menjadi distributor di sana. Untuk pemasaran
kami sempat ada tenaga yang menangani, tetapi
karena produknya belum booming, sehingga
produknya perlu lebih diperkenalkan, kami juga
masih menyeleksi distributor yang meminta
bekerjasama dengan kami, jangan sampai produk
luar yang memanfaatkan, karena ada yang hanya
menjadikannya sebagai perbandingan produk
saja, tuturnya.
yang penting Indonesia bisa dikenal di luar
negeri untuk software. Jadi kami menekan harga
jual dulu, supaya orang kenal dulu produk kita,
ucapnya bangga.
“Produk yang kami hasilkan harga jualnya lebih
murah, karena asumsi orang menjual software itu
mahal, padahal sebenarnya bisa dibuat murah,
cuma masalahnya orang mau menjual itu
dengan murah atau tidak, dan apakah orang mau
memakai barang yang sebenarnya lebih murah
itu atau tidak. Kita sendiri juga dilirik, dan kita
sudah ketemu dengan Microsoft Indonesia, dan
mereka juga mau memasarkan produk kita.
Kita sedang testing beberapa software
mereka, dan kita boleh menggunakan software
mereka secara gratis. Untuk itu kalau dari pihak
C & C menyatakan okay, mereka akan coba
memasarkan produk-produk itu. Mereka juga
bingung, dan mereka kagum dengan produk
Indonesia. Begitu demo produk, kadang satu
atau dua kali dealing, akhirnya mereka mau
beli produk kita. Tinggal masalahnya, memang
diakui cukup terengah-engah juga memasarkan
produknya. Tetapi yang harusnya memang,
tetapi sekarang permintaan produk cukup besar,
sehingga buat kami pemasaran tidak jadi masalah
lagi,” tuturnya.
Untuk produsen V-man di Indonesia
sebenarnya cukup banyak, tetapi kebanyakan
yang masuk adalah perusahaan dari luar negeri.
Mereka memasarkan produk luar dengan
perwakilan yang ada di Indonesia, tetapi
prosesnya dari sana. Ada barang dari luar masuk ke

Indonesia, dan rencananya semua mau dipasang
di seluruh Indonesia, karena pelanggan mereka
seperti perusahaan Telkom.
Bank Mandiri juga sempat gagal saat
mengadakan tender dengan perusahaan
kami karena melalui kepanjangan tangan dari
perusahaan perantara. Mereka mengkali lipatkan
nilai tendernya, sehingga harga produknya
menjadi mahal. Sementara idealisme perusahaan
C & C adalah supaya produknya dapat digunakan
di dalam negeri. Banyak orang tahu, ternyata
harganya lebih murah, karena dibanding harga
dari luar negeri, bahkan yang kami tawarkan tiga
kali lebih murah dibanding harga produk dari luar
negeri.
Kami dapat menjual produk kami secara
murah, karena kami melakukanbanyak efisiensi.
Kami bekerja dengan asas kekeluargaan,
sehingga adabeberapa karyawan yang diberi
saham. Untuk karyawan lainnya ada perhitungan
insentif dan bonus. Saat ini kami juga sedang
membuka lowongan yang besar untuk menerima
pegawai, terutama untukprogrammer software
dan supporting (pendukung). Harga Produk
Sejenis dari AS Mahal Sekali
Ada produk sejenis dari AS itu harganya mahal
sekali. Karena mahal,sampai sekarang produk
yang mereka keluarkan sejak tiga tahun yanglalu,
belum laku juga. Padahal akurasinya belum tentu
juga dapat diandalkan. Namanya FX Guards.
Harga mereka Rp150 juta, padahalIndonesia
saja dapat memproduksi yang sejenis dengan
harga
Rp15 juta.Selama berpameran juga

Berdasarkan informasi yang diterima selama
penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, di
Nigeria juga seperti itu, bahwa ternyata produk ini
sempat menjadi trend dan banyak orang Nigeria
justru berminat dengan produk itu. Kami sendiri
ingin supaya ada pembanding dari produk lain,
sehingga terlihat kelemahan produk kami apa,
karena barang ini lahirnya dari ide, ingin membuat
apa. Kami begini, karena kami capai juga bekerja
dengan orang, terutama tidak mudah menjual
produk software, ucapnya jujur.
“Kami lelah mengadakan demo ke sanasana, karena belum ada bentuk. Akhirnya kami
bekerjasama dengan Advance, di mana mereka
yang memiliki perangkat kerasnya, dan kami
menyediakan software-nya. Baru pada saat itu
barang kami kelihatan, tetapi dengan dijual
terpisah (hardware dan sotware), banyak pihak
yang tidak setuju. Mereka maunya setelah terjadi
persetujuan penjualan barang, tidak perlu
tambah ini dan itu, karena dari sisi konsumen,
lebih ingin supaya produknya terjual satu paket
saja, dan langsung siap dipakai. Jadi mulai dari
tahun 2007, baru mulai terjual bulan Agustus
2008, di mana pembeli pertama mesin absensi
wajah, adalah PT Colorobbia Indonesia, “ kenang
dia saat itu.***

informasi >
Ir. Widiyantoro
Jl. Kecapi V No. 88, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
Telp. +62 21 78894048; 78888934 Fax. +62 21 78894049
Website: www.wajahku.com; www.absensiwajah.com
Email: widiyantoro@wajahku.com
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Teknologi

SRITI, Pesawat Tanpa Awak
Karya Anak Bangsa
Siap Mengabdi di Kala Perang Maupun Damai

P

esawat udara nir awak (PUNA) atau
Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
merupakan salah satu teknologi terbaru
yang kini banyak digunakan di dunia
militer sebagai pesawat pengintai atau pesawat
mata-mata. Dalam sejarah perang modern,
pesawat tanpa awak ini digunakan pertama kali
oleh pasukan Amerika Serikat ketika pasukan
aggressor Paman Sam itu menginvasi negeri 1001
malam Irak pada tahun 2003.
Selain di dunia militer, pesawat tanpa
awak juga banyak digunakan dalam kegiatan
surveillance atau pemantauan lewat udara
seperti untuk mendeteksi terjadinya kebakaran
hutan, pembalakan hutan secara liar, pencurian
ikan oleh nelayan asing atau memantau aktivitas
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gunung berapi secara visual dan realtime. Pendek
kata, teknologi UAV memang sangat dibutuhkan
manusia baik dalam kondisi perang maupun
damai, baik untuk tujuan militer maupun untuk
tujuan sipil.
Demikian juga dengan bangsa Indonesia
yang kini sedang giat membangun negerinya,
tentu membutuhkan teknologi UAV ini. Sebab,
wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri
dari puluhan ribu pulau, dimana luas lautannya
mencapai 2/3 dari total luas wilayahnya, sangat
membutuhkan bantuan teknologi UAV untuk
memonitor seluruh wilayahnya secara realtime.
Beberapa permasalahan yang belakangan
ini mucul seperti penumpasan teroris maupun
gerakan separatis yang bermarkas di hutan-

hutan, pencegahan kasus pencurian ikan di
wilayah territorial Indonesia oleh nelayan asing,
kebakaran hutan, illegal logging, sampai pada
kegiatan mitigasi bencana banjir, tsunami,
gempa, gunung meletus dan lain-lain semuanya
akan sangat terbantu dengan pemanfaatan
teknologi UAV.
Dengan pertimbangan itu pula lah, kalangan
pegiat teknologi di tanah air, baik perseorangan,
perusahaan swasta, BUMN, maupun lembaga
resmi pemerintah, seolah tidak mau ketinggalan
dalam bidang teknologi yang relatif baru itu.
Mereka berlomba-lomba melakukan riset
dan pengembangan teknologi UAV demi
kemaslahatan dan kemajuan negeri tercinta.
Salah satu lembaga pegiat teknologi dari
kalangan pemerintahan yang sudah melakukan
pengembangan UAV adalah Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT). Lembaga pelat
merah ini belum lama ini memperkenalkan
kepada publik pesawat tanpa awak hasil rancang
bangunnya yang diberi nama SRITI. Penampilan
Sriti di depan publik pertama kali terjadi di arena

Teknologi

pameran R&D Ritech Expo 2010, bulan Agustus
2010. Selanjutnya pada pameran pertahanan
INDO DEFENCE 2010 di Jakarta International Expo,
Kemayoran, Jakarta pada bulan November 2010
lalu, Sriti kembali diperkenalkan kepada publik.
Dr. Ir. Abdul Aziz, MSc, anggota tim
pengembangan Sriti BPPT mengatakan Sriti
merupakan pesawat tanpa awak 100% ciptaan
anak bangsa. Sebab, penegmbangan pesawat
tersebut mulai dari pembuatan desain sampai
dengan pembangunan pesawatnya seluruhnya
dilakukan oleh putra putri Indonesia.
Sriti merupakan pesawat kelima yang telah
dibuat BPPT. Sebelumnya Sriti, BPPT juga sudah
membuat pesawat Pelatuk, Wulung, Gagak,
dan Alap-alap. Namun demikian, dari kelima
pesawat tanpa awak uitu, baru Sriti yang akan
segera memasuki masa tugas di lingkungan
pemerintah.
Rencananya, Sriti akan digunakan oleh
Kementerian Kehutanan dan Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk pengawasan
wilayah hutan dan wilayah laut terluar Indonesia.
Penggunaan Sriti dalam kegiatan pengawasan
dan pemantauan wilayah hutan oleh Kementerian
Kehutanan ditujukan untuk mengawasi/
memantau wilayah hutan dalam rangkan upaya
deteksi dini kegiatan illegal logging, kebakaran
hutan dan lain-lain. Sedangkan penggunaan
Sriti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
dimaksudkan terutama untuk mencegah kegiatan
penetrasi wilayah laut Indonesia oleh kapal-kapal
asing.

Menurut Abdul Aziz, Sriti menggunakan
bahan bakar berupa methanol dengan kapasitas
tanki sebesar 1 liter. Dengan menggunakan mesin
berdaya 1,75 HP dan dengan bobot total pesawat
maksimum 8,5 kg, Sriti mampu terbang selama 1
jam dengan kecepatan jelajah minimal 55 knot.
Pesawat bertipe sayap bahu (shoulder wing)
dan konfigurasi pendorong tanpa ekor (tailess
pusher) ini memiliki rentang sayap (wing span)
2.838,3 mm dan total panjang pesawat 1.078,1 mm.
Terbuat dari rangka kayu balsa yang diperkuat

dengan karbon serta badan pesawat yang terbuat
dari fiber glass, Sriti mampu menjelajahi wilayah
dengan radius jelajah maksimum 40 km pada
ketinggian jelajah 3.000 kaki dari permukaan
bumi.
Pesawat Sriti cukup unik karena pesawat
ini tidak memiliki roda untuk lepas landas (take
off ) maupun untuk mendarat (landing). Untuk
lepas landas, Sriti menggunakan Catapult Take
Off, sejenis peluncur (launcher) terbuat dari
logam baja stainless yang bisa dibongkar pasang
setiap saat. Untuk keperluan pendaratan, Sriti
menggunakan jaring penangkap (net catcher)
yang terbuat dari bahan yang kuat dan lentur.
Kelebihan desain pesawat Sriti lainnya adalah
setiap bagian pesawat ini dapat dengan mudah
dibongkar pasang (collapsible aircraft design).
Bagian-bagian pesawat dapat disimpan dengan
rapi di dalam koper pembawa hingga mudah
dibawa kemana-mana.
Untuk
keperluan
pengawasan
dan
pemantauan, Sriti dilengkapi dengan IP Camera
yang dapat merekam kejadian atau aktivitas di
permukaan bumi. Selain itu, pesawat tanpa awak
ini juga dilengkapi dengan Telemetry System
untuk kebutuhan pentransmisian gambar video
yang ditangkap kamera maupun untuk keperluan
pengendalian pesawat dari stasiun pengendali
di darat (ground control station/GCS). GCS terdiri
dari remote control yang digunakan saat lepas
landas dan mendarat. Saat di udara, Sriti bergerak
autonomus, sesuai titik-titik yang telah ditentukan
di komputer. ***

informasi >
SRITI, BPPT, Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan
Gedung BPPT II Lt. 9, Jl. MH Thamrin No. 8, Jakarta
Telp. (021) 3169307, Fax. (021) 3169316
e-mail: ptipk@webmail.bppt.go.id.
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Lelang Batik Merapi

P

emerintah
melalui
Kementerian
Perindustrian menggandeng Batik Komar,
Yayasan Batik Indonesia, dan komunitas
seniman batik DI Yogyakarta untuk
memperkenalkan motif batik baru, yaitu Batik
Wedhus Gembel dan Batik Merapi, yang diilhami dari
erupsi gunung berapi paling aktif di Indonesia itu.
Dirjen Industrik Kecil Menengah Kementerian
Perindustrian Euis Saedah mengatakan erupsi
Merapi tahun ini dinilai berbeda dengan kejadian
erupsi sebelumnya sehingga memberikan ilham bagi
seniman batik di DIY.
Ditjen IKM Kemenperin, telah bertemu dengan
Yayasan Batik Indonesia untuk menjadikan inspirasi
tersebut sebagai peluang usaha. “Para seniman
menciptakan desain batik baru dengan menjadikan
goresan sejarah Merapi yang memiliki ciri letusan
yang unik sebagai sumber inspirasi,” katanya hari
ini.
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Desain batik baru itu akan terdiri dari dua motif,
yaitu Batik Wedhus Gembel dan Batik Merapi.
Wedhus Gembel, merupakan motif hasil karya
komunitas seniman DIY, sementara motif Batik
Merapi dihasilkan oleh salah satu industri batik, yaitu
Batik Komar.
“Motif Wedhus Gembel akan dijadikan sebagai
bahan pelatihan dalam waktu dekat kepada pengrajin
batik atau peminat batik korban bencana. Motif ini
juga berpotensi dikomersialkan di masa mendatang,”
ujarnya.
Adapun, motif Batik Merapi akan dikerjasamakan
dengan Yayasan Batik Indonesia dengan target
produksi awal 100 potong per bulan menyasar
konsumen kelas menengah atas.
Sekitar 25% dari hasil penjualan, kata Euis, akan
disumbangkan untuk korban bencana Merapi.
Dalam acara Pameran Batik Jawa Tengah yang
berlangsung 30 November-3 Desember 2010 di Plaza

Kementerian Perindustrian telah dilakukan lelang 3
batik bermotif Gunung Merapi dan ‘Wedus Gembel’.
Pameran ini juga menampilkan 52 stand batik asal
Jawa Tengah.
“Kita juga me-launching batik bermotif Merapi
karya Komar,” kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah
(IKM) Kementerian Perindustrian. Dijelaskan bahwa
batik Merapi dan wedus gembel merupakan karya
perajin batik Komar asal Jawa Barat. Uang hasil lelang
akan disumbangkan bagi bantuan sosial termasuk
korban bencana Merapi.
Ada tiga motif batik Gunung Merapi yang berhasil
dilelang yaitu batik pertama berhasil terjual Rp 51
juta, penawar tertinggi Menteri Perindustrian MS
Hidayat. Batik kedua terjual Rp 32 juta penawar
tertinggi oleh Carmelita salah satu pengurus Kadin
dan batik ketiga terjual Rp 20 juta, penawar tertinggi
Benny Soetrisno seorang pengusaha tekstil.

Lintas Berita

PAMERAN MANUFACTURING
INDONESIA 2010-12-08

S

ebanyak 34 negara membidik pasar
barang modal, terutama mesin
produksi di Indonesia, seiring dengan
membaiknya kinerja industri nasional.
“Sebanyak 2.000 perusahaan dari 34 negara
memperagakan mesin-mesin mereka, dengan
(total) nilai satu miliar dolar,” kata Direktur
Penjualan dan Pemasaran PT Pamerindo
Indonesia, Astied Julias, di Jakarta, Selasa.
Mesin-mesin itu akan diperagakan pada
pameran Manufacturing Indonesia Series
2010 dan pameran Plastik, Rubber, dan Propak
Indonesia, di JiExpo Kemayoran, Jakarta, pada
1-4 Desember 2010 lalu.
Peserta pameran sebanyak 35% berasal
dari industri barang modal di Indonesia, dan
65% dari berbagai negara produsen mesin
terkemuka seperti Jepang, Jerman, Korea

Selatan, Inggris, Perancis, Australia, China,
Denmark, dan Spanyol. Selain itu juga ada
barang modal yang diproduksi negara tetangga
antara lain Singapura dan Philipina.
“Mereka membawa produk terbaru dengan
teknologi canggih untuk membuat produksi
semakin efisien. Kami berharap sejumlah
teknologi mesin terkini tersebut bisa diadopsi
industri permesinan di Indonesia, di samping
kalangan industri pemakainya,” kata Astied
Julias, Direktur Penjualan dan Pemasaran PT
Pamerindo Indonesia.
Sejumlah merek dunia hadir pada pameran
tersebut antara lain GE, Carl Zeis, Mazak,
Renishaw, Deutz Power, Mori Seiki/ dan lainlain, serta merek nasional seperti Atlantik
Teknika Mandiri dan Jaya Metal. Astied
mengatakan minat para produsen barang

modal menjadi peserta pameran sangat besar
yang terlihat dari lonjakan peserta dari sekitar
300-an perusahaan tahun lalu menjadi 2.000
perusahaan, sehingga luas area pameran
mencapai 40 ribu meter persegi atau seluruh
hall dan ruang terbuka JiExpo terpakai.
Sementara itu, Sesditjen Basis Industri
Manufaktur
Kementerian
Perindustrian,
Panggah Susanto, mengatakan pemerintah
tengah mendorong restrukturisasi mesin
produksi, terutama yang padat karya seperti
tekstil dan alas kaki. “Kami berharap dengan
adanya pameran itu, kalangan industriawan bisa
melihat dan menilai teknologi mesin produksi
terkini untuk melakukan restrukturisasi
peralatan,” ujarnya.***
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LYDIA KUSUMA HENDRA

Berlakulah Fair Dan Menggunakan Hati Nurani Dalam Berbisnis.

M

au tidak mau, suka atau tidak
suka, dampak negatif yang
mungkin timbul sebagai akibat
diberlakukannya China Asean Free
Trade Area (Cafta), akhirnya terjadi juga. Dampak
tersebut terjadi pada industri yang memang
belum memiliki kesiapan yang cukup untuk
menghadapi persaingan.
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Industri keramik misalnya, belakangan ini
ternyata Mau tidak mau, suka atau tidak suka,
dampak negatif yang mungkin mulai mengalami
kesulitan besar tatkala harus bersaing dengan
keramik asal China. Keramik China diakui diakui
harganya sangat murah, sehingga banyak
diminati masyarakat berpenghasilan menengahbawah.

Benarkah keramik Indonesia tidak mampu
bersaing dengan produk keramik China?.
Menjawab pertanyaan ini, Lydia Kusuma Hendra
, seorang pengusaha yang sudah menggeluti
keramik selama 30 tahun mengatakan, keramik
Indonesia tidak mampu bersaing dari segi harga.
Tapi, dari segi kualitas, keramik lokal jauh lebih
bermutu ketimbang keramik China. Karena

Opini

kualitasnya yang lebih tinggi, mau tidak mau
harga jualnya pun berada di atas harga keramik
China, sekitar 20 – 30%. Sayangnya, tambah Lydia,
daya beli masyarakat yang saat ini masih terbilang
rendah, maka pilihan untuk mendapatkan keramik
jatuh pada keramik China.
Wanita yang dikenal pekerja keras dan
berpengalaman ini menuturkan, harga jual
keramik China yang murah, selain akibat
kualitas produk yang rendah, juga masuknya
ke pasar lokal disinyalir secara ilegal. Namun,
dari hasil pengamatannya ketika berkunjung
ke China, Lydia mengakui perkembangan pasar
keramik China yang pesat itu, tidak terlepas dari
dukungan kuat pemerintah. Salah satu bentuk
dukungan yang diberikan diantaranya adalah,
pemberian hadiah 20-30% dari nilai ekspor apabila
pengusaha China berhasil melakukan ekspor
jangka panjang. Selain itu, tambahnya, dukungan
lain yang diberikan pemerintah China adalah,

pembiayaan bagi pengusaha yang mengikuti
pameran internasional di luar China.
Melihat dukungan pemerintah China
terhadap pengusahanya, maka bila dibandingkan
dukungan pemerintah kita, ia menyatakan sangat
berbeda. Untuk mengikuti pameran di luar negeri
misalnya, pengusaha lokal terkena pembebanan
biaya yang cukup memberatkan. Padahal, peserta
pameran pada umumnya merupakan pengusaha
menengah hingga pengusaha kecil yang justeru
membutuhkan bantuan pemerintah.
Menanggapi kondisi pasar di dalam negeri
pasca diberlakukannya Asean Free Trade Area,
Lydia mengakui semakin berat dan sulit untuk
bersaing dengan produk-produk impor, utamanya
China. Dalam kondisi seperti ini, tambah Lydia,
bukan tidak mungkin suatu saat nanti industri
keramik lokal bakal menjadi penonton dinegerinya
sendiri menyaksikan banjirnya produk impor
dengan harga yang sangat bersaing.
Karena kalah
bersaing dan untuk
menyelamatkan usahanya dari kebangkrutan,
ia mensinyalir banyak produsen keramik
yang beralih usaha, menjadi importir keramik
China. Kalau sudah demikian, ujarnya, pasar
lokal akan semakin cepat dibanjiri keramik
asal China. Lydia mengatakan, dia tidak anti
terhadap keramik China. Tetapi yang amat
disayangkannya ádalah, produsen keramik
lokal dalam menjalankan bisnisnya kerapkali
melakukan praktek-praktek tidak terpuji. Sebut
saja misalnya, saling manjatuhkan satu sama lain,
tidak fair dan kurang memperhatikan hati nurani.
“ Yang penting pengusaha melakukan bisnisnya
secara adil, sekaligus saling membantu diantara
sesama pengusaha,” kata Lydia saat berbincangbincang bersama Majalah KINA. Sementara itu,
Asosiasi Keramik tampaknya juga tidak bisa

berbuat banyak dalam mencegah terjadinya
praktek-praktek tidak terpuji yang dilakukan
anggotanya.
Asosiasi selama ini terkesan
lebih berperan membantu pengusaha besar,
sementara pengusaha menengah dan kecil
kurang mendapatkan perhatian.
Menghadapi persaingan bisnis di pasar lokal
yang semakin ketat, sementara banyak pengusaha
yang melakukan praktek tidak terpuji, Lydia
dengan bendera usahanya PT Trimarga Hutama
berencana untuk melakukan diversifikasi produk.
Produk yang selama ini dihasilkan akan beralih ke
produksi tail ceramics, dengan mengandalkan
desain batik Iwan Tirta. Bersamaan dengan itu,
upaya membangun kembali jaringan pasar
terutama ekspor, akan menjadi perhatian serius
pimpinan PT Trimarga Hutama.
Menjawab pertanyaan apakah produk lama
akan ditinggalkan sama sekali?, Lydia mengatakan
tetap diproduksi bila ada permintaan pasar. “
Produk lama yang terbukti ramah lingkungan,
sejauh mungkin tetap dipertahankan, “ ujar Lydia
Kusuma Hendra. Dikatakan produksi yang ramah
lingkungan, tambah Lydia, sebab glasir yang
digunakan bebas racun, di samping pembakaran
di bawah 1000 derajat Celsius.
Sebelum mengakhiri bincang-bincangnya,
Lydia Kusuma Hendra mengharapkan kepada
pemerintah agar mulai menginventarisir atau
mempetakan “korban” dan masalahnya, akibat
dampak negatif CAFTA. Demikian pula perlunya
pengawasan yang semakin ketat terhadap
masuknya produk keramik China secara ilegal.
Sedangkan kepada sesama rekan pengusaha,
dia mengharapkan agar menjalankan bisnisnya
secara fair yang didasari hati nurani.
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Piter Jasman

Mengejar Nilai Tambah, Mengembangkan Industri Pengolahan Kakao

T

idak banyak pelaku usaha Indonesia
yang memiliki tekad yang kuat serta visi
dan misi yang jelas dalam mewujudkan
industri pengolahan hasil pertanian di
dalam negeri yang tangguh dan berdaya saing
tinggi demi meraih nilai tambah sebesar-besarnya
di tanah air. Selain berupaya menjalankan
bisnisnya secara professional, mereka juga
memiliki idealisme untuk turut memajukan
industri berbasis pertanian di dalam negeri agar
nilai tambah dari komoditi pertanian itu tetap
berada di dalam negeri dan dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat di tanah air.
Memang untuk mewujudkan industri
pengolahan hasil pertanian di dalam negeri yang
handal dan berdaya saing tinggi tidak semudah
membalikkan tangan. Hal itu terjadi karena
banyaknya kendala yang harus dihadapi, mulai
dari kendala lemahnya infrastruktur, kurangnya
dukungan kebijakan pemerintah, kurangnya
dukungan industri pendukung dan komponen,
tingginya tingkat suku bunga bank dan lain-lain.
Namun, bagi Piter Jasman, seorang pengusaha
industri pengolahan biji kakao nasional, semua
kendala itu justru menjadi semacam pemicu
semangat untuk terus berupaya mengatasi
semua kendala sambil terus melakukan upaya
untuk memperbaiki kondisi agar sesuai dengan
kondisi ideal bagi perkembangan industri hilir.
Piter bercita-cita untuk mengubah citra
Indonesia di mata dunia selama ini yang hanya
dikenal sebagai salah satu produsen biji kakao
terbesar di dunia, menjadi eksportir terkemuka
produk olahan biji kakao. Bagi Piter, sebaiknya
Indonesia tidak menjadi ekpsortir biji kakao
terbesar di dunia, tetapi yang lebih penting
sebetulnya Indonesia harus menjadi eksportir
produk olahan biji kakao terbesar di dunia.
Ketersediaan bahan baku berupa biji kakao yang
melimpah di dalam negeri seharusnya menjadi
keunggulan kompetitif maupun komparatif
tersendiri bagi industri pengolahan biji kakao di
dalam negeri.
Untuk mewujudkan cita-citanya dalam
mendorong perkembangan industri pengolahan
kakao di tanah air, Piter berperan aktif dalam
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pembentukan Asosiasi Industri Kakao Indonesia
(AIKI). Bahkan sampai kini Piter tetap aktif menjadi
Ketua Umum AIKI. Piter juga aktif dalam sejumlah
organisasi komoditi dan dunia usaha, yaitu sebagai
Anggota Tetap Dewan Kakao Indonesia dan
menjadi Ketua Bidang Agro, Kadin Indonesia
Piter yang kini menjadi Presiden Komisaris
(Preskom) PT Bumitangerang Mesindotama, salah
satu perusahaan terkemuka dalam pengolahan biji
kakao di tanah air, selalu menekankan pentingnya
pengembangan industri pengolahan kakao
nasional. Sebab, melalui pengembangan industri
pengolahan kakao itulah, bangsa ini akan dapat
menikmati manfaat ekonomi yang sangat besar
dari perolehan nilai tambah di dalam negeri.
Untuk mewujudkan cita-citanya itu, pada
tahun 1993, Piter yang sudah berpengalaman
dalam industri kakao sejak tahun 1980-an,
mendirikan PT Bumitangerang Mesindotama
(BT) dengan modal awal sebesar Rp 5 miliar.
Pada awalnya BT bergerak dalam bidang general
contractor dengan mengkhususkan diri dalam
pembuatan mesin-mesin pengolahan kakao.

Pada tahun 2001 BT
mulai masuk ke bisnis cocoa
processing karena melihat
peluang yang sangat potensial
dimana Indonesia memiliki
sumber bahan baku biji kakao
yang
melimpah,
namun
sayangnya sebagian besar
biji kakao itu diekspor ke luar
negeri. Awalnya kapasitas
produksi BT hanya sekitar
10.000 ton per tahun, namun
terus berkembang hingga kini
mencapai 40.000 ton per tahun.
Dengan kapasitas produksi
sebesar itu, saat ini BT menjadi
produsen
kakao
olahan
terbesar kedua di Indonesia.
Rencananya pada tahun 2011 kapasitas produksi
BT akan kembali ditingkatkan menjadi 80.000 ton
per tahun. Jumlah karyawan pun terus bertambah
dari hanya 10 orang pada awal pendirian, menjadi
sekitar 300 orang saat ini.

Kini BT memiliki dua pabrik pengolahan
kakao di Tangerang. Pabrik pertama diresmikan
oleh Mr.Gerit Ybema, Menteri Perdagangan Luar
Negeri Belanda dan Dorodjatun Kuntjorojakti,
Menko Perekonomian pada tanggal 29 Januari
2002. Sedangkan pabrik yang kedua diresmikan
oleh Fahmi Idris, Menteri Perindustrian RI pada
tanggal 30 Januari 2006.
Produk olahan kakao yang diproduksi BT
adalah Natural/Deodorized Cocoa Butter dengan
volume produksi 13.600 ton per tahun dan Natural/
Alkalized Cocoa Powder dengan volume produksi
20.000 ton per tahun. Produk Cocoa Butter 100%
diekspor, sedangkan produk Cocoa Powder 50%
untuk market lokal dan 50% ekspor. Kegiatan
ekspor dilakukan ke Amerika Serikat, Eropa,
China, Timur Tengah, Asia Tenggara, Jepang, dan
Eropa Timur.
Seluruh produk kakao olahan BT telah
memenuhi sertifikasi sistem manajemen
mutu. Proses produksinya pun telah sesuai
dengan persyaratan kesehatan, keamanan dan
keselamatan dan mendapatkan pengakuan dari
lembaga independen yang dibuktikan dalam
bentuk sertifikat ISO 22000, GMP, HACCP dan
Kosher.
Upaya keras Piter dalam membangun industri
pengolahan kakao pun telah membuahkan
berbagai prestasi. Pada tahun 2008 pemerintah
menganugerahi BT penghargaan Primaniyarta
Award untuk kategori Pembangun Merek Global.
Penghargaan yang sama kembali diperoleh
BT pada tahun 2009 untuk kategori Eksportir
Berkinerja yang penyerahannya langsung
dilakukan oleh Presiden SBY. Penghargaan di
bidang ekspor itu tampaknya tidak berlebihan
diberikan kepada BT. Karena, ekspor produk olahan
kakao BT terus tumbuh secara signifikan setiap
tahun. Pada tahun 2006 misalnya, pertumbuhan
ekspor produk olahan kakao BT mencapai 28%,
tahun 2007 tumbuh sebesar 60% dan tahun 2008
tumbuh 114%.
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Tokoh

Abdul Azis Pane

Industri Perkaretan, Masa Depan Ekonomi Indonesia
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“Karet bisa memakmurkan rakyat Indonesia
karena pohon karet bagaikan ATM hidup bagi
rakyat. Setiap hari pohon karet bisa disadap
untuk menghasilkan latex yang selanjutnya dapat
dijual kepada pedagang pengumpul atau diolah
di pabrik pengolahan karet. Industri pengolahan
karet juga menyimpan potensi pertumbuhan
ekonomi yang sangat besar bagi negara. Industri
tersebut menjanjikan perolehan nilai tambah

Tokoh

yang sangat besar bagi masyarakat di tanah air.”
Pernyataan di atas bukanlah kata-kata
mutiara atau sebuah pribahasa, melainkan
pernyataan apa adanya dari seorang tokoh
perkaretan nasional bernama lengkap Drs.
Abdul Azis Pane, MBA. Azis yang sejak tahun
1995 hingga kini dipercaya menjadi Ketua Umum
Asoiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI), pada
bulan Juli 2010 lalu dikukuhkan sebagai Ketua
Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) yang
pertama melalui Rapat Umum Majelis Anggota
Dewan Karet Indonesia.
Dekarindo
sendiri
baru
terbentuk
(dideklarasikan) pada tanggal 2 Juni 2010
dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama
antar pelaku usaha dari hulu hingga hilir guna
memperkuat sistem dan usaha agribisnis
perkaretan nasional; memberikan bahan
masukan kepada pemerintah dalam rangka
menyusun regulasi maupun kebijakan di bidang
pengembangan industri perkaretan nasional;
memperkuat kerjasama internasional di bidang
usaha industri perkaretan; meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pelaku usaha industri
perkaretan; dan meningkatkan kelestarian
lingkungan.
Menurut Azis, selain memiliki fungsi
ekonomis yang sangat handal bagi masyarakat,
pohon karet juga memiliki fungsi ekologis yang
sangat berharga bagi seluruh masyarakat, tidak
hanya bagi masyarakat Indonesia saja tetapi
juga bagi masyarakat dunia. Seluruh areal bekas
pertambangan di tanah air seperti di Kalimantan,
Sumatera, Jawa Barat, Banten dan lain-lain
dapat direklamasi dengan ditanami pohon
karet. Penanaman pohon karet selain mampu
menyelamatkan lingkungan juga mampu
memberikan penghidupan baru bagi masyarakat
di sekitar lokasi reklamasi.
Dari sisi industri hilir karetnya sendiri banyak
yang bisa dilakukan para pelaku usaha di tanah air
diantaranya pengembangan industri vulkanisir
ban pesawat terbang; pengembangan industri
ban off the road atau ban untuk kendaraan proyek
seperti ban panser, ban dumper truck (heavy
duty tires); pengembangan industri vulkanisir
ban oleh industri kecil menengah (APBI akan
membuat standar industri vulkanisir untuk IKM);
pengembangan industri Dock Fender (bantalan
karet untuk sandaran kapal di dermaga atau
pelabuhan); industri komponen (spare part)
otomotif, pesawat dan pesawat ruang angkasa;
industri semen anti gempa (cemented rubber);
industri Asphalt Rubber (aspal yang dicampur
dengan karet sehingga jalan tahan lama dan tidak
merusak mobil). Cemented rubber juga dapat
digunakan sebagai pembatas jalan raya dengan
jurang atau tebing terjal untuk menghindari
kecelakaan atau untuk melapisi dasar kolam
perikanan agar ikan yang dihasilkan tidak bau

lumpur.
Peran strategis industri perkaretan itu juga
dapat menjadi indikator perekonomian nasional.
Industri ban, misalnya, dapat dijadikan sebagai
salah satu barometer ekonomi nasional, dimana
kalau penjualan ban merosot maka berarti
perekonomian sedang melemah, demikian juga
sebaliknya.
Hal itu terjadi karena, ketika perekonomian
meningkat, permintaan kendaraan bermotor pun
biasanya naik. Kalau permintaan kendaraan naik
maka secara otomatis permintaan ban juga naik.
Permintaan ban sebagaimana juga permintaan
kendaraan bermotor sangat sensitif terhadap
perkembangan ekonomi. Karena itu, ketika terjadi
musibah meletusnya Gunung Merapi pada bulan
Nopember 2010 lalu, penjualan ban di wilayah
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
langsung turun.
Mengapa industri ban dapat dijadikan
barometer ekonomi? Karena industri ban
dapat menggambarkan kondisi riil dari hampir
seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pelaku
ekonomi kuat, sedang sampai pelaku ekonomi
lemah. Sebagaimana diketahui, industri ban
menggunakan bahan baku berupa karet alam
dengan komposisi lebih dari 80%. Karet alam
sendiri dihasilkan oleh para petani/pekebun
karet di daerah dengan penguasan lahan yang
relatif kecil. Walaupun ada juga kebun karet yang
diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar
swasta dan perkebunan milik negara, namun
sekitar 85% dari perkebunan karet di Indonesia
dikuasai oleh para petani/pekebun kecil.
“Saya sendiri merupakan anak karet karena
saya hidup dan dibesarkan di lingkungan
perkebunan karet. Bapak saya sendiri bekerja di
perusahaan kebun karet milik Belanda pada jaman

penjajahan dulu. Karena itu, saya memiliki empati
tersendiri terhadap permasalahan karet nasional
dan saya sangat menginginkan industri hilir karet
di dalam negeri berkembang pesat sehingga kita
tidak lagi mengekspor bahan mentah berupa
karet alam seperti selama ini terjadi,” tegas Azis
yang kini juga aktif di berbagai organisasi a.l.
sebagai Ketua Komite Tetap Standarisasi dan
Peningkatan Produktivitas Kadin Indonesia,
Ketua BKS INKIM (Badan Kerjasama Industri
Kimia) dan Penasehat Indonesian Public Relations
Association (PERHUMAS).
Menurut Azis, industri hilir karet di dalam
negeri harus berkembang demi kesejahteraan
petani dan masyarakat di dalam negeri serta agar
perekonomian nasional menjadi kuat dan stabil.
Kunci keberhasilan pengembangan industri
hilir karet nasional itu adalah harus tersedianya
industri pendukung di dalam negeri. Indonesia
membutuhkan setidaknya sembilan jenis industri
pendukung sebagai pemasok bahan baku
dan bahan penolong. Industri pendukung itu
misalnya industri Carbon Black, Silica, Nylon Tire
Cord (NTC), Rubber Chemical dan lain-lain.
Pada tahun 1977, ketika Azis masih bekerja
di PT Intirub (sebuah perusahaan produsen
ban milik negara yang kini sudah dilikuidasi),
Indonesia masih mengimpor Rubber Chemical
dalam jumlah besar, khususnya dari Singapura.
Padahal Pertamina sendiri sebetulnya mampu
memproduksi bahan tersebut namun Pertamina
ketika itu tidak memproduksinya.
Karena itu, Azis membawa sampel produk
buatan Singapura itu ke Balai Penelitian dan
Pengembangan Pertamina di Pulo Gadung untuk
diteliti komposisinya dan dikaji kemungkinan
produksinya oleh Pertamina. Setelah dilakukan
serangkaian penelitian dan pengkajian, diperoleh
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kesimpulan bahwa Pertamina bisa memproduksi
bahan tersebut. Akhirnya diputuskan Pertamina
memproduksi bahan tersebut secara komersial
dengan menggunakan merek Minarex. Bahkan
dalam perkembangannya Pertamina sempat
membuat beberapa varian produk sesuai dengan
perkembangan teknologi yang terjadi ketika itu.
Namun sayangnya, karena alasan tingginya
biaya produksi, PT Pertamina kini tidak
memproduksi lagi bahan tersebut. Padahal bahan
tersebut sangat dibutuhkan oleh kalangan industri
ban di dalam negeri. Volume kebutuhannya pun
setiap tahunnya sangat besar.
Dengan dukungan ketersediaan bahan
baku karet di dalam negeri, sejak awal Azis
selalu optimistis bahwa Indonesia akan menjadi
pusat produksi ban di dunia. Optimisme itu
setahap demi setahap telah menjadi kenyataan
dimana Indonesia kini menjadi salah satu negara
pengekspor ban terkemuka di dunia.
Namun sayangnya sejumlah produsen ban
dunia seperti Yokohama dan Pirelli yang sempat
tertarik menanamkan investasinya di Indonesia
justru lari dan berinvestasi di Vietnam dan Filipina.
Antara lain mereka beralasan bahwa Indonesia
masih rawan keamanannya karena setiap kali mau
masuk ke mall, hotel, gedung perkantoran dan
lain-lain harus diperiksa dengan metal detector.
Alasan lainnya, Indonesia tidak memiliki industri
pendukung dan masih tingginya suku bunga
perbankan.
“Harus diakui bahwa citra Indonesia khususnya
menyangkut masalah keamanan masih cukup
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rendah di mata investor. Masih lemahnya citra
keamanan itu sangat menentukan kredibilitas
Indonesia di mata investor,” tegas tokoh yang aktif
di berbagai organisasi ini.
Sekilas tentang Perkaretan Nasional
Walaupun bukan termasuk tanaman asli
Indonesia, tanaman karet merupakan tanaman
perkebunan yang tumbuh dengan subur di
Indonesia. Tanaman ini menghasilkan getah
karet (latex) yang setelah diolah menjadi karet
alam banyak berguna bagi kehidupan manusia.
Lebih-lebih di jaman modern dewasa ini, peranan
karet nyaris tidak bisa dilepaskan dari kehidupan
sehari-hari manusia. Dewasa ini karet alam banyak
digunakan dalam kehidupan manusia, baik bagi
keperluan peralatan rumah tangga, peralatan
kerja maupun untuk peralatan teknik mulai dari
lap pel karet, sepatu karet sampai pada komponen
pabrik, komponen otomotif dan lain-lain.
Sehubungan dengan begitu luasnya
kegunaan karet alam dalam kehidupan manusia,
maka komoditi karet alam memiliki nilai ekonomis
yang sangat tinggi, lebih-lebih bagi kalangan
petani karet yang memang mata pencahariannya
sangat tergantung kepada tanaman karet. Lebih
khusus lagi bagi Indonesia, karet merupakan
komoditi penting sebagai sumber devisa, bahan
baku industri, sumber pendapatan masyarakat,
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan lainlain.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian,
pada tahun 2009 kebun karet Indonesia

merupakan yang terluas di dunia, yaitu mencapai
3,4 juta ha, disusul Thailand dengan 2,67 juta
ha dan Malaysia dengan 1,02 juta ha. Namun
demikian produksi karet Indonesia hanya berada
di urutan kedua, yaitu 2,4 juta ton, dimana
Thailand menempati urutan pertama dengan 3,1
juta ton dan Malaysia di urutan ketiga dengan
951.000 ton.
Ekspor karet alam Indonesia sempat mencapai
angka tertinggi pada tahun 2007 sebesar 2,4 juta
ton, namun menurun pada tahun 2008 menjadi
2,2 juta ton dan turun lagi pada tahun 2009
menjadi 1,9 juta ton. Penurunan volume ekspor
karet pada tahun 2008 terjadi karena dampak
krisis keuangan global ketika itu.
Ekspor karet alam Indonesia didominasi oleh
jenis SIR/TSR yang mencapai 93,6% dari total
ekspor. Diantara karet alam jenis SIR itu, jenis karet
alam yang paling banyak diminta oleh kalangan
industri ban adalah SIR 20. Negara tujuan utama
ekspor karet alam Indonesia pada tahun 2008
adalah Amerika Serikat (29%), Jepang (17%), China
(15%), Singapura (7%), Korea (5%), Brazil (3,4%) dan
Jerman (3%).
Sementara itu, ekspor produk karet
masih terhitung relatif kecil kendati terus
memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2004
nilai ekspor produk karet Indonesia mencapai
US$ 774,9 juta dan naik menjadi US$ 1,5 miliar
pada tahun 2008. Produk karet yang diekspor
terutama berupa ban, sarung tangan karet dan
produk karet lainnya. Pada tahun 2008 ekspor ban
Indonesia mencapai US$ 934 juta, sedangkan nilai
ekspor sarung tangan karet mencapai US$ 175,9
juta.
Konsumsi karet alam di dalam negeri sejauh
ini masih relatif kecil. Pada tahun 2009 volume
karet alam yang dikonsumsi di dalam negeri
hanya sebesar 422.000 ton atau sekitar 15% dari
total produksi karet alam nasional. Dari jumlah
konsumsi domestik itu, sekitar 55% diantaranya
berasal dari konsumsi industri ban. Konsumsi
domestik lainnya berasal dari industri vulkanisir,
industri sepatu dan alas kaki, conveyor belt,
hoses, dock fender, produk karet industri lainnya,
peralatan rumah tangga dan peralatan olahraga.
Untuk mengembangkan industri hilir
karet, pemerintah bersama seluruh pemangku
kepentingan industri perkaretan telah sepakat
untuk membangun klaster industri hilir karet
dengan tujuan mengembangan industri karet
dan produk karet dengan nilai tambah yang
lebih tinggi; meningkatkan konsumsi karet alam
di dalam negeri; mengembangkan teknologi
dan sumber daya manusia serta penelitian
dan pengembangan; mengembangkan sistem
informasi bagi petani, pedagang dan industri.
***

Industri
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KINI ...
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Majukan
Karya Anak Bangsa
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