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Pembaca majalah KINA yang budiman, ditengah situasi krisis ekonomi global saat
ini, dimana dampak perlambatan ekonomi dirasakan hampir di semua negara,
termasuk Indonesia. telah terjadi pelemahan pasar dimana krisis ekonomi tersebut
berasal, terutama di Amerika, Eropa dan Jepang. Permintaan di negara-negara
tersebut menurun secara drastis karena melemahnya daya beli mereka sehingga
di bidang industri dan perdagangan, sejumlah negara produsen terpaksa harus
mengurangi produksinya dan mengalihkan pasar ekspor tradisional mereka ke
beberapa negara yang dianggap memiliki potensi pasar yang cukup bagus.

AKTUALITA
Memberdayakan Produk
Lokal Ditengah Krisis Ekonomi
Global

Indonesia, dengan penduduk sekitar 235 juta, merupakan potensi pasar yang
luar biasa dan menjadi tempat favorit untuk pengalihan ekspor negara-negara
produsen tersebut. Sebagai langkah antisipasi meningkatnya lonjakan impor
serta pengamanan produk dan pasar dalam negeri ditengah dampak yang
menerpa Indonesia ini, pemerintah telah menerapkan beberapa langkah strategis,
diantaranya; Meningkatkan daya saing produk dalam negeri, diversifikasi ekspor ke
negara-negara non-tradisional, penggunaan instrumen fiscal dan tata niaga yang
tepat, peningkatan dan pengefektifan pengawasan serta Penggalakan Cinta produk
Indonesia.
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Peningkatan serta penggunaan dan cinta produk dalam negeri diharapkan akan
mendongkrak permintaan dalam negeri yang pada akhirnya akan menekan impor
dari negara lain. Dengan demikian, pengamanan pasar dalam negeri terhadap
ancaman banjirnya produk impor juga dapat ditekan.
Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan strategi yang tepat dan konsisten, sehingga
dapat mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing baik di pasar domestik
maupun di pasar global, yang pada gilirannya mampu mendorong tumbuhnya
perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan
masyarakat dan akhirnya mengurangi kemiskinan.
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Dalam edisi yang terakhir ini, Majalah KINA, terutama dalam rubrik aktualita,
menampilkan suatu ulasan bagaimana meningkatkan penggunaan produksi dalam
negeri ditengah ancaman resesi ekonomi global dan membanjirnya produk sing ke
pasar domestik.

Dalam rubrik Opini KINA menampilkan salah satu tokoh batik nasional Iwan Tirta
memberikan opininya mengenai perlunya batik Indonesia mempromosikan diri
ke mancanegara. Serta rubrik Apa dan Siapa yang menampilkan Pura Group yang
mengembangkan usaha security paper. Dalam rubrik Tokoh KINA menampilkan
Ibu Nian S. Djoemena, seorang tokoh yang sudah malang melintang di dunia
pertekstilan.
Kami berharap tulisan KINA kali ini dapat memberikan gambaran bahwa
ditengah kondisi krisis saat ini ada beberapa industri dalam negeri yang dapat
diandalkan dalam pemulihan ekonomi nasional. Semoga para pembaca
dapat memetik manfaat dari tulisan di akhir tahun 2008 ini. Terima kasih.
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Terkait hal itu pula dalam rubrik Made Indonesia, KINA menampilkan beberapa
produk industri kreatif dan manufaktur yang dapat manjadi andalan bagi
bergeraknya sektor lain. Diantaranya adalah industri Kecil dan Menengah seperti
Batik Tulis Garutan, Kain Surek Bengkulu dan Busana Muslim yang diharapkan dapat
bertahan ditengah krisis, serta system komunikasi penerbangan.
Sementara itu dalam rubrik Teknologi ditampikan teknologi terapan mesin
penggoreng vacum dan Alat pembuat kerajinan tempurung kelapa hasil
pengembangan Balai Besar Kerajinan dan Batik.
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AKTUALITA

Memberdayakan
Produk Lokal

Ditengah Krisis Ekonomi Global

Sebagai konsekwensi mengikuti “pasar bebas” karena globalisasi maka banjir produk dari luar
negeri merupakan sesuatu yang tak terhindarkan lagi. Derasnya produk luar negeri tentu saja
membawa dua dampak penting; positif dan negatif. Positifnya adalah pilihan produk semakin
banyak, persaingan akan meningkatkan daya kompetitif bagi produk lokal. Sementara negatifnya
apabila tidak hati-hati, akan mempersempit ruang gerak dan mematikan produk lokal, serta
meningkatkan mental konsumerisme impor, yang lebih parah adalah berujung pada meningkatnya
pengangguran dan berubahnya kita menjadi bangsa kuli.
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D

alam situasi krisis ekonomi global
saat ini, dimana dampak perlambatan
ekonomi dirasakan hampir di semua
negara, termasuk Indonesia. Telah
terjadi pelemahan pasar dimana krisis ekonomi
tersebut berasal, terutama di Amerika, Eropa dan
Jepang. Permintaan di negara-negara tersebut
menurun secara drastis karena melemahnya
daya beli mereka sehingga di bidang industri
dan perdagangan, sejumlah negara produsen
terpaksa harus mengurangi produksinya dan
mengalihkan pasar ekspor tradisional mereka
ke beberapa negara yang dianggap memiliki
potensi pasar yang cukup bagus.
Industri di dalam negeri mengalami
pukulan yang berantai sebagai akibat dampak
krisis tersebut, mereka haus mengurangi
produksinya karena berkurangnya permintaan
dari pasar-pasar ekspor tradisional mereka, di
sisi lain perbankan juga semakin memperketat
persyaratan L/C dalam proses ekspor-impor
ini, karena pengetatan likuiditas.. Hal yang
semakin membuat parah adalah membanjirnya
produk-produk luar, terutama dari China yang
melemparkan produknya ke Indonesia, baik
legal maupun ilegal, karena mereka sendiri
juga menghadapi masalah yang sama dengan
produsen Indonesia, yaitu melemahnya pasar
tradisional ekspor mereka.
Indonesia, dengan penduduk sekitar 235
juta, merupakan potensi pasar yang luar biasa
dan menjadi tempat favorit untuk pengalihan
ekspor negara-negara produsen tersebut.
Sebagai langkah antisipasi meningkatnya
lonjakan impor serta pengamanan produk
dan pasar dalam negeri ditengah dampak
yang menerpa Indonesia ini, pemerintah telah
menerapkan beberapa langkah strategis,
diantaranya; Meningkatkan daya saing
produk dalam negeri, diversifikasi ekspor ke
negara-negara non-tradisional, penggunaan
instrumen fiscal dan tata niaga yang tepat,
peningkatan dan pengefektifan pengawasan
serta Penggalakan Cinta produk Indonesia.
Peningkatan serta penggunaan dan
cinta produk dalam negeri diharapkan akan
mendongkrak permintaan dalam negeri yang
pada akhirnya akan menekan impor dari negara
lain. Dengan demikian, pengamanan pasar
dalam negeri terhadap ancaman banjirnya
produk impor juga dapat ditekan.
Bahkan untuk pengamanan pasar dalam
negeri, pemerintah sedang mempertimbangkan
untuk membentuk gugus tugas yang saat
ini masih dalam tahap pembahasan dengan
beberapa instansi terkait, seperti Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),
Depdag, dan Departemen Pertanian. Gugus
tugas tersebut nantinya akan melakukan
pengawasan intensif terhadap barang-barang

yang beredar di masyarakat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat
pidato pembukaan Trade Expo Indonesia 2008
mengatakan pentingnya mempertahankan
kinerja ekspor produk-produk Indonesia di
tengah situasi krisis keuangan global. Situasi
krisis hendaknya dapat dimanfaatkan oleh para
pelaku usaha untuk menciptakan produk yang
memiliki daya saing tinggi agar tetap dapat
diminati pasar.
Dalam menghadapi pasar bebas, pemerintah
dipandang perlu memiliki cetak biru mengenai
strategi pemasaran —seperti proteksi produk
nasional— dalam menghadapi persaingan
perdagangan bebas (free trade). Hal itu penting,
agar Indonesia menjadi bangsa yang produktif,
dan bukan bangsa konsumtif seperti yang kita
lihat saat ini. Dengan memanfaatkan modal
kekayaan alam yang melimpah ruah, diharapkan
Indonesia dapat berperan secara aktif di pasar
domestik maupun internasional.
Diperlukan langkah-langkah strategis
agar globalisasi dapat membuahkan berkah.
Secara moral, semua aparatur pemerintah
harus memprioritaskan penggunaan
produksi dalam negeri. Secara politik, semua
aparatur pemerintah harus mendorong,
Karya Indonesia edisi 5 - 2008
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mengembangkan, dan berpihak kepada produk
dalam negeri lewat undang-undang (UU)
dan keputusan politik. Secara ekonomi, para
pelaku bisnis harus bahu membahu mendorong
rakyat memprioritaskan produknya
sendiri. Kesemuanya dapat berjalan efektif
apabila dilakukan reinventing tata kelola
perekonomian nasional. Atau dengan kata
lain, saatnya kita mengubah paradigma
demokrasi liberal ke demokrasi ekonomi.
Di banyak negara, termasuk negara
maju, pasar dalam negeri adalah aset
utama bagi pengembangan industri
nasional masing-masing. Oleh karena
itu setiap negara akan berupaya sekuat
mungkin mempertahankan pasar dalam
negerinya dari serbuan produk impor.
Targetnya adalah mengoptimalkan pasar
dalam negeri bagi kepentingan kemajuan
industri nasional.
Selain itu, kemampuan industri dalam
negeri dalam menghasilkan barang dan jasa
yang berdaya saing tinggi belum banyak
diketahui masyarakat sehingga daya
serap pasar dalam negeri masih sangat
rendah. Dengan kondisi tersebut, maka
dalam rangka peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri, salah satu upaya
yang perlu dilakukan pemerintah adalah
6
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terus berupaya menumbuhkan kesadaran dan
kecintaan masyarakat terhadap penggunaan
produksi dalam negeri. Karena, meningkatnya
penggunaan produksi dalam negeri pada

akhirnya diharapkan mampu memacu
perkembangan industri sekaligus mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional yang pada
gilirannya dapat meningkatkan perluasan
lapangan kerja dan kesejahteraan
masyarakat. Dalam kaitan itu diperlukan
upaya penyebarluasan informasi secara
terencana dan berkesinambungan melalui
strategi komunikasi yang efektif .
PROMOSI DAN KAMPANYE TERPADU
Penggunaan produksi dalam negeri
sebagai upaya penguatan ekonomi adalah
upaya politik. Yaitu upaya yang dilakukan
secara kuat oleh pemerintah dengan cara
membuat kebijakan yang mendorong,
melindungi, dan mengembangkan proses
produksi tersebut. Tanpa campur tangan
pemerintah, niscaya produk-produk dalam
negeri akan sulit bersaing dengan produk
luar negeri. Tahapan-tahapan yang harus
dilakukan pemerintah agar produksi
dalam negeri dicintai, adalah dengan
menggerakkan loyalitas konsumen untuk
lebih mencintai produksi dalam negeri.
Saatnya pemerintah mengobarkan
kembali jargon seperti ”gemar produksi
dalam negeri” atau apapun kepada seluruh
bangsa ini. Caranya, dapat dilakukan
melalui berbagai media kampanye,

AKTUALITA
iklan, publik figur, modeling, dan penguatan
(reinforcment).
Kampanye menjadi penting, karena
sebaik apa pun kualitas suatu produk akan
mubazir tanpa dikampanyekan penggunaan
dan manfaatnya. Kampanye tersebut harus
tetap dan stabil dengan menggunakan metode
iklan yang bagus dan menyenangkan/menarik
konsumen.
Publik figur juga penting karena menentukan
arah dan kehendak pasar. Semakin banyak publik
figur yang menggunakan produk dalam negeri,
akan semakin banyak pula yang mengikutinya.
Sebab, proses mengikuti dan meniru adalah
perilaku modeling dari masyarakat pada
umumnya terhadap idola atau tokoh-tokoh yang
sering dilihatnya.
Adapun penguatan, diperlukan agar hal
yang sudah berkembang dapat ditingkatkan
menjadi ”tradisi”. Ditradisikan, artinya diulangulang karena dianggap bernilai oleh konsumen.
Penguatan itu dapat dilakukan dengan memberi
reward (hadiah) dan penghargaan-penghargaan
kepada konsumen.
Semua strategi tersebut akan membuat
produsen lokal semakin percaya diri
mengembangkan produksinya karena mendapat
apresiasi positif. Sebab, laku atau tidaknya suatu
produk sangat memengaruhi motivasi produsen
dan mampu menjadi daya serap tenaga kerja.

Sekitar 235 juta jiwa penduduk Indonesia
merupakan potensi pasar yang bisa digali
dalam upaya membangkitkan daya saing
ekonomi rakyat. Yang tidak kalah penting untuk
diselamatkan adalah pasar yang lebih besar
yakni menengah bawah yang saat ini justru
secara serius dibidik oleh pengusaha China
dengan produk-produk murah. Pemerintah perlu
meningkatkan koordinasi dan mengarahkan
agar industri lokal juga memperhatikan peluang

ini. Terlebih tidak mudah mencari negara
untuk mengalihkan ekspor kita, pasar dalam
negeri tidak seharusnya dibiarkan dijarah
oleh pengusaha asing secara ilegal. Jika hal
ini dibiarkan tentu tinggal menunggu waktu
kita menyaksikan satu demi satu industri lokal
saling bertumbangan. Pemerintah harus segera
mengambil langkah-langkah penyelamatan.
Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres)
dan Instruksi Presiden (Inpres) tidak akan
cukup mendorong pemanfaatan produk dalam
negeri. Pemerintah harus mengambil kebijakan
lain guna mendukung penerapannya, seperti
penerapan standar nasional industri (SNI),
penempatan produk domestik dalam posisi
yang bisa dijangkau konsumen, formulasi
harga produk lokal yang kompetitif, dan
pemberantasan penyelundupan.
Tentu saja, upaya mencintai produk dalam
negeri sebagai upaya meningkatkan daya saing
bukanlah sesuatu yang mudah. Kuncinya,
terletak pada komitmen pemerintah dan semua
pihak untuk membangkitkan rasa percaya diri
dan rasa memiliki sebagai bekal menghadapi
daya saing yang lebih tinggi (globalisasi). Selain
itu, diperlukan keteladanan dan kenegarawanan
para pemimpin bangsa untuk bersama-sama
bangkit menjadi bangsa produsen, bukan
bangsa konsumen atau bangsa kuli.***
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Made in Indonesia

Batik Tulis Garutan
Kembali Menggeliat

S

eperti yang juga dialami sejumlah motif batik lainnya di
tanah air, Batik Tulis Garutan juga sempat mengalami
pasang surutnya industri kerajinan batik nasional.
Dewasa ini hanya tersisa beberapa pengusaha batik
motif Garutan yang masih setia menggeluti industri kerajinan
batik ini. Selebihnya, terpaksa harus gulung tikar karena tidak
dapat bersaing di pasar terutama dengan pesatnya perkembangan
industri tekstil modern.
Ny. U. Sri Husaodah Muharam adalah satu diantara pelaku
usaha kerajinan batik Garutan yang masih tersisa saat ini.
Dengan batik tulis Garutan merek ‘RM’-nya, Sri Husaodah sudah
mulai merintis dalam mengembangkan industri kerajinan batik
tulis Garutan sejak tahun 1979. Nama RM sendiri merupakan
singkatan nama tiga anaknya yang semua sama-sama memiliki
inisial RM.
Pada awalnya Ny. Sri Husaodah tidak langsung membuka
usaha industri kain batik tulis Garutan secara komersial. Dia
hanya membuat kain batik mulai dari merancang desain dan motif
batik tulis hingga menjadi kain batik untuk kebutuhan sendiri.

8
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Namun ternyata setelah menjadi kain batik,
banyak tetangga yang tertarik membelinya.
Para tetangga tersebut kemudian memesan
pembuatan kain batik tulis kepada Ny. Sri
Husaodah.
Setelah mendapatkan kenyataan bahwa
animo masyarakat sekitar cukup besar terhadap
kain batik tulis Garutan yang diproduksinya,
Ny. Sri Husaodah baru menyadari bahwa di
hadapannya terdapat peluang usaha yang
sangat potensial untuk ditekuni secara serius.
Karena itu, Ny Sri Husaodah kemudian
merekrut sejumlah karyawan untuk membantu
menjalankan kegiatan usaha barunya itu. Dia
pun mulai menggarap usaha industri kerajinan
batik tulis Garutan tersebut secara komersial.
Ny. Husaodah sendiri termasuk seorang
pionir dalam pengembangan industri kerajinan
batik tulis di wilayah Kabupaten Garut, Jawa
Barat. Apa yang telah dirintis Ny. Sri Husaodah
itu kini diteruskan oleh anak-anaknya. Ketiga
anak Ny. Sri Husaodah pun kini sudah turut
terjun dalam pengembangan industri kerajinan
batik tulis Garutan.
Secara keseluruhan di Kabupaten Garut,
Jawa Barat dewasa ini terdapat empat industri
kerajinan batik tulis Garutan dan keempatempatnya merupakan hasil didikan Ny. Sri
Husaodah sendiri. Beberapa diantaranya
merupakan industri kerajinan batik tulis Garutan
yang didirikan oleh mantan karyawan Ny. Sri
Husaodah.
Menurut Ny. Sri Husaodah, industri batik
tulisan Garutan memiliki kurang lebih 70 motif
dasar sebagai warisan budaya dari para leluhur
sebelumnya. Namun dari 70 motif dasar itu kini
sudah berkembang berbagai modifikasi motif
sehingga bermunculanlah motif-motif baru
batik tulis Garutan.

Beberapa jenis motif batik Garutan yang
banyak dipakai antara lain lereng dokter, lereng
calung, kucubung, lereng jaksa, bilik, merak
ngibing, bulu hayam, batu ngampar dan lainlain. Ciri khas batik tulis Garutan diantaranya
adalah penggunaan warna dasar broken white
(atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan
warna gading) yang divariasi dengan warna
biru dan saga (merah cake dan merah bata),
ungu dan lain-lain.
Kini Batik Tulis Garutan ‘RM’ rata-arat
memproduksi 10-15 potong kain per bulan
dengan menggunakan bahan kain dasar berupa
kain katun. Selain itu, Batik Tulis Garutan RM
juga memproduksi kain batik tulis dari bahan
dasar kain sutera rata-rata 10 potong kain per
bulan serta batik cap hingga 400 potong kain
per bulan tergantung kepada jumlah pesanan
yang masuk.
Produk kain Batik Tulis Garutan RM kini
sudah dipasarkan baik di pasar dalam negeri
maupun di pasar mancanegara. Di dalam

negeri sendiri, produk batik Garutan merek
RM dipasarkan ke sejumlah kota besar seperti
Jakarta, Bandung dan lain-lain. Pada saat hari
libur biasanya banyak juga para pembeli yang
sengaja datang dari luar daerah untuk membeli
produk kain Batik Tulis Garutan RM. Dengan total
jumlah karyawan 62 orang, Ny. Sri Husaodah
kini memiliki tiga showroom/galeri batik, yaitu
satu showroom di Garut (Jl. Papandayan No.
54), satu di Bandung (Jl. Buah Batu No. 151)
dan satu lagi di Jakarta (ITC Kuningan, Lt. Semi
Dasar Los E7/6). Produk batik tulis Garutan RM
dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari
Rp 60.000 per potong hingga Rp 4,5 juta per
potong.
Sementara itu, pemasaran ke luar negeri
dilakukan ke berbagai negara seperti Malaysia,
Singapura, China, Vietnam, Mesir, Kanada,
Australia, Perancis, Belanda dan sejumalh
negara Timur Tengah. Untuk memperkuat
pemasaran ke luar negeri, Ny. Sri Husaodah
seringkali mengikuti berbagai pameran di luar
negeri seperti pameran di Sarjah, Dubai, Kairo,
Beijing, Guangdong dll.
Banyak diantara pembeli luar negeri
memesan batik tulis Garutan kepada Ny. Sri
Husaodah setelah mereka melihat contoh
produk batik tulis Garutan tersebut di pameran
di luar negeri. Diantara mereka ada yang menjadi
pelanggan tetap (memesan secara rutin), ada
yang melakukan repeat order, ada juga pembeli
yang sudah lama tidak memesan kemudian
memesan lagi. ***

informasi >
Batik Tulis Garutan ‘RM’
Jl. Papandayan No. 54 Garut – 44118, Jawa Barat
Telp. (0262) 231028, Fax. (0262) 232436,
E-mail: batikgarutanrm@yahoo.com.
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Kain Besurek
Bengkulu
Bangsa Indonesia memang memiliki seni
budaya yang sangat kaya. Banyaknya suku bangsa
yang mendiami wilayah Indonesia ternyata makin
memperkaya khazanah kebudayaan nasional
yang terbentang mulai dari Sabang sampai
Merauke. Kekayaan seni budaya berbagai suku
bangsa itu menyimpan potensi ekonomi yang
sangat besar apabila dikembangkan dengan baik
dan secara professional.

10
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Salah satu contoh kekayaan seni budaya itu
adalah kain Besurek Bengkulu. Kain tradisional
yang satu ini tidak lain adalah kain batiknya
masyarakat adat yang ada di wilayah Bengkulu.
Sebab, semua proses pembuatan kain besurek
sama persis dengan proses pembuatan kain
batik di pulau Jawa. Yang membedakan
hanyalah motif atau corak dan pemilihan warna
pada batik yang lebih banyak mengambil motif
atau warna warni yang sesuai dengan nilai seni
budaya setempat.
Secara harfiah, kata Besurek sendiri berarti
menulis. Karena itu, yang disebut dengan kain
Besurek pada awalnya selalu diasosiakan dengan
kain batik tulis. Namun dewasa ini banyak juga
berkembang kegiatan produksi kain Besurek cap
dan Besurek printing.
Adalah Hj. Rosmani Adjis, sosok seorang
pengusaha wanita, yang memulai memelopori
pengembangan kain Besurek Bengkulu
tersebut. Pada tahun 1968 Hj. Rosmani
mulai merintis usaha pengembangan industri
kerajinan kain Besurek Bengkulu itu dari nol.
Dengan berbekal semangat dan pengetahuan/
keterampilan membatik yang diwariskan secara
turun temurun, Hj. Rosmani memberanikan diri
membuka usaha tersebut.
“Kain Besurek Bengkulu sendiri sudah ada
sejak abad ke-16 bersamaan dengan masuknya
Islam ke wilayah Bengkulu. Pengaruh agama
Islam sangat kentara sekali pada kain Besurek
Bengkulu. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya
motif kaligrafi yang dipergunakan dalam
pembuatan kain Besurek Bengkulu padahal
sebelumnya motif kain Besurek Bengkulu lebih
banyak didominasi oleh motif flora dan fauna,”
kata Hj. Rosmani.
Sebelum pengaruh Islam masuk, warna

yang mendominasi kain Besurek Bengkulu
umumnya adalah warna hitam atau biru,
warna merah, merah hati, coklat, kuning atau
kekuningan. Kain Besurek dengan warna hitam
atau biru biasanya digunakan untuk menutup
mayat dan menutup keranda. Sementara itu,
kain Besurek dengan warna merah, merah
hati, coklat, kuning dan kekuningan biasanya
digunakan untuk keperluan upacara adat seperti
untuk penganten dan pernikahan.
Menurut Hj. Rosmani, seni kerajinan
membuat kain Besurek di kalangan masyarakat
Bengkulu sempat mengalami masa kevakuman
selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sampai
akhirnya sekitar tahun 1980-an Gubernur
Bengkulu, Suprapto, menggalakkan kembali seni
kerajinan kain Besurek dengan membangkitkan
kembali motif-motif lama.
Salah satu langkah yang ditempuh Gubernur
Suprapto dalam menggalakkan seni kerajinan
kain Besurek di Bengkulu adalah dengan
mewajibkan para pegawai negeri sipil (PNS)
untuk mengenakan pakaian dari kain Besurek
pada hari-hari kerja tertentu. Di luar dugaan
langkah yang ditempuh Gubernur Suprapto
itu mampu mendorong bangkitnya kembali
industri kerajinan kain Besurek di Bengkulu.
Bahkan, kalangan pelaku industri kerajinan kain
Besurek pun mulai terangsang kembali untuk
mengembangkan motif-motif baru.
Motif-motif baru tersebut umumnya
dikembangkan dari dua motif dasar yang kini
menjadi ciri khas kain Besurek Bengkulu. Kedua
jenis motif dasar tersebut adalah motif kaligrafi
dan motif bunga Raflesia. Salah satu dari dua
jenis motif dasar tersebut selalu ada pada hampir
semua kain Besurek Bengkulu.
Dengan mempekerjakan 12 orang karyawan,

Hj. Rosmani setiap minggunya mampu
memproduksi kain Besurek tulis sebanyak 100
meter. Untuk pembuatan kain Besurek tulis ini,
Hj. Rosmani biasanya menggunakan bahan kain
katun dan sutera. Selain itu, untuk memenuhi
kebutuhan pasar, Rosmani juga memproduksi
kain Besurek printing yang terbuat dari bahan
sun wash sekitar 7.500 meter per tahun. Namun
kain Besurek printing tersebut tidak diproduksi
sendiri oleh Hj. Rosmani melainkan diproduksi
oleh pabrik kain printing di Pulau Jawa atas
pesanan desain dan motif dari Hj. Rosmani.
“Sebelumnya kami sempat memiliki
karyawan sebanyak 25 orang yaitu tepatnya
pada tahun 2000. Jumlah karyawan itu sengaja
kami kurangi karena pesanan kain Besurek
kami juga mengalami penurunan. Hal itu terjadi
karena di Bengkulu sendiri kini makin banyak
orang menerjuni usaha kerajinan kain Besurek.
Jadi, kini makin banyak pemain baru di industri
kerajinan kain Besurek ini, tapi bagi kami itu
tidak menjadi masalah, kita bagi-bagi rejekilah,”
tutur Hj. Rosmani.
Produk kain Besurek buatan Hj. Rosmani
cukup dikenal di kalangan masyarakat Bengkulu.
Di pasaran, kain Besurek buatan Hj. Rosmani
dijual dengan menggunakan merek ‘Limura’. Hj.
Rosmani mengaku sampai saat ini pemasaran
kain Besureknya masih terbatas di wilayah
Bengkulu. Namun pada waktu-waktu tertentu
banyak juga pembeli yang datang dari daerah
lain untuk berbelanja kain Besurek.
Hj. Rosmani biasanya menjual kain
Besurek tulis dengan harga yang lebih mahal
dibandingkan dengan kain Besurek printing.
Sebagai perbandingan, satu stel bahan kain
Besurek printing biasanya dijual dengan harga
Rp 50.000 sampai Rp 75.000, sedangkan kain
Besurek tulis yang terbuat dari bahan sutera
dijual dengan harga paling tidak Rp 1,25 juta.
***

informasi >
Wira Jagad Art Shop
Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB,
HP.: 081933149676,
Fax.: (0370) 653795,
e-mail: wirajagad@yahoo.com.
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Sistem Komunikasi
Penerbangan
Tidak banyak perusahaan nasional yang
berhasil mengembangkan alat dan sistem
elektronis yang fungsinya sangat vital bagi
keamanan dan keselamatan lalulintas udara
(penerbangan). Apalagi perusahaan tersebut
termasuk kelompok usaha kecil menengah
(UKM), jarang sekali yang mampu mencetak
prestasi yang cukup membanggakan sehingga
kemampuannya diperhitungkan tidak hanya di
dalam negeri tetapi juga di mancanegara.
PT Elektrindodaya Pakarnusa merupakan
salah satu diantara kelopok perusahaan tersebut.
Perusahaan ini mampu mencetak prestasi
gemilang dan kemampuannya diperhitungkan
kalangan perusahaan pesaingnya, tidak hanya
12
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di dalam negeri tapi juga di mancanegara.
Perusahaan yang bergerak di industri elektronika
spesifik dan tergolong usaha kecil menengah
ini berhasil mengembangkan alat dan sistem
komunikasi penerbangan canggih yang alat
dan sistemnya kini telah dipasang di 26 bandar
udara (bandara) di seluruh tanah air.
Produk elektronika spesifik berupa alat dan
sistem komunikasi penerbangan (hardware dan
software) yang dikembangkan PT Elektrindodaya
Pakarnusa dalam terminologi penerbangan
internasional dikenal dengan istilah AFTN
(Aeronautic Fixed Telecommunication Network)
Massage Switching System dan AFTN Message
Handling System. Alat dan sistem komunikasi

penerbangan,
berdasarkan
kesepakatan
International Civil Aviation Organization (ICAO)
dan International Air Transport Association (IATA)
wajib dipasang di seluruh bandara di dunia.
Indonesia sendiri sebagai anggota ICAO
telah memasang alat dan sistem tersebut di
seluruh bandara di tanah air yang berjumlah
28 buah. Dari total jumlah bandara di tanah
air tersebut, sebanyak 26 bandara diantaranya
telah menggunakan AFTN yang dikembangkan
PT Elektrindodaya Pakarnusa. Dengan demikian,
hanya dua bandara saja yang selama ini tidak
menggunakan AFTN produksi PT Elektrindodaya
Pakarnusa, yaitu bandara Hang Nadim di
Batam, Kepri dan bandara Sultan Badruddin
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di Palembang, Sumatera Selatan. Bandara di
Batam telah menerapkan alat dan sistem AFTN
yang dikembangkan perusahaan lokal lainnya,
sedangkan bandara Palembang menggunakan
alat dan sistem AFTN impor dari luar negeri.
Pe r a l a t a n d a n s i s t em AF TN y a n
g dikembangkan PT Elektrindodaya Pakarnusa
mampu mengkomunikasikan data penerbangan
yang sangat penting bagi keselamatan lalu lintas
udara, baik komunikasi data ground-ground
communication (antar bandara) maupun
komunikasi air-ground communication (antara
pesawat terbang dengan bandara).
Data penerbangan yang dikomunikasi
tersebut biasanya mencakup data tentang
kondisi cuaca di sekitar bandara dan di
sepanjang rute penerbangan, data perencanaan
penerbangan dan data pengawasan lalulintas
udara (traffic control). Semua data tersebut
dikomunikasikan melalui fasilitas V-sat. Di setiap
bandara biasanya dipasang alat penerima dan
pengirim (transmitter) sedangkan di pesawat
terbang di pasar alat penerima data elektronis
untuk menerima berbagai informasi sesuai
dengan permohonan pilot pesawat.

Peralatan
dan
sistem
komunikasi
penerbangan hasil rekayasa PT Elektrindodaya
Pakarnusa tersebut sudah sesuai dengan
standard yang berlaku di dunia penerbangan
internasional dan telah mendapatkan sertifikasi
dari ICAO yang berkantor pusat di Kanada.
Sedangkan dalam hal manajemen mutu, PT
Elektrindodaya Pakarnusa telah mendapatkan
sertifikasi ISO 9001:2001 dari Balai Besar
Bahan dan Barang Teknik (B4T) Departemen
Perindustrian.
Menurut pimpinan PT Elektrindodaya
Pakarnusa, Ir. Imron Pramana, perusahaannya
telah berhasil mengembangkan generasi
terbaru dari peralatan tersebut yang kini sudah
terpasang di bandara internasional Soekarno
Hatta, Cengkareng-Tangerang, Banten. Generasi
terbaru dari alat dan sistem komunikasi
penerbangan itu mampu mengirim data dari
bandara ke pesawat dalam bentuk text maupun
data biner seperti grafik.
Perusahaan yang terlahir dengan nama
PT Elindo pada tahun 1979 dan pernah dua
kali ganti nama sampai akhirnya menjadi
PT Elektrindodaya Pakarnusa ini mampu

memproduksi alat dan sistem AFTN dengan
masa operasi (life time) 10 tahun tanpa henti.
“Di setiap bandara biasanya dipasang dua
unit perangkat/sistem AFTN dimana keduanya
bekerja secara redundant. Satu unit beroperasi,
sedangkan satu unit lainnya berfungsi sebagai
hot standby. Apabila unit yang sedang bekerja
mengalami masalah, gangguan atau kerusakan,
maka unit hot standby ini akan secara otomatis
langsung mengambil alih kegiatan operasi.
Perangkat/sistem AFTN ini juga dilengkapi
dengan alarm untuk memperingatkan petugas
operator. Namun sesuai standard ICAO dan IATA,
alat/sistem tersebut harus segera diperbaiki
apabila mengalami kerusakan agar fungsi
hot standby tetap dapat dilaksanakan,” kata
Imron.
Wa l aupun a l a t / s i s t em AF TN ha s i
l pengembangan PT Elektrindodaya Pakarnusa
telah terpasang di 26 bandara di seluruh
Indonesia, namun dalam rangka memberikan
pelayanan jasa perbaikan PT Elektrindodaya
Pakarnusa secara kontinyu terus memantau
kinerja alat/sistem AFTN-nya. Bahkan PT
Elektrindodaya Pakarnusa mampu melakukan
diagnosa dan perbaikan software secara remote
(jarak jauh) dari kantornya di Lingkungan Industri
Kecil (LIK), Jl. Soekanro Hatta, Bandung.
Di dunia penerbangan internasional,
kompetensi PT Elektrindodaya Pakarnusa
sebetulnya sudah cukup memiliki nama.
Bahkan perusahaan ini sudah beberapa kali
dipercaya oleh perusahaan besar selaku main
contractor seperti Huges Aircraft (Kanada), NEC
(Jepang) dan Coris (Prancis) untuk mengerjakan
pembuatan dan pemasangan alat/sistem AFTN
di berbagai bandara baik di dalam maupun di
luar negeri.***

informasi >
PT Elektrindodaya Pakarnusa
Jl. Soekarno Hatta Km. 13.8 Bandung – 40613
Telp. (022) 7801536, 7801691 Fax. 7801690
http://www.nusaweb.com, http://www.elsa.co.id
e-mail: pramana@nusaweb.com
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Bisnis
Busana
Muslim

Bantu Petani Sutera Alam

S

alah satu fenomena industri atau dunia
mode (fashion) yang perkembangannya
cukup pesat di tanah air dalam satu
dekade terakhir ini adalah industri
busana muslim. Industri busana muslim ini
mulai memperlihatkan perkembangan yang
cukup signifikan pada awal dekade 1990an. Perkembangan industri busana muslim
yang cukup pesat tersebut tidak terlepas dari
makin meningkatnya kesadaran kaum muslim,
khususnya wanita muslimat untuk menjalankan
salah satu syariat agama Islam dalam menutup
aurat, yaitu cara berpakaian yang sesuai dengan
ajaran Islam.
Kondisi tersebut telah mendorong tumbuh
dan berkembangnya kegiatan industri pakaian
atau busana muslim. Seperti terjadi dalam
industri garmen pada umumnya, berkembangnya
permintaan produk busana akan selalu diikuti
oleh perkembangan desain-desain dan mode
baru. Hal itu juga terjadi dalam industri busana
muslim. Meningkatnya permintaan busana
muslim dan makin populernya citra busana
muslim di masyarakat, makin berkembang pula
desain-desain baru dan mode-mode busana
muslim.
Namun demikian bagi Iva Lativah, pemilik
Iva Gallery, yang telah menggeluti industri
busana muslim sejak tahun 1988, terjun ke
industri busana muslim bukan hanya sekedar
menggeluti bisnis untuk mencari keuntungan
14
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semata. Namun, lebih dari itu, Iva memiliki
dua motivasi lain yang sangat kuat tertanam di
dalam jiwanya, yaitu menjalankan syiar Islam,
khususnya dalam tata cara berpakaian bagi
kaum muslimat sesuai dengan tuntunan agama
Islam dan sekaligus membantu kalangan petani
sutera alam di wilayah Kabupaten Garut, Jawa
Barat yang selama ini cenderung selalu menjadi
warga masyarakat yang terpinggirkan dari sisi
kesejahteraan ekonominya.
Kedua motivasi itulah yang menggerakan
semangat putri mantan Ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat itu untuk
berkarya memanfaatkan kain sutera alam
produksi para petani di Kabupaten Garut
menjadi produk busana muslim bernilai seni
dan bernilai tambah tinggi. Padahal selama

ini produk kain tenun sutera alam produksi
petani di wilayah Kabupaten Garut seringkali
dicampakkan pembeli dan dipandang sebelah
mata oleh kalangan industri garmen di dalam
negeri sendiri, dengan alasan mutunya kurang
baik.
“Dengan didorong motivasi tersebut saya
terus berupaya untuk memanfaatkan kain tenun
sutera produksi petani sutera alam di Kabupaten
Garut agar bisa diolah menjadi produk busana
yang indah, menarik dan bernilai tinggi. Karena,
itulah satu-satunya cara untuk mengangkat
citra kain tenun sutera alam Garut sekaligus
untuk mengangkat nasib para petani suter alam
di sana,” kata Iva.
Karena itu, Iva kemudian memfokuskan
dan mengkhususkan diri dalam kegiatan
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industri busana muslim dari kain tenun sutera
alam asal Kabupaten Garut. Sejak pertama
kali terjun ke dunia bisnis industri garmen, Iva
pun secara konsisten terus menekuni industri
busana muslim dari bahan kain tenun sutera
alam Kabupaten Garut . Busana muslim dari
kain tenun sutera alam produksi Iva kini telah
memiliki segmen pasar tersendiri di kalangan
kaum muslimat, terutama untuk busana muslim
untuk keperluan pesta dan acara resmi.
”Secara umum industri busana muslim di
tanah air mengalami perkembangan yang cukup
pesat mulai dekade 1990-an sampai sekarang.
Kini para wanita muslim apabila menghadiri
acara-acara resmi lebih suka memakai busana
muslim, termasuk para ibu-ibu Dharmawanita,
sekitar 95% lebih memilih untuk memakai busana
muslim. Sejalan dengan tumbuhnya permintaan
masyarakat konsumen dan perkembangan
zaman, industri busana muslim pun kini terus

berkembang
mengikuti pasar,” kata Iva.
***
Iva yang dibantu sejumlah saudara dan
kerabat keluarga mengolah kain tenun sutera
alam yang masih polos produksi petani
sutera alam Kabupaten Garut menjadi kain
batik sutera alam bermotif kontemporer hasil
kreasi Iva sendiri. Kadang-kadang Iva juga
menggunakan motif-motif batik tradisional
yang dikombinasikan dengan motif kontemporer
hasil kreasinya. Semua proses pembatikan,
pencelupan warna dan pelukisan motif dilakukan
secara hand made. Sampai saat ini Iva telah
mengasilkan lebih dari 1.000 motif batik dan
lukisan kain tenun sutera. Masing-masing motif
sangat eksklusif karena hanya dibuat untuk satu
stel busana muslim.
Kain tenun sutera alam yang sudah menjadi
kain batik yang indah dan bernilai seni tinggi
itu
Made in Indonesiakemudian dirancang
menjadi busana muslim yang indah dan
menarik. Untuk pengerjaan pemotongan dan
penjahitan kain batik sutera alam, Iva tidak
mengerjakannya sendiri melainkan meminta
dukungan para penjahit kepercayaannya untuk
mengerjakan pekerjaan tersebut.
Iva mengaku tidak kesulitan mendapatkan
bahan baku kain tenun sutera, karena pasokan
kain tenun sutera dari para petani sutera
alam di Kabupaten Garut saja sudah cukup
memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produk
busana muslimnya. Setiap bulannya rata-rata
Iva menerima pasokan sampai ratusan meter
persegi kain tenun sutera dari petani sutera
alam Garut. Dengan semangat membantu para
petani sutera alam Kabupaten Garut, Iva tetap
membeli kain tenun sutera berapa pun volume
yang dipasok petani walaupun stok kain tenun
sutera yang ada di gudang masih tersedia cukup
banyak.
”Stok kain tenun sutera alam kami kadangkadang agak lama habis terutama karena
proses produksi batik kontemporer kami agak
lama, terutama kalau saya sedang tidak dalam
mood yang baik, sehingga inspirasi dan kreasi itu
tidak muncul. Selain itu, semua proses produksi
dilakukan secara hand made dan tradisional
sehingga proses pembuatannya memakan
waktu yang cukup lama,” kata Iva.
Dengan sentuhan nilai seni tinggi, Iva bisa
menjual setiap stel busana muslim lengkap
dengan kerudung, selendang, pakaian atasan
dan bawahan (baju panjangnya) dengan harga
cukup tinggi. Setiap stel busana muslim karya
Iva dijual dengan harga rata-rata Rp 3,5 juta.

informasi >
Iva Lativah
Jl. Dederuk No. 6, Bandung 40133
Telp. (022) 2506149, 2535202
Fax. (022) 2500630
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Mengembangkan
Pakaian Berbasis
Kain Tenun Lurik

K

ain tenun lurik telah dikenal
masyarakat Indonesia sejak puluhan
bahkan mungkin ratusan tahun yang
lalu. Namun sayangnya kebanyakan
masyarakat Indonesia dapat dipastikan
kini sudah tidak mengenal lagi kain tenun
peninggalan budaya dari nenek moyang dan
leluhur itu. Pasalnya, kain tenun tradisional asli
Indonesia tersebut kini sudah hampir lenyap dari
peredaran. Tidak ada lagi toko kain dan busana
di tanah air yang mau menjual produk kain tenun
tersebut. Bahkan, masyarakat Indonesia sendiri
seakan telah melupakan keberadaan kain tenun
lurik sehingga kini nyaris tidak ada lagi anggota
masyarakat yang mau mengenakan pakaian
dari kain tenun lurik, baik untuk pakaian pesta,
16
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jamuan resmi atau bahkan untuk pakaian
sehari-hari.
Kenji Yamada, seorang warga negara
Jepang yang telah menetap di Indonesia selama
lebih dari 5 tahun merasa terpanggil untuk
membangkitkan kembali kain tenun lurik di
Indonesia. Secara kebetulan Kenji yang selama
ini menaruh minat dan perhatian terhadap kain
tenun lurik menemukan beberapa kesamaan
antara kain tenun lurik Indonesia dan kain tenun
lurik Jepang. Namun perbedaannya, di Jepang
kain tenun lurik kini telah berkembang
menjadi produk kain tenun bernilai tinggi dan
masyarakat Jepang sangat bangga apabila
pergi ke pesta pernikahan atau jamuan resmi
menggunakan pakaian dari kain tenun lurik.
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Ketertarikan Kenji terhadap kain tenun lurik
dan juga kain batik Indonesia muncul ketika
sejak tahun 2000 lalu Kenji sering melakukan
perjalanan ke berbagai daerah di tanah air.
Dalam lawatannya itu Kenji melihat beberapa
sentra kerajinan kain tenun lurik seperti di
Yogyakarta dan Klaten.
Dengan tujuan untuk mengembangkan kain
tenun lurik Indonesia, pada tahun 2006 Kenji
membangun bengkel kerja yang diberinya nama
‘Bekel’. Melalui bengkel kerja yang berlokasi di
Kotamadya Depok, Jawa Barat itu Kenji
membuat berbagai pakaian khas Jepang seperti
Jimbei (pakaian kimono pendek untuk pria) dan
Rong Rong (pakaian kimono pendek untuk
wanita) dari kain tenun lurik yang diberinya
merek dagang ‘Bekel’.
Kenji yang sebelumnya bekerja pada sebuah
perusahaan komputer terkemuka di Jepang
‘NEC’ sebagai ahli analisa komputer, merasa
terpanggil menerjuni usaha pengembangan
kain tenun lurik Indonesia karena selama ini
dia menyaksikan kenyataan bahwa kain tenun
lurik Indonesia cenderung makin ditinggalkan
masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa
budaya kerajinan membuat kain tenun lurik di
berbagai daerah di Indonesia kini sedang menuju
ke kepunahan.
Didasari semangat dan panggilan jiwa untuk
melestarikan budaya dan kerajinan kain tenun
lurik tersebut, Kenji membuka bengkel kerja
untuk membuat berbagai model pakaian khas
Jepang dengan bahan dari kain tenun lurik.
Sementara ini, Kenji sendiri yang mendesain
pakaian khas Jepang, Jimbei dan Rong Rong.
Selama hampir satu tahun ini Kenji telah
berhasil menciptakan lebih dari 1.000 pieces
pakaian Jimbei dan Rong Rong dari bahan kain
tenun lurik.
Untuk memperkenalkan karya mode
pakaian Jimbei dan Rong Rong-nya kepada

masyarakat, Kenji mengikuti
berbagai pameran tekstil dan
kerajinan di dalam negeri.
Melalui pameran-pameran
tersebut,
Kenji
berhasil
menggugah
minat
dan
semangat masyarakat untuk
menggunakan kain tenun
lurik. Hal itu terbukti dengan
terjualnya beberapa pakaian
Jimbei dan Ring Rong hasil
karyanya kepada masyarakat
yang mengunjungi arena
pameran.
“Sejauh ini kami belum bisa
melakukan kegiatan promosi maupun memasang
iklan di media masa untuk memperkenalkan
pakaian dari kain tenun lurik ini. Sebab, dana
kami sangat terbatas dan kami baru memulai
usaha ini belum genap satu tahun. Kegiatan
penjualan pakaian Jimbei maupun Rong Rong
dari kain tenun lurik juga hanya kami lakukan
melalui pameran. Karena, kami baru memiliki
bengkel kerja sederhana di Depok dan sampai
kini belum memiliki showroom atau outlet
penjualan yang permanent,” tutur Kenji.
Karena keterbatasan modal, bahan baku,
dan sumber daya manusia serta keterbatasan
kemampuan produksi, Kenji sampai saat ini
baru bisa memproduksi pakaian Jimbei dan
Rong Rong dengan kapasitas produksi sekitar
200 pieces per bulan. Untuk pembuatan pakaian
model Jepang itu Kenji selama ini menggunakan
pasokan bahan baku kain tenun lurik dari para
perajin kain tenun lurik dari Yogyakarta dan
Pedan (Klaten), Jawa Tengah. Kain tenun lurik
yang diproduksi para perajin di kedua wilayah
tersebut biasanya terbuat dari benang katun
dan pembuatannya biasanya menggunakan Alat
Tenun Bukan Mesin (ATBM).
“Para pembeli pakaian Jimbei dan Rong

Rong dari kain tenun lurik ini biasanya berasal
dari kalangan menengah ke atas mayarakat
Indonesia sendiri. Namun demikian ada juga
pembeli dari luar negeri yang tertarik untuk
membelinya khususnya dari Jepang. Bahkan,
beberapa pembeli dari Jepang telah menyatakan
minatnya untuk kembali membeli dalam jumlah
yang lebih banyak,” kata Kenji.
Beberapa pembeli dari Eropa, dari Austria
misalnya, membeli pakaian Jimbei karya Kenji
Yamada tidak untuk dipakai sebagai busana
melainkan untuk dipergunakan sebagai
penghias ruangan atau sebagai hiasan dinding.
Karena itu, pembeli tersebut membeli Jimbei
lengkap dengan gantungan pakaiannya yang
terbuat dari kayu.
Menurut Kenji, kain tenun lurik memiliki
motif yang sangat khas, yaitu berupa motif
garisgaris melintang dan membujur dengan
warna yang beraneka macam. Motif kain
tenun lurik memang hanya berupa garis-garis
melintang dan membujur warna warni yang
timbul dari benang-benang berwarna yang
ditenun.
“Motif kain tenun lurik muncul dari benang
berwana yang ditenun melalui ATBM. Jadi,
pewarnaan pada kain tenun lurik dilakukan pada
benang sebelum benang itu ditenun. Dengan
demikian motif warna itu muncul dari susunan
jalinan benang setelah proses penenunan,”
tambah Kenji.
Pakaian khas Jepang dengan bahan kain
tenun lurik karya Kenji dijual dengan harga
yang bervariasi. Pakaian Jimbei rata-rata dijual
dengan harga sekitar Rp. 300.000 per potong
sedangkan pakaian Rong Rong dijual dengan
harga Rp 275.000 per potong. Jimbei dijual
dengan harga lebih mahal karena pembuatannya
membutuhkan lebih banyak kain tenun lurik dari
pada pakaian Rong Rong. ***

informasi >
Abaca Craft, Hand Made Paper & Paper Lamp
Jl. Raya Ragunan No. P-5, Jakarta 12540
Telp. (021) 70528489, 7814412, Fax. (021) 7814412
website: www.abaca-craft.com, e-mail: heru_prasetyatmoko@yahoo.com.
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Indo Sutra

Variasi
Stir Mobil
dari Bogor
“West Bogor”, demikian nama sebuah usaha industri kecil rumahan
(home industry) yang bergerak dalam produksi variasi stir mobil
yang berlokasi di Bogor, tepatnya di desa Pamijahan, Kecamatan
Pamijahan Kabupaten Bogor. Nama tersebut tidak hanya menjadi
identitas bagi usaha industri variasi stir mobil yang sekaligus
menunjukkan lokasi dimana usaha tersebut berada, tetapi juga
menjadi label/merek untuk setiap variasi stir mobil produksinya.

18
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U

saha kerajinan variasi stir mobil
tersebut sudah digeluti Buchory
Muslim, sang pemilik usaha tersebut,
sejak tahun 1990. Namun nama West
Bogor baru menjadi identitas usaha kerajinan
tersebut sejak tahun 2000. Ketika baru memulai
usahanya itu Buchory mengawali kegiatan
produksi variasi stir mobil dengan hanya
memproduksi 10 buah stir per bulan.
Kini, setelah hampir 13 tahun berjalan dan
setelah label West Bogor menjadi identitas
produknya, kemampuan produksi pun meningkat
menjadi 1.000 unit variasi stir per bulan.
Dari rata-rata produksi sebanyak 1.000
unit variasi stir mobil per bulan, Buchory
memasarkan sekitar 30% produknya ke tokotoko di kawasan Jabotabek, sedangkan sisanya
(70%) diekspor ke mancanegara melalui pihak
ketiga (agen) yang menampung produk varuasi
stir mobil tersebut untuk diekspor ke Malaysia,
Filipina dan sejumlah negara Afrika.
Untuk memasok took-toko yang ada
di wilayah Jabotabek, Buchory umumnya
menggunakan merek WB (West Bogor) pada
produk variasi stir mobil buatannya. Namun
demikian Buchory juga menerima pesanan
pembuatan variasi stir mobil dengan merek
terkenal, seperti Ferrari, Benetton, Jaguar,
BMW dll. apabila ada pembeli yang memesan
dengan merek tersebut.
Dengan menggunakan bahan baku dari besi
plat, besi batangan (behl), spons lembaran dan
kulit imitasi yang seluruhnya dapat diperoleh
dari dalam negeri, West Bogor yang kini
diperkuat 15 karyawan mampu meningkatkan
volume produksi menjadi rata-rata 1.000 unit
variasi stir per bulan dengan kualitas yang
makin baik.
Namun demikian, West Bogor juga dapat
meningkatkan volume produksi hingga dua kali
lipat (2.000 unit per bulan) apabila sewaktuwaktu diperoleh pesanan pembuatan dalam
jumlah yang lebih besar. Bahkan, kalau ada
pesanan pembuatan variasi mobil dalam jumlah
yang lebih besar lagi, misalnya sampai 5.000
unit per bulan, maka Buchory biasanya membagi
pesanan tersebut kepada perajin industri variasi
stir mobil lainnya yang sama-sama berlokasi di
Desa Pamijahan.
Desa Pamijahan sendiri kini telah
berkembang menjadi semacam sentra home
industry variasi stir mobil di Kabupaten Bogor.
Di desa tersebut terdapat 10 perajin variasi
stir mobil skala home industry yang umumnya
juga masih memiliki hubungan keluarga dengan
Buchory. Untuk menjaga terjadinya persaingan
tidak sehat yang sering kali merugikan para
perajin, Buchory mengambil inisiatif untuk
membentuk asosiasi perajin stir mobil di wilayah
Pamijahan.

Bisnis variasi stir mobil sendiri diyakini
masih banyak menyimpan peluang yang selama
ini belum digarap secara optimal mengingat
kebutuhan akan variasi stir mobil cenderung
terus meningkat, khususnya dari kalangan
konsumen anak muda (remaja) yang sering kali
ingin mendandani mobilnya dengan berbagai
asesoris yang menarik dan berwarna-warni.

informasi >
West Bogor
Jl. KH. Abdul Hamid KM. 08 Pamijahan-Bogor
Telp. (62-251) 641008 atau
Jl. Semanggi II No. 5 Cempaka Putih Ciputat,Jakarta
Telp. (62-21) 7442512, Fax. 7413294,
E-mail: westbogor@bolehmail.com
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Membangun
Merek
Sarana Penetrasi Pasar

Walaupun sudah banyak success story mengenai
keberhasilan seorang pengusaha dalam meniti
usahanya melalui upaya penciptaan merek produk
yang dihasilkannya, namun masih banyak kalangan
pengusaha di dalam negeri yang sampai kini belum
menyadari mengenai pentingnya membangun merek
sebagai sarana untuk melakukan penetrasi pasar.

20
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P

adahal upaya membangun merek ini
sebetulnya tidak terlalu sulit dilakukan
dan tidak selalu membutuhkan dana
promosi yang besar. Asalkan pengusaha
melakukannya secara sungguh-sungguh dan
konsisten dengan mutu produk yang dihasilkan.
Sebab sekali merek ini dibangun maka merek
tersebut akan terus menempel sebagai identitas
sekaligus menunjukkan kualitas produk yang
dihasilkan.
Mengenai upaya membangun merek ini PT
Santos Jaya Abadi memiliki pengalaman yang
menarik dengan produk kopi bubuknya yang
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diberi merek ‘Kapal Api’. PT Santos Jaya Abadi
didirikan oleh Go Soe Lot di Surabaya pada
tahun 1927 dengan kopi bubuk sebagai produk
utamanya. Kegiatan usaha PT Santos Jaya
Abadi terus berkembang sehubungan dengan
makin meningkatnya permintaan kopi bubuk di
Surabaya dan sekitarnya.
Namun sejalan dengan makin meningkatnya
permintaan pasar dan banyak bermunculannya
perusahaan-perusahaan kopi bubuk lain,
PT Santos Jaya Abadi mulai mengantisipasi
perkembangan pasar tersebut dengan
menggunakan merek ‘Kapal Api’ sebagai upaya
untuk mempertahankan identitas dan kualitas
produk kopi bubuk yang dihasilkan. Merek
‘Kapal Api’ ini dipilih karena terinspirasi oleh
sebuah simbol kemegahan kapal samudera
bermesin uap/diesel sebagai lompatan teknologi
pelayaran samudera yang baru dikenal dunia
ketika itu.
Pada tahun 1970 perusahaan tersebut
melakukan modernisasi struktur manajemen
sesuai dengan perkembangan perusahaan yang
semakin besar.Pengelolaan perusahaan pun

dilimpahkan kepada kalangan generasi muda
yang memiliki kemampuan manajemen lebih
baik dan dapat bekerja secara lebih professional.
Perluasan jaringan menjadi program prioritas
dalam pengembangan usaha perusahaan.
Program tersebut membawa hasil berupa
perluasan jaringan distribusi dan pemasaran
hingga ke seluruh Jawa Timur.

Perusahaan pun kini mulai mengupayakan
penetrasi produk kopi bubuk Kapal Api ke pasar
ekspor di mancanegara.

Pada tahun 1980 PT Santos Jaya Abadi
mendirikan pabrik baru di Kecamatan
Sepanjang, Sidoarjo, Jatim yang dilengkapi
dengan peralatan teknologi modern sehingga
dapat memenuhi standard mutu dan hygiene
yang menjadi syarat utama bagi konsumen.

Dengan menggunakan merek terdaftar
Kapal Api, PT Santos Jaya Abadi kini berhasil
menjadi salah satu market leader industri kopi
di Indonesia dengan menguasai pangsa pasar
terbesar diantara perusahaan-perusahaan
sejenis yang menjadi pesaingnya. Merek ‘Kapal
Api’ sebagai komponen sebuah produk kopi bubuk
mengemban peran yang sangat menentukan
baik sebagai identitas produk maupun sebagai
bentuk ungkapan rasa tanggung jawab dalam
rangka perlindungan konsumen.

Dari pabrik baru tersebut kopi bubuk Kapal
Api semakin memantapkan keberadaannya
dalam memenuhi kebutuhan selera dan cita
rasa Indonesia.

Atas keberhasilannya tersebut PT Santos
Jaya Abadi dengan kopi bubuk merek ‘Kapal
Api’-nya berhasil meraih penghargaan Merek
Dagang Indonesia 2003 dari pemerintah.

Dengan merek Kapal Api tersebutlah PT
Santos Jaya Abadi terus melakukan penetrasi
pasar secara nasional. Bahkan jenis produk
pun terus didiversifikasi dengan menggunakan
bahan dasar kopi bubuk yang dicampur dengan
gula, susu, jahe ginseng dan lain-lain.

informasi >
PT Santos Jaya Abadi
Jl. Raya Gilang 159 Sidoarjo, Surabaya
Telp. 031-7882359
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Produk Pasta

Sukses di Negeri Orang

N

amun demikian mengingat produk
pasta (khususnya spaghetti dan
petocini) masih belum banyak
dikenal oleh sebagian besar
kalangan masyarakat Indonesia dimana
sebagian masyarakat masih menganggap
produk tersebut merupakan produk elit dan
asing yang biasa dikonsumsi oleh kalangan
masyarakat ekonomi menengah ke atas yang
tentunya harga jualnya pun relatif mahal, maka
upaya pengembangan pasar produk pasta di
dalam negeri pun dilakukan secara bertahap
sambil terus memasyarakat produk tersebut.
Karena alasan itu pula, PT ISM BFM yang
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mendirikan pabrik pastanya pada tahun 1991,
lebih memfokuskan kegiatan pemasaran produk
pasta ke pasar ekspor, sedangkan di dalam
negeri sendiri perusahaan tersebut tidak begitu
gencar melakukan promosi ataupun upayaupaya pemasaran lainnya.
Baru belakangan ini saja perusahaan ini
memasang iklan salah satu produk spaghettinya
dengan merek La Fonte di sejumlah stasiun
televisi nasional.
Selain memproduksi berbagai produk pasta
(instant dan regular) dengan merek La Fonte,
PT ISM BFM juga memproduksi pasta regular
dengan merek Bogasari. Kedua merek terebut

kini sudah banyak diekspor ke lebih dari 20
negara di dunia, khususnya ke negara-negara
Asia, seperti Filipina, Jepang, Korea, Thailand,
Malaysia, Singapura, Hong Kong, RRC, Vietnam,
Brunei, Papua New Guinea, Bahrain, Kuwait,
Uni Emirat Arab, Nigeria dan Zambia.
Secara umum, dalam dunia perdagangan
dikenal dua kelompok besar produk pasta yang
penggolongannya didasarkan pada bentuk
produknya, yaitu Long Pasta dan Short Pasta.
Contoh produk pasta yang tergolong Long Pasta
antara lain spaghetti (bentukya mirip mie) dan
petocini (mirip kwetiau), sedangkan contoh
produk Short Pasta antara lain adalah macaroni.
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Selain itu, produk pasta juga dibagi dalam dua
jenis berdasarkan kepraktisan dan kecepatan
dalam penyajiannya, yaitu Instant Pasta dan
Regular Pasta. Dalam pengelompokan terakhir
ini, Long Pasta dan Short Pasta termasuk
dalam kelompok Regular Pasta karena dalam
penyajiannya biasanya membutuhkan waktu
yang lebih lama, yaitu sekitar 12-15 menit,
sedangkan Instant Pasta dapat segera disajikan
dalam waktu empat menit saja.
Sekilas, khususnya bagi orang awam,
produk pasta seperti spaghetti dan petocini sulit
dibedakan dari produk mie yang memang sudah
lama dikenal dan lebih dulu memasyarakat
di kalangan masyarakat Indonesia. Namun
sebetulnya pasta dan mie memiliki perbedaan
yang cukup signifikan walaupun kedua produk
tersebut sama-sama diproduksi dari bahan baku
tepung gandum (terigu).
Dari segi bahan baku pun, sebetulnya pasta
dan mie memiliki perbedaan. Produk pasta dibuat
dari tepung gandum durum (durum wheat) yang
kaya akan protein dan memiliki warna yang lebih
kekuning-kuningan ketimbang bahan baku mie
yang terbuat dari tepung gandum biasa yang
dalam perdagangan dikenal dengan istilah soft
wheat dan hard wheat.
Selain itu, mengkonsumsi produk pasta
sebetulnya relatif lebih sehat ketimbang
mengkonsumsi mie, sebab dalam proses
pembuatan produk pasta sama sekali tidak
digunakan bahan kimia, baik sebagai zat
pewarna maupun sebagai bahan penyedap
atau bahan pengenyal. Sementara itu, dalam
pembuatan mie dipakai bahan kimia potasium
bikarbonat sebagai bahan pengenyal.
Dalam pembuatan pasta, tepung gandum
durum digiling menjadi butiran-butiran
berukuran sekitar 200 mikron, kemudian
dicampur dengan air dan diaduk sampai merata.
Proses selanjutnya adalah pencetakan untuk
kemudian dikeringkan melalui perlakuan suhu
tinggi dan tekanan tinggi.
PT ISM BFM memiliki tiga line produksi pasta
di kawasan Cilincing, Jakarta Utara yang terdiri
dari dua line produksi long pasta dan satu line
produksi short pasta dengan kapasitas produksi
total 50.000 ton, yaitu 36.000 ton kapasitas
produksi long pasta dan 14.000 ton kapasitas

produksi short pasta.
Pasar Asia selama ini menjadi fokus
utama pemasaran produk pasta PT ISM BFM
sedangkan pasar Eropa memang tidak menjadi
target pemasaran mengingat di pasar Eropa
sendiri perdagangan produk pasta terhitung
sudah jenuh mengingat banyaknya merek
produk pasta yang beredar. Sebab, produk pasta
sendiri merupakan produk makanan asli Eropa,
dan sudah sejak lama banyak dikembangkan di
Italia.
Bahkan, produk pasta di pasar Eropa kini
dianggap sebagai produk semi commodity
dengan harga yang sangat bersaing (harga
murah dengan tingkat margin yang rendah
sehingga mengakibatkan produk tersebut
tergolong sebagai produk yang sangat sensitive
terhadap harga (price sensitive). Kondisi tersebut
membuat produsen pasta di dalam negeri sulit
untuk melakukan penetrasi ke pasar Eropa.
Sementara itu, pasar pasta di dalam negeri
sendiri sampai kini masih dianggap tidak begitu
potensial mengingat tingkat konsumsi pasta
yang masih sangat rendah dan hanya terbatas
di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke
atas.
Karena itu, PT ISM BFM sejak awal
memfokuskan pemasaran produk pastanya
ke pasar mancanegara dengan mengekspor
sekitar 95% dari produksinya ke luar negeri
dan hanya sekitar 5% yang dipasok ke pasar
domestik. Kendati demikian, porsi penjualan
tersebut setahap demi setahap terus berubah
sejalan dengan meningkatnya konsumsi pasta
di dalam negeri. Komposisi penjualan pasta PT
ISM BFM pun kini berubah dari 95% ekspor dan
5% domestik menjadi 70%-75% ekspor dan 25%30% domestik.
Dalam mengembangkan pasar produk
pasta, PT ISM BFM menerapkan strategi
pemasaran yang relatif berbeda antara pasar
ekspor dan pasar domestik. Untuk pasar
domestik perusahaan tersebut lebih cenderung
untuk membangun merek sendiri melalui
kegiatan promosi, sedangkan untuk pasar
ekspor tidak secara serius membangun merek
melalui kegiatan promosi, tetapi lebih banyak
melakukan kegiatan trading dengan sasaran
utama mendongkrak volume penjualan.

Bahkan, untuk mendongkrak volume
penjualan tersebut PT ISM BFM juga melakukan
kegiatan makloon atau toll manufacturing
untuk memasok produk pasta kepada sejumlah
perusahaan di luar negeri.
Misalnya, untuk pasar Filipina, PT ISM BFM
sejak beberapa tahun lalu telah melakukan
kegiatan makloon dengan sebuah perusahaan
di negara tersebut untuk memasok produk
spaghetti dengan merek Del Monte.
Volume ekspor spaghetti Del Monte ke
Filipina kini mencapai 6.000 ton/tahun dan
telah berhasil menguasai sekitar 12%-13%
pangsa pasar spaghetti kelas premium di negara
tersebut.
Kegiatan makloon juga dilakukan PT ISM
BFM untuk memasok spaghetti ke Thailand
atas pesanan sebuah perusahaan multinasional,
yaitu anak perusahaan Unilever, dengan merek
BestFood. Perusahaan tersebut telah memesan
produk spaghetti dengan volume rata-rata
2.000 ton/tahun.
Selain memasarkan produk pasta atas
pesanan perusahaan lain di luar negeri, PT ISM
BFM juga mengekspor produk pastanya dengan
kemasan dan merek sendiri (merek Bogasari),
yaitu ke Jepang yang merupakan pasar ekspor
terbesar kedua setelah Filipina.
Volume ekspor pasta PT ISM BFM ke Jepang
rata-rata mencapai 4.000 ton/tahun dan berhasil
menjadi 10 besar pemain produk pasta di Jepang
dengan menguasai pangsa pasar sekitar 4%.
Khusus untuk medorong pemasyarakatan
produk pasta di dalam negeri, PT ISM BFM
menjalin kerjasama dengan sejumlah jaringan
waralaba asing yang bergerak dalam bidang
usaha restoran siap saji seperti McDonald,
Kentucky Fried Chicken (KFC) dan Pizza Hut
untuk menyediakan menu spaghetti bagi para
pelanggan restoran tersebut.

informasi >
PT. Indofood Sukses Makmur
Bogasari Flour Mills Pasta Division
Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok
Jakarta 14110
Telp. 021-43920061, 4390062
Fax. 021-4374375, 43910372
e-mail:akhmadfathoni@bogasariflour.com
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Komunitas Kreatif
Kalangan Pengusaha
Distro Bandung
S
udah menjadi pengetahuan umum
bahwa keunggulan desain dan kualitas
produk merupakan unsur utama yang
sangat menentukan daya saing suatu
produk manufaktur di era perdagangan global
dewasa ini. Tanpa dikuasainya kedua unsur itu,
maka dapat dipastikan suatu produk manufaktur
akan sulit bersaing di pasar, baik di pasar domestik,
maupun di pasar internasional. Bahkan, sangat
mungkin terjadi produk tersebut akan benarbenar tersingkir dari arena persaingan pasar.
Paradigma tersebut rupanya betul-betul
menjadi pakem bagi kalangan pengusaha
muda yang bergerak dalam industri clothing
& accesories di Kota Kembang, Bandung,
yang kemudian dikenal dengan sebutan distro
(singkatan dari distribution store). Dengan
konsep distro itulah, kalangan pengusaha
muda belia itu memulai bisnis mereka dengan
mengedepankan keunggulan kreatifitas dan
inovasi di bidang desain dan keunggulan kualitas
produk.
Keunggulan kreatifitas dan inovasi di bidang
disain dan kualitas produk sangat dimungkinkan
karena kebanyakan para pengusaha muda itu
umumnya memiliki latar belakang pendidikan
di bidang seni dan desain. Beberapa diantara
mereka adalah sarjana seni dan desain jebolan
dari perguruan tinggi terkemuka di kota
Bandung.
Mereka memfokuskan diri dan menekuni
industri distro untuk aneka produk pakaian
yang terkait dengan gaya hidup anak muda
dan remaja mulai dari pakaian jadi (baju kaos,
jaket dan celana) dan pernak-perniknya (pin,
gantungan kunci, topi), sepatu, tas, dompet
dan ikat pinggang. Bahkan mereka kini
mengembangkan usahanya ke produk gaya
hidup anak muda lainnya seperti skate board,
MP3, MP4 dan lain lain.
Perusahaan-perusahaan distro itu umumnya
24
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hanya mengerjakan kegiatan pra produksi,
yaitu pembuatan desain-desain terbaru,
pengembangan produk dan pemasaran.
Sedangkan, kegiatan produksinya sendiri
umumnya dilakukan oleh vendor-vendor yang
menjadi mitra kerja mereka. Vendor-vendor
tersebut mengerjakan pembuatan produk
clothing dan perlengkapannya sesuai dengan

desain serta spesifikasi dan standard kualitas
material yang telah ditentukan pemilik distro.
Produk yang dihasilkan kemudian dipasarkan
melalui outlet distro. Dengan demikian,
perusahaan distro sebetulnya lebih banyak
mengandalkan proses nilai tambah dari
kreatifitas dan inovasi desain produk.
Namun justru dengan mengandalkan
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kreatifitas dan inovasi desain produk itulah,
kalangan pebisnis distro dapat meraih nilai
tambah yang cukup tinggi dengan memperoleh
harga di atas harga jual rata-rata produk sejenis
yang dipasarkan di departmen store atau outlet
pakaian lainnya. Namun konsumen sendiri
merasa puas dengan produk distro karena
memiliki desain dan merek yang eksklusif.
Bahkan dengan keeksklusifannya itu, desaindesain pakaian yang dihasilkan distro sedikit
banyak kini sudah menjadi trend setter dalam
dunia fashion di tanah air.
Produk clothing dan perlengkapan gaya
hidup anak muda tersebut diproduksi secara
eksklusif dengan desain khusus dan dalam
jumlah yang relatif sangat terbatas (limited
edition). Produk-produk tersebut kemudian
dipasarkan hanya melalui outlet distro tertentu
dengan menggunakan merek yang juga
diciptakan sendiri oleh para pemilik distro. Satu
item produk yang diproduksi dan dipasarkan
melalui konsep distro hanya dirilis dalam jumlah
terbatas, paling banyak hanya 200 pieces.
Menjamur Setelah Krismon
Industri distro pertama kali muncul di
kota Bandung pada tahun 1996 dan mulai
berkembang pesat pasca krisis ekonomi dan

moneter tahun 1998. Setapak demi setapak
kalangan pengusaha muda belia kota Bandung
itu mulai menancapkan kuku bisnisnya di pasar
domestik, khususnya di kota Bandung sendiri.
Di luar dugaan industri distro ini mendapat
sambutan yang cukup antusias dari kalangan
konsumen. Hampir setiap hari, terutama pada
hari libur (akhir pekan dan liburan sekolah),
outlet-outlet distro di Bandung selalu dipenuhi
para pembeli, baik dari wilayah Bandung dan
sekitarnya, maupun dari wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang dan Bekasi.
Pada tahun 2002 industri tersebut
berkembang pesat dan mulai bermunculan
bagaikan jamur di musim hujan, tidak hanya di
kota Bandung, tetapi juga berkembang ke kotakota besar lainnya di tanah air seperti di Jakarta,
Yogyakarta, Malang, Surabaya dan Makassar.
Bahkan beberapa diantara mereka ada juga
yang kini mengembangkan sayap usahanya
sampai ke mancanegara, seperti ke Singapura
dan Malaysia.
Penjualan produk yang pada awalnya
dilakukan dengan sistem titip jual (konsinyasi)
di outlet orang lain dengan nilai omset beberapa
puluh juta rupiah per tahun kini telah berkembang
menjadi outlet distro milik sendiri. Nilai omset
pun meningkat menjadi ratusan sampai miliaran
rupiah per tahun per outlet distro.
Untuk menjaga kelangsungan dan lebih
jauh memajukan kegiatan bisnis industri distro,
sejumlah pelaku industri distro di Bandung
belum lama ini membentuk wadah kerjasama
yang diberi nama KICK, kependekan dari
Kreative Independent Clothing Kommunity.
Ketua KICK, Fiki Chikara Satari mengatakan
KICK merupakan sebuah forum kerjasama
di antara kalangan pengusaha muda pemilik
distro sebagai wadah untuk menjalin kerjasama
di antara para pengusaha/pemilik distro di

Bandung dengan misi utama untuk menjaga
dan memajukan kelangsungan bisnis industri
distro.
KICK kini memiliki 23 anggota perusahaan
distro yang outlet distronya tersebar di seluruh
sudut kota Bandung. Melalui forum KICK,
para pengusaha distro tersebut bekerjasama
dalam memperkuat bisnis mereka dengan
mengadakan kegiatan promosi bersama
(expo,
seminar/workshop),
kerjasama
pengembangan keterampilan, desain, teknologi
dan manajemen.
”Industri distro ini berawal dari kreatifitas
anak muda di kota Bandung untuk menciptakan
desain-desain eksklusif. Semula kegiatan bisnis
ini hanya beredar dari mulut ke mulut, namun
kemudian berkembang makin besar seperti
bola salju menjadi sebuah industri tersendiri.
Semua anggota KICK kini sudah memiliki outlet
distro sendiri, bahkan beberapa diantaranya
memiliki dua sampai tiga outlet distro. Total
outlet distro anggota KICK ada 30-an dengan
total omset sekitar 20-an miliar per tahun dan
mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 1.000
orang, termasuk yang bekerja di distro maupun
di vendor,” kata Aris Darmawan, Sekretaris
KICK.
Menurut Aris, sebetulnya kegiatan bisnis
tersebut tidak dirancang dari awal untuk menjadi
industri tersendiri, namun karena perkembangan
pasar dan permintaan konsumen, industri
tersebut kini tumbuh dan berkembang. ”Jadi
pasar jugalah yang membesarkan industri ini,”
tutur Aris.***

informasi >
Sekretariat KICK
Jl. Braga No. 115, lt. 2
Telp/fax. (022) 4233294
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Bola Sepak Majalengka

Merambah
Dunia
Walaupun tim nasional sepak bola Indonesia belum pernah
menembus putaran final Piala Dunia (World Cup), namun setidaknya
rakyat Indonesia masih bisa tetap berbangga diri karena ternyata
bola sepak yang dipergunakan selama putaran final Piala Dunia
adalah bola sepak buatan Indonesia.

Y

PT Sinjaraga Santika PT Sinjaraga Santika
Sport telah dipercaya oleh Federasi Sepak Bola
Internasional (FIFA) memenuhi kebutuhan bola
sepak pada penyelenggaraan putaran final Piala
Dunia 1998 di Paris, Prancis.

Sebagian besar (sekitar 75%) bola produksi
PT Sinjarga Santika Sport diekspor ke berbagai
negara termasuk ke negaranegara Timur Tengah,
Jepang, Korea, Amerika Serikat, Eropa dan kini
juga mulai menembus pasar Amerika Latin.

Adalah PT Sinjaraga Santika Sport, sebuah
perusahaan yang mengkhususkan diri dalam
industri pembuatan bola dan telah berhasil
mengembangkan teknik dan metode pembuatan
bola sepak berkualitas tinggi hingga diakui oleh
dunia internasional. Salah satu bentuk nyata
dari pengakuan dunia internasional tersebut
adalah dipergunakannya bola sepak buatan

Perusahaan
tersebut
kini
menjadi
satusatunya perusahaan industri pembuat bola
yang sudah memperoleh sertifikat ISO 9001
versi 2000 yang diperolehnya pada bulan April
2003 lalu. Selain kualitas produk bola buatan PT
Sinjaraga Santika Sport juga telah mendapatkan
pengakuan dari kalangan masyarakat Eropa
dengan diraihnya ‘CE Mark’(CE=Community
Europe) dari Instituto Italiano Sicurezza Del
Giocattoli (EC-Notified Body, 0376).

Perusahaan tersebut kini tidak hanya
memproduksi bola sepak tetapi juga bola
voli dan bola basket. Bola hasil produksi PT
Sinjaraga Santika Sport tersebut dipasarkan
dengan merek milik sendiri ‘Triple S’ atau
dengan merek milik perusahaan pemesan.
Dalam kegiatan produksinya PT Sinjaraga
Santika Sport melibatkan sekitar 2.000 anggota
masyarakat pengrajin bola di sekitar Majalengka
yang kini telah berkembang menjadi kawasan

ang lebih membanggakan lagi adalah
bola sepak yang dipakai di putaran
final Piala Dunia tersebut ternyata
bola sepak yang dibuat oleh sebuah
perusahaan kecil menengah (UKM) berlokasi
di sebuah kota kabupaten di Jawa Barat, yaitu
Majalengka.
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home industry bola binaan PT Sinjaraga Santika
Sport.
Dengan dukungan 200 karyawan tetap, PT
Sinjaraga Santika Sport menerima produk bola
setengah jadi yang dikerjakan oleh pengrajin
home industry untuk selanjutnya mendapatkan
sentuhan finishing touch di workshop milik
perusahaan tersebut sambil diuji dan diawasi
kualitasnya.
Untuk menjaga kualitas produk bola
setengah jadi yang dikerjakan oleh kalangan
pengrajin rumahan, PT Sinjaraga Santika Sport
menerapkan sistem pengawasan mutu yang
cukup ketat dengan menyebarkan sembilan unit
Quality Control (QC) di setiap lokasi kompleks

rumah perajin untuk mengawasi
mutu produk yang dihasilkan para
perajin rumahan. Untuk setiap unit
atau tahapan kerja PT Sinjaraga
Santika Sport menempatkan satu
bagian QC yang akan mengawasi
secara ketat persyaratan mutu
pada produk yang dihasilkan.
Walaupun proses pembuatan
bola disub-kontrakkan kepada
para pengrajin rumahan binaan
perusahaan tersebut, namun masalah mutu
tidak menjadi kendala mengingat perusahaan
tersebut telah berhasil menerapkan sistem
quality control yang ketat dengan baik.

informasi >
Fa. Udiyana
Jl. Danau Tondano 58 Sanur-Bali
Telp. 0361-288202, 0361-281956, Fax. 0361-287983
Website: www.arakbali.com
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Disain Sepeda Motor

Kanzen

Dipatenkan di Mancanegara

Produk sepeda motor nasional Kanzen
‘Taurus’ dan variannya ‘Taurus Ultima’ yang
merupakan hasil karya terbaik puteraputeri anak bangsa kini sudah mendapatkan
perlindungan paten di mancanegara menyusul
telah dipatenkannya disain produk sepeda motor
tersebut secara internasional.
Selain di patenkan di Indonesia sendiri, PT
Kanzen Motor Indonesia (KMI), produsen sepeda
motor Kanzen, juga telah mendaftarkan hak
paten disain sepeda motor Kanzen Taurus dan
Kanzen Taurus Ultima di negara-negara ASEAN
dan China sebagai upaya untuk melindungi hak
kekayaan intelektual disain produk sepeda motor
buatan Indonesia tersebut di pasar domestic
maupun global.
“Disain sepeda motor Kanzen ‘Taurus’ dan
‘Taurus Ultima’ telah kami daftarkan hak patennya
di Indonesia, di negara-negara ASEAN dan juga
di China. Pengakuan hak paten ini diperlukan
karena secara internasional akan memberikan
perlindungan dan nilai kompetitif bagi ‘Taurus’
dan ‘Taurus Ultima’ di era pasar bebas,”
kata Presiden Direktur PT KMI, Rini Mariani
Soemarno di sela-sela acara peluncuran produk
terbaru sepeda motor Kanzen ‘Taurus Ultima’
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di
Karawang, Jawa Barat belum lama ini.
Menurut Rini, sepeda motor Kanzen Taurus
dan variannya Taurus Ultima merupakan
satu-satunya produk sepeda motor nasional
buatan Indonesia yang ada di pasaran dewasa
ini. Sedangkan produk sepeda motor lainnya
yang kini diproduksi perusahaan patungan di
dalam negeri tidak bisa dikategorikan sebagai
produk nasional (walaupun seluruhnya kegiatan
produksinya di dalam negeri) karena disainnya
tetap milik perusahaan prinsipal di luar negeri.
“Kami sangat menyadari bahwa di kalangan
masyarakat masih sering terdengar bahwa
28
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produk dalam negeri belum memperoleh
penghargaan yang seharusnya. Bahkan sering
dikonotasikan sebagai produk marjinal. Sepeda
motor Taurus dan juga Taurus Ultima dapat
menepis anggapan itu dan menjawab tantangan
bahwa bangsa Indonesia sebenarnya mampu
menghasilkan produk nasional berkualitas setara
dengan produk-produk bertaraf internasioal,”
kata mantan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan itu.
PT KMI yang sebelumnya bernama PT
Semesta Citra Motorido (SCM) berdiri pada
tahun 2000. Perubahan nama perusahaan
dilakukan pada April 2006 sebagai bagian dari
upaya untuk lebih mempopulerkan Kanzen di
masyarakat. Perubahan nama tersebut juga
merupakan bagian dari komitmen Kanzen
untuk terus melakukan perubahan ke depan
agar Kanzen lebih dicintai masyarakat. Kanzen
ingin menjadi produsen sepeda motor nasional
yang pertama dengan produk yang berkualitas
dan terbaik.
Kegiatan industri sepeda motor perusahaan
tersebut dimulai dengan tahap perakitan sepeda
motor sebagai awal dari alih teknologi. Tahap
berikutnya meningkat ke tahap pengelasan
kerangka dan akhirnya sampai pada tahap
pembuatan mesin. Sebagian besar kegiatan
industri sepeda motor tersebut dilakukan
dengan menggandeng perusahaan-perusahaan
komponen di dalam negeri sehingga kandugan
lokal sepeda motor Kanzen, khususnya Taurus
dan Taurus Ultima kini telah mencapai lebih dari
85%.
Cita-cita untuk membuat sepeda motor
yang sepenuhnya dirancang bangun oleh
putera puteri Indonesia baru terwujud pada
akhir April 2005 berupa prototype sepeda motor

buatan Indonesia ‘Taurus’. Sepeda motor Taurus
menjadi kebanggaan seluruh karyawan PT KMI,
karena meraih penghargaan Gold Award pada
ajang Indonesia Good Design Selection (IGDS)
2005 yang diselenggarakan oleh Pusat Desain
Nasional.
“Rancang bangun dalam proses pembuatan
motor nasional yang dilakukan oleh para insinyur
dan teknisi kami meliputi proses drawing,
modeling dan prototyping termasuk disain
sistem engineering seperti tangki dan sensor
bahan bakar yang kesemua ini kemudian kami
ajukan hak patennya secara internasional,” kata
Rini.
Rini mengatakan kegiatan rancang bangun
seperti itu sampai kini tidak dilakukan oleh
produsen motor patungan di Indonesia. Sebab
kegiatan itu hanya dilakukan di negara prinsipal,
sehingga hak patennya dimiliki prinsipal yang
berada di negara prinsipal. Karena itu, walaupun
motor tersebut sepenuhnya diproduksi di
Indonesia, namun tetap tidak dapat dikatakan
sebagai produk nasional Indonesia.
Sepeda motor Kanzen Taurus mulai
diproduksi massal dan dipasarkan pada bulan
September 2005 dan ternyata mendapat respons
positif dari masyarakat. “Dalam perjalanannya
kami memperoleh masukan berharga dari
banyak konsumen yang mendorong kami untuk
memproduksi Taurus tipe baru yang kami beri
nama ‘Taurus Ultima’.
Produk sepeda motor Kanzen ‘Taurus Ultima’
merupakan varian terbaru dari sepeda motor
Kanzen Taurus dengan versi bebek trail melalui
kegiatan pembaruan inovasi dan teknologi. Taurus
Ultima digerakkan oleh mesin Taurus standar
110 cc, 4 tak dan dirancang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan kendaraan yang

sesuai dengan medan berbukit, namun tetap
enak dikendarai untuk kebutuhan transportasi
harian. Sepeda motor Taurus semi trail ini dapat
menjadi pilihan masyarakat pengguna motor di
daerah pertanian, perkebunan, perbukitan serta
perkotaan.
Dengan berbagai keunggulan mesin
dan inovasi Taurus seperti tangki depan dan
indikator handphone di speedometer, Taurus
Ultima menambah keunggulan dengan sistem
double tank sehingga kapasitas penyimpanan
bertambah dari semula 4 liter menjadi 8 liter.
Produk sepeda motor Taurus Ultima tampil
dalam lima jenis warna-warni yang sporty, yaitu
putih-kuning, putih-orange, putih-hijau, putihbiru dan putih-merah. Sepeda motor bebek semi
trail ini tersedia dalam dua tipe versi, yaitu versi
kopling manual dan kopling otomatis.
Untuk lebih mendekatkan sepeda motor
Kanzen kepada masyarakat, PT KMI pada tanggal
23 Juni 2006 lalu juga telah menandatangani
kerjasama dengan grup band ‘Radja’ sebagai
icon Kanzen.Kerjasama tersebut dilakukan
dalam rangka mendukung promosi dan program
pemasaran Kanzen untuk lebih memperkenalkan
serta memperkuat posisi Kanzen di pasar. ***

informasi >
PT KANZEN MOTOR INDONESIA
Kantor Pusat:
Kantor Taman E3.3 Unit A6-7,
Jl. Mega Kuningan Jakarta 12950
Telp (021) 5764363, Fax. (021) 5762281
Pabrik:
Jl. Raya Karawang Km 86, Desa Pancawati, Kec. Klari
Karawang Timur
Telp. (0267) 431694, Fax. (0267) 431693
Website: http//www.motorkanzen.com.
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Membangun Citra Jamu

S

etiap industri jamu memiliki sejarah
perkembangan masing-masing yang
unik, dan perjalanan sejarah itulah yang
menempa setiap industri jamu hingga
menjadi perusahaan yang berpengalaman.
Perjalanan sejarah itu pula yang membentuk
perusahaan untuk tidak hanya sekedar dapat
bertahan di era persaingan yang makin ketat,
namun lebih jauh dari itu dapat meniti sukses
dengan meraih pangsa pasar cukup besar
sekaligus meraih peluang ekspor di pasar
mancanegara.
Banyak industri jamu yang kurang menyadari
pentingnya penerapan falsafah tersebut
sehingga perkembangan bisnisnya dari tahun
ke tahun tidak banyak mengalami kemajuan.
Namun ada juga industri jamu yang betul-betul
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menerapkan falsafah itu secara konsisten di
setiap lini produksi.
Dari sekian banyak industri jamu yang
menurut data Gabungan Pengusaha Jamu
dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu)
pada tahun 2004 mencapai 1.166 industri,
hanya segelintir industri jamu saja yang kini
berkembang menjadi industri jamu modern
dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat
Tradisonal Yang Baik (CPOTB) dan menerapkan
sistem standard kualitas produk yang umum
diterapkan di industri farmasi skala besar.
PT. Air Mancur yang awalnya merupakan
perusahaan keluarga dan didirikan oleh tiga
keluarga, yaitu Keluarga Wonosantoso, Keluarga
Ongkosandjojo dan Keluarga Hindrotanojo
merupakan salah satu dari segelintir kelompok

industri jamu yang menerapkan sistem standard
tersebut yang pada tanggal 5 Juli 2006 lalu
menerima Sertifikat Cara Pembuatan Obat
Tradisional Yang Baik (CPOTB).
Bagi PT Air Mancur yang merupakan
perusahaan industri jamu yang sudah cukup
lama berkiprah di kancah persaingan produk
jamu nasional maupun internasional, mutu
produk merupakan kunci sukses yang tidak
bisa ditawar-tawar lagi. Sebab hanya dengan
mengutamakan mutu produklah, bisnis industri
jamu yang sudah digelutinya puluhan tahun
itu dapat bertahan sampai saat ini walaupun
berbagai hambatan dan kendala silih berganti
menerpa bisnis tersebut.
PT Air Mancur yang saat ini dipimpin
oleh Victor S. Ringoringo sebagai Managing
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Director/Chief Executive Officer, sejak pertama
kali berdiri pada tahun 1963 sudah memiliki
komitmen yang kuat untuk mengutamakan
mutu produk sebagai kiat perusahaan dalam
menjalankan bisnis jamu. Sebagai perwujudan
awal dari komitmen tersebut, PT .Air Mancur
menuangkan komitmen tersebut dalam bentuk
moto perusahaan ‘Air Mancur Lebih Manjur’.
“PT Air Mancur memang bukan merupakan
perusahaan industri jamu yang berdiri pertama
kali di Indonesia dan PT Air Mancur memang
bukan perusahaan yang terbesar di industri
ini, tapi semua mengakui bahwa Air Mancur
memang yang termanjur,” kata Victor.
Untuk mengimplementasikan komitmen
dan moto perusahaan khususnya dalam
menghasilkan produk juamu berkualitas
tinggi tersebut, manajemen perusahaan PT
Air Mancur telah mengambil kebijakan untuk
mengedepankan kegiatan Research and
Development (R&D). “Di bidang R&D ini, Divisi
Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PT Air
Mancur termasuk yang paling maju diantara
industri jamu lainnya yang ada di Indonesia
saat ini.”
Dengan didukung divisi R&D yang kuat dan
ditunjang peralatan dan mesin produksi yang
modern, PT Air Mancur kini mengukuhkan diri
sebagai salah satu produsen jamu terkemuka
di tanah air. Dengan kelebihan tersebut PT Air
Mancur telah berhasil membalikkan persepsi
di masyarakat dari produk jamu yang selama
ini dikenal sebagai produk tradisional menjadi
produk hasil teknologi modern karena diproduksi
dengan metode atau cara produksi yang modern,
mulai dari pemillihan bahan baku, pengujian
khasiat, dan proses produksi. . Walaupun cara
produksinya sudah modern, namun ramuan
tradisional jamu yang khasiatnya sudah terbukti
dari generasi ke generasi sudah diturunkan tetap
dipertahankan.
Kiat bisnis lainnya yang diterapkan
manajemen PT Air Mancur adalah diterapkannya
prinsip ‘Steady Safe’. Artinya perusahaan
didorong untuk tumbuh dan berkembang secara
alami dan bertahap. “Prinsip ini juga berarti
perusahaan tidak perlu banyak gembar-gembor
dalam menjalankan bisnisnya, tetapi tetap
maju melangkah dengan pasti untuk mencapai
kemajuan perusahaan.”
Dengan prinsip “Steady Safe” ini, PT Air
Mancur tidak banyak melakukan promosi
produk dengan memasang iklan di media
massa. Sebaliknya upaya pemasaran produk
lebih banyak ditempuh dengan memperkuat
jalur pemasaran tradisional yang melibatkan
agen-agen yang sudah bekerjasama selama
puluhan tahun. Agen-agen tradisional ini
umumnya melayani kios-kios, warung dan
penjaja jamu lainnya di pelosok daerah. Namun

demikian jalur pemasaran tradisional ini bukan
satu-satunya jalur pemasaran PT Air Mancur.
Jalur distribusi modern pun tetap digarap secara
professional sesuai dengan target pasarnya.
Misalnya untuk distribusi produk ke apotik, toko
obat dan pasar modern, PT Air Mancur telah
menunjuk distributor farmasi dan consumer
goods yang modern.
Produk Bervariasi
Dengan kekuatan di bidang R&D itulah
PT. Air Mancur kini berhasil mengembangkan
berbagai jenis produk jamu dengan variasi yang
sangat beragam, mulai dari produk jamu bubuk,
jamu kapsul, jamu pil/tablet dan jamu cair.
Selain itu, dalam rangka diversifikasi usaha, PT
Air Mancur juga memproduksi dan memasarkan
produk-produk kosmetik, minuman kesehatan,
mother care, baby care, fitofarmaka, dan food
supplement herbal, seperti produk madu rasa,
minyak telon, param kocok, bedak Harum Sari
dan Lulur Putri Ayu.
Produk-produk jamu PT Air Mancur sudah
sejak lama dikenal konsumen, bahkan beberapa
diantaranya berhasil menempati posisi market
leader. Hingga saat ini PT Air Mancur telah
merilis lebih dari 20 merek produk jamu
dengan berbagai variannya. Beberapa produk
jamu produksi PT Air Mancur diberi merek ‘Air
Mancur’, tetapi ada juga beberapa produk jamu
lainnya yang dijual dengan menggunakan merek
lain, namun tetap ada label “Air Mancur “nya.
Beberapa produk jamu PT Air Mancur yang
sudah banyak dikenal di pasar antara lain
jamu bubuk dan jamu bersalin dengan merek
Air Mancur, jamu kapsul dengan merek Ben
Kwat untuk pria, jamu kapsul Mustika Rapet
untuk wanita, jamu tablet Stop Diar untuk
menghentikan diare, jamu kapsul dan jamu
bubuk Pro Urat untuk penyakit asam urat, jamu
kapsul/tablet Pro Linu untuk mengobati pegel
linu dan jamu cair Orangin untuk mengobati
masuk angin.
Walaupun banyak produk jamu buatan
PT Air Mancur kini sudah diproduksi secara
modern dengan menggunakan peralatan dan
mesin berteknologi mutakhir, namun untuk
menjaga keseimbangan tenaga kerja, PT Air
Mancur sampai kini masih mempertahankan
cara produksi tradisional untuk beberapa jenis
produk jamu. Hal itu ditujukan agar perusahaan
dapat tetap menyerap tenaga kerja dalam
jumlah besar.
“Langkah
pengembangan
teknologi
produksi juga diselaraskan dengan program
pensiun karyawan. Biasanya penambahan
mesin produksi tidak dilakukan secara sekaligus
melainkan dilakukan bertahap bersamaan
dengan dimulainya masa pensiun karyawan.
Dengan demikian pengalihan cara produksi
dari cara tradisional ke cara modern tidak

menimbulkan gejolak baik bagi karyawan
maupun bagi perusahaan. Sedapat mungkin
kami menghindari terjadinya rasionalisasi
sebagai dampak dari penggunaan mesin-mesin
modern ini,” tutur Victor.
Diakui kultur kerja di industri jamu sangat
unik. Kultur yang sudah terbangun sejak
lama itu diwarnai rasa kekeluargaan yang
sangat tinggi antara karyawan dengan pihak
manajemen perusahaan. Karena itu, hingga
saat ini tidak pernah terdengar adanya gejolak
ketenagakerjaan di PT Air Mancur, karena semua
hak-hak buruh sudah terpenuhi.
PT Air Mancur kini mempekerjakan 1.200
karyawan di empat pabrik yang berlokasi di
Solo dan Wonogiri, Jawa Tengah. Satu pabrik
jamu di Solo khususnya untuk pengerjaan bahan
baku dan pengemasan, satu pabrik jamu lagi di
Wonogiri untuk kegiatan ekstraksi. Sementara
itu, satu pabrik kosmetik berlokasi di Solo dan
satu pabrik madu berlokasi di Wonogiri. Cikal
bakal pabrik jamu milik PT Air Mancur yang
didirikan para pendiri PT Air Mancur pada tanggal
23 Desember 1963 berlokasi di Wonogiri.

informasi >
PT. JAMU AIR MANCUR
Head Office & Factory:
Jl. Raya Solo-Sragen Km. 7 Palur, Solo 57102, Jawa Tengah.
Telp. (0271) 825024, 821243,
Fax.: (0271) 825198.
Jakarta Office:
Graha Pratama Lt. 8, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810,
Telp. (021) 83709500
Fax.: (021) 83793820, 83793821
Website: http/www.airmancur.co.id
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Sukses Membangun Citra Sepeda

Merek Polygon
S

udah menjadi rahasia umum apabila
mutu atau kualitas produk merupakan
faktor yang paling penting dan sangat
menentukan bagi keberhasilan sebuah
produk dalam merebut minat konsumen di
pasar. Karena kualitas (termasuk di dalamnya
desain dan inovasi) merupakan unsur yang
sangat penting bagi daya saing sebuah produk
di samping harga dan faktor layanan purna jual
(after sales market).
Filosopi inilah yang selama ini dipegang
teguh dan diimplementasikan secara ketat oleh
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manajemen PT Insera Sena, produsen sepeda
merek Polygon. Filosopi itu tidak terlepas dari
visi yang diemban jajaran manajemen PT Insera
Sena untuk menjadi produsen sepeda kelas dunia
yang inovatif, produktif, efisien dan kompetitif,
ditunjang dengan pelaksanaan misi untuk
memproduksi, mendistribusikan dan menjual
produk-produk bermutu dan mempunyai
nilai tambah tinggi serta meningkatkan daya
saing menuju perusahaan yang ramping,
dinamis, efisien dan efektif dengan titik berat
pengembangan sumber daya manusia dan
teknologi.
“Mengenai
kebijakan
mutu,
kami
berkomitmen untuk melaksanakan semua
persyaratan-persyaratan
sesuai
dengan
standard yang berlaku pada setiap proses kerja.
Kami juga berkomitmen untuk menghasilkan
produk yang berkualitas dan craftsmanship
yang sempurna untuk pelanggan,” tutur Sugi
Mulyono, Manajer Marketing Rodalink, sebuah
unit usaha yang menjadi sayap pemasaran dan

Made in Indonesia

distribusi sepeda Polygon.
Penerapan kebijakan mutu yang sangat ketat
itulah, kata Sugi, yang kini telah membawa PT
Insera Sena menjadi salah satu pemain utama di
industri sepeda di pasar domestik serta mampu
menembus pasar ekspor di berbagai negara di
dunia. Bahkan, sebagian besar (sekitar 70%)
dari produksi sepeda Polygon kini diekspor dan
hanya sekitar 30% saja yang dipasarkan di pasar
domestik.
Kini produk sepeda Polygon telah diekspor
ke lebih dari 30 negara seperti ke kawasan Eropa
(Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Austria,
Swiss, Yunani, Denmark, Swedia, Finlandia,
Norwegia, Rusia, Polandia), kawasan Amerika
(Amerika Serikat, Kanada, Kostarika, Argentina),
kawasan Asia (Jepang, Korea, Singapura,
Malaysia), Afrika (Afrika Selatan, Mauritius),
Australia, Selandia Baru dan Fiji.
Untuk pasar Indonesia, Singapura, Malaysia,
Australia dan sejumlah negara Asia lainnya,
sepeda produksi PT Insera Sena dipasarkan

dengan menggunakan merek Polygon,
sedangkan untuk pasar ekspor khususnya di
wilayah Eropa produk sepeda buatan PT Insera
Sena tersebut dipasarkan dengan menggunakan
merek lain. Sebab, untuk pasar Eropa PT Insera
Sena umumnya hanya melaksanakan job order
berdasarkan pesanan dari pemilik merek sepeda
terkenal seperti Scott, Miyata, Raleigh, Kona dll.
Merek-merek sepeda tersebut memang sangat
populer di kawasan Eropa.
Tingginya komposisi ekspor tersebut
telah mengukuhkan sepeda merek Polygon
sebagai produk lokal yang 100% asli Indonesia
(dipatenkan di Indonesia), tapi mereknya telah
dikenal di pasar global. Produk asli Indonesia
tersebut kini banyak digunakan oleh kalangan
pemakai dan pecinta sepeda di berbagai belahan
dunia.
PT Insera Sena sendiri didirikan pada tahun
1989 di Sidoarjo, Jawa Timur dengan status
sebagai perusahaan penanaman modal dalam
negeri (PMDN). Dengan didukung karyawan
sebanyak 450 orang, perusahaan tersebut kini
memiliki kapasitas produksi sepeda berbagai
jenis sebanyak 360.000 unit per tahun.
Kendati demikian Sugi mengakui sampai saat
ini kandungan lokal sepeda Polygon baru 40%.
Hal itu mengingat sebagian besar komponen
sepeda bermutu tinggi sampai kini belum dapat
diproduksi di dalam negeri. Karena itu, untuk
komponen-komponen tertentu yang berkualitas
tinggi yang masih harus diimpor dari luar negeri,
PT Insera Sena terpaksa mengimpornya dari
perusahaan-perusahaan pemasok terkemuka di
luar negeri seperti Shimano, Jepang. Beberapa
komponen sepeda yang kini sudah diproduksi
di dalam negeri diantaranya rangka (frame),
stang dan ban.
Berbagai jenis sepeda yang diproduksi
PT Insera Sena diantaranya sepeda gunung
(mountain bike), sepeda balap (road/racing
bike), sepeda kota (city bike), BMX & free style,
sepeda anak-anak (junior & kids bike), serta
sepeda khusus (special bike seperti tipe rodeo,
tandem, folding dan cruiser).
Selain memporduksi sepeda, PT Insera
Sena juga memproduksi berbagai asesoris dan
perlengkapan pengendara sepeda seperti helm,
jersey (baju kaos bagi pengendara sepeda),
sarung tangan, tempat minum dll.
Sugi mengatakan dibandingkan dengan
produk sepeda lain, sepeda Polygon memiliki
beberapa keunggulan. Diantaranya adalah
proses pembuatan yang diperhitungkan secara
detil dengan tingkat presisi tinggi. Hal itu
dilakukan agar produk sepeda Polygon sesuai
fungsi dan kegunaannya, sehingga nyaman
digunakan, sangat aman dan kuat.
Dengan didukung divisi riset dan
pengembangan (R&D) yang kuat, penguasaan

teknologi dan craftsmanship yang handal,
kualitas produk sepeda Polygon kini telah
banyak mendapatkan pengakuan dari kalangan
konsumen pengguna
sepeda, tidak hanya di dalam negeri tetapi
juga dari kalangan konsumen di mancanegara.
“Produk sepeda Polygon tidak kalah dengan
produk sepeda impor, baik dari segi mutu, desain
maupun teknologinya. Memang harganya relatif
lebih tinggi jika dibandingkan dengan produkproduk sepeda buatan dalam negeri lainnya.
Namun dengan harga tersebut konsumen bisa
merasakan keunggulannya baik dalam kualitas
maupun dalam teknologinya,” tutur Sugi.
Kesuksesan pemasaran sepeda Polygon juga
tidak terlepas dari dukungan jaringan pemasaran
dan layanan purna jual (after sales service)
yang kuat dan lengkap di hampir setiap kota
di tanah air maupun di kota-kota besar dunia.
Jaringan pemasaran dan dukungan layanan
purna jual tersebut tidak lain merupakan upaya
perusahaan untuk memenuhi kepuasan setiap
pelanggan (customer satisfaction).
“Setiap distributor membawahi beberapa
dealer, dan hampir di setiap kota di tanah air
Polygon memiliki dealer resmi yang dilengkapi
dengan fasilitas pelayanan purna jual termasuk
ada telepon hotline yang disediakan bagi
konsumen agar dapat segera menghubungi
dealer apabila menemukan masalah pada
sepeda Polygonnya,” kata Sugi.
Untuk memperkuat kegiatan pemasaran dan
mendukung program peningkatan penjualan,
PT Insera Sena juga menjalin kerjasama dengan
perusahaan pembiayaan seperti F.I.F yang dapat
memberikan fasilitas kredit pembelian sepeda
Polygon.

informasi >
PT Insera Sena
Jl. Jawa 393, Desa Wadungasih, Buduran Sidoarjo 61252, Jawa Timur
Telp. (031) 8963951, fax. (031) 8961781
e-mail: polygon@polygoncycle.com website: www.polygoncycle.com.
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Lukisan Kain Sutera
Produk Sandang Bernilai Seni Tinggi

B

erawal dari ketidakpuasan akan
minimnya sentuhan nilai seni
terhadap bahan sandang berupa kain
sutera, Veronica Boenasir mencoba
menumpahkan bakat seni lukisnya pada media
kain sutera yang siap dijadikan bahan sandang.
Kain sutera yang tadinya polos tanpa motif atau
pun corak, diberi sentuhan artistik seni lukis yang
indah hingga berubah menjadi sebuah produk
seni bernilai tinggi di atas media kain sutera.
Veronica mulai menggeluti kegiatan seni
lukis di atas kain bahan sandang sutera itu sejak
dua tahun lalu. Untuk mendukung hobi yang kini
menjadi profesinya itu, Veronica pun kemudian
membuka galeri yang diberinya nama Veron
Studio & Gallery, Silk Paintings & Antiquities di
bilangan Jl. Banda Raya, Jakarta Selatan.
“Saya tertarik untuk menerjuni seni lukis
pada bahan sandang kain sutera ini karena
selama ini kain sutera tidak banyak mendapat
sentuhan nilai seni. Padahal kain sutera
merupakan media yang sangat baik dan indah,
apalagi kalau mendapatkan sentuhan nilai seni.
Pemberian sentuhan nilai seni akan memberikan

34

Karya Indonesia edisi 5 - 2008

Made in Indonesia

nilai tambah yang sangat besar pada kain
sutera,” ungkap Veronica yang ditemui tim
redaksi majalah Karya Indonesia di sebuah
ajang pameran di kawasan Jl. Gatot Subroto,
Jakarta.
Pemberian nilai seni pada kain sutera
dilakukan Veronica dengan melukis motifmotif tertentu seperti flora dan fauna dengan
menggunakan cat atau tinta warna khusus
untuk kain sutera. Tinta atau cat khusus untuk
kain sutera ini biasanya menggunakan air
sebagai pelarutnya. Cat atau tinta khusus ini
memiliki daya lekat yang sangat kuat pada kain
sutera. Namun sampai kini cat/tinta tersebut
belum dapat diproduksi di Indonesia dan untuk
mendapatkannya Veronica harus mengimpornya
dari Prancis atau Jerman.
Penggunaan tinta/cat khusus tersebut
memungkinkan lukisan yang digoreskan pada
kain sutera tidak mudah luntur atau pun pudar.
Sebab setelah proses pembuatan lukisan pada
kain sutera selesai dilakukan, kemudian disusul
dengan proses fiksasi untuk mengikat cat/tinta
pada kain sutera sehingga tahan lama dan tidak
mudah luntur atau pudar.
Proses fiksasi tinta/cat dapat dilakukan
melalui dua cara. Pertama, cara Steam
(kukus) dimana kain sutera yang sudah dilukis
dimasukkan ke dalam ruangan atau wadah
yang diberi aliran uap air. Proses ini sangat cocok
untuk motif-motif yang menggunakan warna
cerah. Cara kedua adalah cara Ironing (seterika)
dimana kain sutera yang sudah dilukis kemudian
dipres menggunakan lembaran logam panas
atau diseterika. Cara ini sangat cocok untuk
motif-motif lukisan tertentu yang menggunakan
warna dengan kesan lebih pucat.
Veronica mengelompokkan karya seni lukis
pada kain sutera tersebut sebagai karya seni
bernilai tinggi (fine art). “Berbeda dengan kain
batik dari bahan kain sutera yang dikelompokkan
sebagai barang kerajinan, seni lukis di atas
media kain sutera dikelompokkan sebagai
fine art karena karya seni ini tidak bisa dibuat
secara massal dan hanya bisa dibuat secara
hand-made oleh para seniman pelukis yang
memiliki bakat, watak dan kemampuan untuk
berkreasi yang tinggi. Itulah sebabnya mengapa
karya seni lukis di atas media kain sutera ini
disebut sebagai fine art,” tutur Veronica yang
sempat mengenyam pendidikan seni gambar di
Nanyang University, Singapura.
Dengan ciri dasar seperti itu, maka kegiatan
produksi lukisan di atas media kain sutera hanya
bisa dilakukan dalam jumlah yang sangat
terbatas dan lama waktu pembuatannya bisa
mencapai mingguan bahkan bulanan untuk
setiap karya seni pada lembar kain sutera
tersebut. “Karena itu, produk lukisan kain sutera
ini dalam dunia perdagangan disebut sebagai

very limited edition.”
Dengan dibantu sejumlah karyawan dan
tukan g jahit, setiap bulannya Veronica ratarata mampu memproduksi sekitar 15 sampai 20
pieces lukisan kain sutera. Sebagian dari produk
lukisan kain sutera itu ada juga yang merupakan
pesanan pembeli, terutama lukisan kain sutera
yang sekaligus dijahit menjadi produk pakaian.
Sampai saat ini Veronika masih
mengandalkan pasar ekspor untuk pemasaran
produk lukisan kain suteranya. Sekitar 75% dari
produksi lukisan kain sutera Veronica diekspor ke
berbagai negara seperti Prancis, Swiss, Jerman,
Singapura dan Luxemburg. Hanya sekitar 25%
saja yang dipasarkan di tanah air. Di pasar
ekspor Veronica menjual produknya lukisan kain
sutera dengan kisaran harga antara US$ 100
sampai US$ 550 per pieces, sedangkan harga di
pasar dalam negeri berkisar antara Rp 900.000
sampai Rp 5 juta per pieces.
Veronica mengaku karya seni lukisan kain
sutera hingga kini masih tergolong relatif baru
dikenal di Indonesia, walaupun di luar negeri,
khususnya di negara-negara maju seperti Eropa
dan Amerika, karya seni lukis tersebut sudah
banyak dikenal masyarakat dan sudah memiliki
segmen pasar tertentu yang cukup besar.
Untuk menciptakan pasar di Indonesia
seperti yang sudah terbentuk di mancanegara,
Veronica mengaku dirinya harus berupaya keras
untuk mengedukasi pasard di dalam negeri.
Caranya dengan menciptakan kreasi-kreasi
karya seni lukis kain sutera bernilai tinggi
kemudian ditawarkan kepada masyarakat yang
dimulai dari kenalan dekat, teman dan kolega.
Cara lainnya adalah dengan mengikuti berbagai
pameran seni maupun pameran tekstil dan
produk tekstil di tanah air. Sadar atau pun tidak,

Veronica kini sedang melakoni peran barunya
sebagai trend setter di pasar tekstil dan produk
tekstil (TPT) di tanah air.
Walaupun upaya Veronica tersebut hingga
kini belum memberikan hasil yang cukup
signifikan, namun segmen pasar produk tekstil
lukisan kain sutera di tanah air sedikit demi
sedikit kini sudah mulai terbentuk. Setidaknya,
Veronica kini sudah mulai memiliki sejumlah
pelanggan di Jakarta. Bahkan beberapa
diantaranya kini sudah mulai memesan corakcorak atau motif tertentu untuk dilukis pada
bahan kain sutera.
Veronica sendiri memiliki corak favorit
untuk lukisan kain suteranya yang kini sekaligus
menjadi ciri khas desain (signature) lukisan kain
suteranya. Corak favorit itu adalah corak bunga
katleya dan teratai (lotus). Puluhan lukisan
bercorak bunga katleya dan teratai kini banyak
menghiasi studio dan galerinya di Jl. Banda,
Jakarta Selatan.
Namun sayangnya sampai saat ini bahan
kain sutera yang sesuai untuk media lukisan
masih harus diimpor dari luar negeri, ayitu dari
Italia, China dan Thailand. Sebab, kualitas kain
sutera produksi dalam negeri masih kurang
bagus terutama mengingat serat-seratnya tidak
kompak dan tidak rata sehingga kerapatan serat
kainnya tidak konsisten. Kualitas kain sutera
seperti itu akan menyulitkan proses pewarnaan
dan hasil pewarnaannya tidak rata. Selain itu,
jenis kain suteranya pun sangat terbatas. ***

informasi >
Veron Studio & Gallery Silk Paintings & Antiquities
Jl. Benda Raya No. 27A Jakarta Selatan 12560
Telp. (62-21) 7806182Fax. (62-21) 7805632
e-mail: boenasir@yahoo.com
website: http//veronstudiogallery.indonetwork.net.
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Mesin
Penggoreng
Vakum
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M

esin
Penggoreng
Vakum,
demikian nama mesin hasil desain
dan rekayasa teknik UD Reka
Yasa, sebuah perusahaan kecilmenengah asal Yogyakarta yang kini mampu
memproduksi berbagai mesin teknologi tepat
guna dan sudah banyak dimanfaatkan oleh
kalangan usaha kecil-menengah (UKM) di
berbagai daerah di tanah air.
Mesin Penggoreng Vakum kini menjadi salah
satu produk unggulan UD Reka Yasa dan paling
banyak diminati kalangan UKM yang bergerak
dalam usaha pengolahan makanan di dalam
negeri dalam upaya mengembangkan kegiatan
usahanya. Karena Mesin teknologi tepat guna
tersebut mampu menghasilkan makanan gorenggorengan dengan tingkat kerenyahan yang tinggi
yang kini banyak disukai kalangan konsumen.
Selain mampu menghasilkan produk
makanan yang renyah namun tetap kering
(minyak goreng yang tersisa pada makanan
sangat rendah), kelebihan Mesin Penggoreng
Vakum produksi UD Reka Yasa ini adalah mesin
tersebut juh lebih hemat dalam penggunaan
minyak goreng dibandingkan dengan alat
penggorengan lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan kalangan
UKM di dalam negeri, UD Reka Yasa sengaja
menciptakan dua tipe Mesin Penggoreng Vakum,
yaitu tipe pertama dengan kapasitas produksi
sekitar 3 kg sekali proses penggorengan dan tipe
kedua dengan kapasitas produksi 5-7 kg sekali
proses penggorengsan. Mesin penggoreng tipe
pertama dijual dengan harga Rp 23,75 juta per
unit, sedangkan tipe kedua dijual dengan harga
Rp 28,75 juta per unit.
Kelebihan lain dari teknik rekayasa UD
Reka Yasa adalah kemampuannya untuk
memanfaatkan bahan baku yang berasal dari
dalam negeri. Dengan cara itu, UD Reka Yasa
mempergunakan sekitar 90% dari kebutuhan
bahan bakunya dari negeri sendiri. Dengan
demikian
perusahaan
tersebut
mampu
meningkatkan nilai tambah industri di dalam
negeri pada tingkat yang cukup tinggi serta
mampu memberikan multiflier effect yang
cukup signifikan bagi perekonomian di daerah
sekitarnya.
Sampai saat ini UD Reka Yasa sudah berhasil
menjual sebanyak 25 unit Mesin Penggoreng
Vakum, namun seluruhnya masih dijual di pasaran
domestik berdasarkan pesanan pembeli, termasuk
satu unit Mesin Penggorang Vakum yang dijual
kepada German Centre untuk keperluan litbang
dan pendidikan.

Selain memproduksi Mesin Penggoreng
Vakum, UD Reka Yasa juga memproduksi mesin
teknologi tepat guna lainnya yang juga banyak
diminati kalangan UKM di dalam negeri. Beberapa
mesin teknologi tepat guna hasil desain UD Reka
Yasa yang kini banyak diminati UKM antara lain
adalah mesin pengering ikan, mesin pembuat
emping jagung dan mesin penghasil serat sabut
kelapa, mesin pengolah limbah rumah sakit
(insenerator), mesin pengolah limbah kulit dan
mesin pengolah kelapa sawit (PKS) mini.
Atas kerja kerasnya dalam memproduksi
berbagai mesin teknologi tepat guna berkualitas
tinggi, UD Reka Yasa pada awal tahun 2003 lalu
berhasil memperoleh sertifikat ISO-9001 seri
2000 dari TUV CERT Jerman, sementara sertifikat
Standard Nasional Indonesia (SNI) sudah

diperolehnya sejak beberapa tahun lalu.
Seperti kebanyakan UKM di dalam negeri
negeri lainnya, UD Reka Yasa yang kini memiliki
karyawan sebanyak 55 orang belum pernah
melakukan kegiatan ekspor atas produk mesin
hasil rekayasanya, melainkan hanya memasarkan
berbagai produk mesin tersebut di pasar domestik.
Sebab mereka menilai untuk apa memasarkan
produk ke luar negeri, sementara pesanan di
dalam negeri saja cukup banyak, bahkan kadangkadang kewalahan memenuhinya

informasi >
Yani Gunarta
Jl. Kaliurang Km. 16,2 Pakem Sleman Yogyakarta 55582,
Telp. 62-276-895185, 62-274-895419,
Fax: 62-274-897069,
E-mail: Reka2@indosat.net.id
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Alat Pembuat Kerajinan

Tempurung Kelapa
Kreasi BBKB
P

emanfaatan tempurung kelapa di
dalam negeri, khususnya di daerah
sentra produksi kelapa sampai saat
ini terhitung masih sangat terbatas.
Sebagian masyarakat ada yang sudah
memanfaatkan tempurung kelapa untuk
dijadikan arang batok kelapa untuk penggunaan
tertentu. Namun masih banyak sisa-sisa
tempurung kelapa yang selama ini dibuang
percuma tanpa menghasilkan nilai tambah
apapun bagi masyarakat.
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Berawal dari kenyataan tersebut BBKB
Yogyakarta sejak beberapa tahun lalu mencoba
mengembangkan industri kerajinan tempurung
kelapa ini agar dapat menjadi barang bernilai
tambah tinggi sehingga mampu memberikan
manfaat ekonomis bagi masyarakat di sekitar
sentra produksi kelapa.
Kerajinan tempurung kelapa pun mulai
memperlihatkan
perkembangan
yang
menggembirakan dan prospeknya pun terus
memperlihatkan perbaikan. Hal ini didukung

Teknologi

dengan ketersediaan bahan baku yang cukup
melimpah dengan luas kebun kelapa di Indonesia
yang mencapai 3,7 juta hektar dan tersebar di
pulau di Sumetera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi
dan Nusatenggara.
Sesuai dengan visi dan misinya untuk

menjadi pusat pengembangan dan pelayanan
industri dan perdagangan kerajinan dan batik
yang terdepan, terpercaya, professional dan
mandiri, Balai Besar Kerajinan dan Batik
(BBKB) Departemen Perindustrian dan
Perdagangan (Deperindag) Yogyakarta telah

berhasil menciptakan sejumlah teknologi tepat
guna yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan
industri kecil-menengah yang bergerak dalam
industri kerajinan batik.
Salah satu hasil nyata dari upaya
pengembangan rekayasa teknologi tepat guna
yang dilakukan BBKB Yogyakarta adalah alat
pembuat kerajinan tempurung kelapa yang
fungsi dan manfaatnya banyak dibutuhkan
kalangan perajin barang-barang kerajinan dari
tempurung kelapa.
Alat
tersebut
setidaknya
memiliki
dua manfaat utama, yaitu meningkatkan
produktifitas dan efisiensi proses produksi serta
meningkatkan perolehan nilai tambah dari
bahan baku tempurung kelapa.
Alat atau mesin hasil rekayasa BBKB
Yogyakarta ini terdiri dari dua jenis, yaitu
alat pengeplong dan alat pelubang kancing.
Alat pengeplong merupakan mesin untuk
membuat bentuk/motif bulatan (keplongan)
dari tempurung kelapa. Komponen utama
dari alat ini adalah mesin bor, mata pisau,
penahan bawah dan meja. Dengan dilengkapi
mesin bor berdaya 0,5 PK alat tersebut mampu
menghasilkan keplongan 600 buah/jam.
Sementara itu, alat pelubang kancing
tempurung kelapa terdiri dari komponen utama

berupa mesin bor dengan daya 0,5 PK, mata bor,
pengarah dan penjepit serta meja.
Peralatan tersebut mampu membuat
lubang kancing tempurung kelapa sebanyak
500 buah/jam. Keunggulan dari kedua alat
kerajinan tempurung kelapa tersebut adalah
dapat menghasilkan motif dan ukuran produk
bervariasi sesuai dengan mata pisau yang
digunakan (terdapat 10 mata pisau), dapat
meningkatkan kapasitas produksi, produk yang
dihasilkan merupakan produk berpresisi serta
dapat menghasilkan komponen siap pakai untuk
produk kerajinan seperti kancing, tas, tempat
HP, dan pigura.

informasi >
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta,
Telp. (0274) 546 111, 546 222, 546 333
Fax. (0274) 543582
Website:http://www.batik.go.id E-mail: bbkb@batik.go.id
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B

agi masyarakat di tanah air, produk
mi baik berupa mi basah maupun mi
instant, kini sudah menjadi bahan
makanan utama kedua setelah beras.
Namun berbeda dengan beras, 100% bahan
dasar pembuatan mie, yaitu berupa biji gandum
harus diimpor dari luar negeri karena sampai
kini Indonesia belum memiliki usaha pertanian
gandum secara komersial. Setiap tahunnya
Indonesia mengimpor tidak kurang dari 4 juta
ton biji gandum dari berbagai negara dimana
sekitar 50%-nya diimpor dari Australia. Biji
gandum impor itu diolah di penggilingan gandum
di dalam negeri untuk menghasilkan tepung
terigu. Tepung terigu inilah yang kemudian
dijadikan bahan baku pembuatan mi.
Upaya untuk mengurangi ketergantungan
terhadap biji gandum impor kini sudah
mulai dirintis sejumlah perusahaan swasta
bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi
terkemuka di tanah air. Upaya tersebut antara
lain meliputi percobaan penanaman gandum
di sejumlah daerah termasuk di dalamnya
juga upaya mencari varietas-varietas tanaman
gandum yang sesuai dengan kondisi tanah dan
iklim di tanah air. Namun demikian, upaya
penelitian dan percobaan penanaman gandum
tersebut sejauh ini belum membuahkan hasil
yang cukup memadai dalam rangka mengurangi
ketergantungan terhadap biji gandum impor.
Karakteristik dasar dari tanaman gandum
yang merupakan tanaman asli dari wilayah
dengan empat musim (subtropis) tampaknya
menjadi kendala tersendiri dalam mencapai
keberhasilan penanaman gandum di tanah air.
Namun, melalui upaya penelitian yang sungguhsungguh dan berkelanjutan, tidak mustahil suatu
waktu tanaman gandum juga bisa di tanam di
negara tropis seperti Indonesia.

Bumie

Mie Instan
Dari Labu
40
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Sementara upaya penelitian dan percobaan
penanaman gandum terus berlangsung,
kalangan industri makanan dan praktisi
agribisnis di tanah air juga terus berusaha
mencari alternatif substitusi terigu dalam
pembuatan mi basah maupun mi instant.
Berbeda dengan upaya penelitian dan percobaan
penanaman gandum di atas, kalangan pelaku
industri makanan dan praktisi agribisnis ini
justru mencoba mencari bahan pangan lain
sebagai pengganti terigu. Salah satu pelaku
industri makanan dan agribisnis yang kini giat
melakukan upaya substitusi terigu itu adalah
Rachman S. Said, mantan bankir yang kini terjun
menjadi wiraswastawan industri makanan dan
minuman.

Teknologi

Tidak Perlu Fortifikasi
Melalui perusahaannya PT Karya Pangan
Indonesia, Rachman mencoba melakukan
penelitian untuk mencari alternatif bahan baku
pengganti terigu dalam pembuatan produk
mi. Dalam penelitiannya bersama sejumlah
peneliti IPB, Rahman kemudian menemukan
bahwa buah labu sangat potensial menjadi
substitusi pengganti terigu dalam pembuatan
produk mi. Sebab dilihat dari segi kandungan
gizi maupun cita rasa dan teksturnya, buah
labu memiliki kemiripan dengan terigu. Bahkan
dari sisi kandungan gizinya, buah labu memiliki
sejumlah kelebihan dibandingkan terigu sebut
saja kandungan proteinnya lebih tinggi (14%),
kandungan lemak kurang dari 9%, kandungan
serat alaminya tinggi, kaya akan vitamin dan
mineral dan kaya akan betakarotin yang berguna
sebagai antioksidan di dalam tubuh. Hasil
penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa
buah labu juga mengandung unsur Selenium
yang sangat berguna untuk mengendalikan
berat badan (diet) dan dapat menambah
kebugaran tubuh.
“Pemanfaatan buah labu sebagai alternatif
pengganti terigu memiliki makna yang sangat
penting bagi upaya bangsa ini dalam mencapai
ketahanan pangan di dalam negeri. Pemanfaatan
buah labu juga sejalan dengan upaya pemerintah
dalam rangka melakukan diversifikasi pangan
untuk menghindari ketergantungan masyarakat
yang berlebihan terhadap bahan pangan tertentu
saja. Dengan kandungan gizinya yang lengkap,
buah labu sangat cocok dijadikan sumber
pangan manusia. Bahkan berbeda dengan terigu
yang kandungan gizinya masih harus diperkaya
(difortifikasi), bahan pangan dari buah labu
tidak perlu lagi difortifikasi karena kandungan
gizinya sudah lengkap,” kata Rachman.
Walaupun selama ini ia berkarir di dunia
perbankan, namun dunia industri makanan
bukan merupakan barang baru baginya. Sebab
Rachman sendiri adalah sarjana Teknologi
Pangan dan Gizi dari Fakultas Teknologi
Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Takdir
pulalah yang membawa Rachman kembali
menggeluti dunia industri makanan dan
minuman setelah selama 15 tahun malang
melintang di dunia perbankan. Pasalnya, pada
usia 40 tahun Rachman terpaksa harus pensiun

dini dari Bank Bumi Daya (BBD) sehubungan
dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter
yang melanda Indonesia pada tahun 1998.
Industri makanan dan minuman menjadi pilihan
Rachman karena dia memang memiliki keahlian
dan pengetahuan dalam bidang yang sempat dia
tinggalkan selama 15 tahun itu.
Pemanfaatan buah labu menjadi fokus
perhatian Rachman karena selama ini
masyarakat belum memanfaatkan buah labu
dengan baik sebagai sumber pangan. Padahal
dari segi nilai gizi maupun potensi produksinya,
buah labu sangat memungkinkan untuk menjadi
salah satu bahan pangan pokok masyarakat.
Lebih-lebih labu memiliki kandungan gizi yang
cukup unik yang tidak dimiliki oleh komoditi
pertanian lainnya.
Di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat
(AS), labu yang di negeri tersebut disebut pumpkin
merupakan salah satu santapan cukup istimewa
bagi masyarakatnya dan sudah dimanfaatkan
masyarakat secara luas sebagai bahan makanan
yang cukup digemari. Teknik pengolahan buah
labu pun sudah cukup beragam. Bahkan
masyarakat AS setiap satu tahun sekali sengaja
menyediakan berbagai hidangan berbahan baku
buah labu dan menggunakan buah labu sebagai
atribut dalam sebuah perayaan yang disebut
dengan Halloween Day.
Indonesia memang memiliki potensi produksi
buah labu cukup besar, sebab di negeri yang
mendapat julukan sebagai ‘jambrut katulistiwa’
ini, tanaman labu termasuk tanaman yang mudah
tumbuh dan tidak membutuhkan pemeliharaan
khusus. Bahkan di desa-desa, tanaman labu
seringkali ditanam secara tidak sengaja di
pekarangan rumah bercampur dengan semak
dan rumput liar. Tanaman labu juga sering
dibiarkan tumbuh merambat ke atas kandang
ternak atau pun atap rumah. Namun, walaupun
tidak mendapatkan pemeliharaan yang serius,
tanaman labu tetap mampu menghasilkan buah
labu dengan ukuran buah yang cukup besar.
Apalagi apabila tanaman ini dibudidayakan
secara baik dengan pemeliharaan yang intensif,
maka produksi buah labu bisa mencapai tingkat
yang sangat tinggi.
Menurut Rachman, tanaman labu yang
dipelihara cukup intensif, baik di kebun ataupun
di pekarangan, akan menghasilkan buah labu

sekitar 20 ton sampai 40 ton per hektar. Dengan
potensi produksi yang cukup besar tersebut,
kalau dibudidayakan dengan baik, buah labu
dapat menjadi salah satu sumber pangan yang
dapat diandalkan.
Khusus untuk pembuatan mi instant,
tambah Rachman, labu dapat dimanfaatkan
untuk menggantikan sebagian kebutuhan terigu
dalam pembuatan mi instant. Berdasarkan
hasil percobaan di workshop PT Karya Pangan
Indonesia di kawasan Cimanggis, Depok, ia
berhasil menemukan campuran yang pas
antara buah labu dan terigu dengan komposisi
50% : 50%. Dengan campuran tersebut diperoleh
produk mi instan dengan kualitas dan rasa yang
sangat pas di lidah para konsumen.
Dengan mengacu pada hasil penelitiannya
itu, Rachman melalui PT Karya Pangan
Indonesianya kini memproduksi mi instan
dengan merek ‘Bumie’, singkatan dari labu mie.
Setiap bulannya PT Karya Pangan Indonesia
memproduksi ‘Bumie’ tidak kurang dari 200
kardus.
“Kegiatan produksi ‘Bumie’ yang kami
lakukan saat ini masih belum komersial benar.
Kami juga sampai kini belum melakukan
promosi untuk produk baru kami ini. Adapun
proses sosialisasi dan promosi produk Bumie
sampai saat ini masih bersifat gethok tular
atau dari mulut ke mulut. Sebetulnya untuk
mengembangkan dan memasyarakat produk
baru ini, kami lebih berminat untuk bekerjasama
dengan investor atau kemungkinan membuka
waralaba di daerah sumber bahan baku seperti
di Jateng, Jatim, Sumbar dan Kalsel,” demikian
ungkap Rachman. ***

informasi >
PT Karya Pangan Indonesia
Jl. Raya Pasar Minggu,
Kompl. Garuda Indonesia No. 21, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7918-3838
Fax.: (021) 798-5030.
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Epson Indonesia

Dialokasikan Untuk
Pasar Ekspor
dan sebagian lainnya ke Asia Pasifik.
“Sampai saat ini, belum ada pembatalan
order ekspor dari AS. Apabila terjadi penurunan
order dari AS, kami sudah menyiapkan langkah
antisipasi mengingat ekspor kami di negara itu
selalu disesuaikan dengan order yang masuk.”
Okubo menambahkan di tengah krisis
finansial, pemerintah Indonesia semestinya bisa
menarik lebih banyak investasi dari prinsipal
elektronik global untuk membangun basis
produksi dan ekspor.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan ekspor elektronik nasional
pada tahun ini diperkirakan hanya mencapai
senilai sekitar US$7,66 miliar atau tumbuh
5% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.
Angka itu meningkat tipis dibandingkan dengan
pencapaian tahun lalu yang tercatat US$7,3
miliar.
Perkiraan nilai ekspor elektronik nasional
tersebut masih di bawah target Depperin yang
memproyeksikan sebesar US$8 miliar pada
tahun ini.

K
ini.

endati terjadi krisis keuangan global, PT. Indonesia Epson
Industry (IEI)-produsen printer di dalam negeri-tetap
berambisi meraih ekspor sebesar US$3,15 miliar pada tahun
depan atau meningkat 5% dibandingkan dengan target tahun

Presiden Direktur PT IEI Tokihiro Okubo menjelaskan peningkatan
ekspor tersebut didasarkan pada kondisi permintaan printer yang tetap
tinggi di sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik a.l. Jepang, India,
hingga China.
Sejauh ini, ungkapnya, Jepang tercatat sebagai negara tujuan ekspor
terpenting di mana Epson menguasai sekitar 50% pasar printer di Negeri
Matahari Terbit itu. Setiap tahun, sekitar 98% produksi printer dari pabrik
Epson Indonesia dialokasikan untuk pasar ekspor. “Indonesia memang
telah menjadi basis produksi printer terbesar milik Epson, bahkan lebih
besar dibandingkan produksi pabrik Epson di China,” katanya kemarin,
di sela-sela kunjungan pabrik bersama Menperin Fahmi Idris.
Kapasitas produksi pabrik Epson di Indonesia saat ini mencapai
sekitar 12 juta unit per tahun atau rata-rata 1 juta unit per bulan.
General Manager PT Indonesia Epson Industry Daniel L. Tobing
menambahkan ekspor printer Epson dari Indonesia terutama ditujukan
terbesar ke Amerika Serikat dengan porsi sekitar 30% dari total produksi
42
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Yamaha Motor Company
Bangun Global Training Centre
Sedangkan
Menperin
Fahmi
Idris
mengatakan, dengan dibangunnya pabrik kedua
PT Yamaha Motor Manufacturing West Java,
membuktikan bahwa Indonesia masih tetap
dinilai sebagai negara tujuan investasi yang
menarik, khususnya bagi industri kendaraan
bermotor. Dia optimistis, hingga akhir 2008,
produksi sepeda motor akan mencapai 6 juta
unit, atau naik 1,28 juta unit dibandingkan
tahun sebelumnya. “Saat ini Indonesia menjadi
produsen sepeda motor terbesar ketiga setelah
Cina dan India,” jelas Menperin Fahmi Idris.

Y

amaha
Motor
Company
Ltd
menginvestasikan US$4,4 juta untuk
membangun Global Training Centre
(GTC) di lokasi pabrik PT Yamaha
Motor Manufacturing West Java (YMMWJ)
Karawang, Jawa Barat. Pembangunan GTC
yang bertujuan membekali karyawan Yamaha
dengan keterampilan teknologi manufaktur
standar dunia itu dibangun di atas bangunan
seluas 5.760 meter persegi (m2) dengan ruangan
berkapasitas 400 orang. “Selama ini, grup
Yamaha Motor global mengadakan pelatihan
dengan fasilitas terpisah dalam berbagai
basis manufaktur. Namun, ternyata menemui
kendala,” kata Presiden Yamaha Motor Company
Takahashi Kajikawa saat peresmian GTC yang
dilakukan Menteri Perindustrian Fahmi Idris di
Karawang, Rabu, 12 November 2008.
Takahashi mengakui, pihaknya akan segera
menerima siswa pelatihan dari Thailand,
Vietnam, dan negara ASEAN lainnya yang akan
dilatih oleh 40 staf berpengalaman internasional.
Global Training Centre tersebut akan dilengkapi
dengan fasilitas peralatan welding, machining,
assembly, painting, dan finished product
inspection/testing.
Dalam kesempatan yang sama, diresmikan
juga pabrik kedua PT Yamaha Motor
Manufacturing West Java di Karawang Jawa
Barat dengan areal seluas 54 ribu m2. “Sejak

berproduksi November 2006 lalu, YMMWJ
telah berproduksi 1,4 juta unit sepeda motor.
Tentunya, dengan adanya pabrik baru ini
diharapkan bisa mendorong produksi Yamaha,”
kata Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia
Motor Manufacturing Yoshiteru Takahashi.
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Batik Indonesia
Perlu Promosi di
Mancanegara

M

asih sangat minimnya kegiatan
promosi yang dilakukan kalangan
stakeholder perbatikan Indonesia
menimbulkan
keprihatinan
tersendiri di hati disainer kondang di negeri
ini, Iwan Tirta. Dalam benak Iwan selalu
tergambar bahwa tanpa adanya promosi dan
upaya-upaya lain untuk melestarikan tradisi
dan peninggalan budaya nenek moyang itu,
maka suatu waktu kelak Batik Indonesia akan
hilang dari khazanah budaya bangsa dan para
generasi penerus bangsa hanya akan mengenal
Batik Indonesia dari buku sejarah.
Keprihatinan itu pula yang telah mendorong
Iwan untuk menggalang rekan-rekan sesama
disainer, kalangan pengusaha batik di negeri ini
dan para pemerhati dan pecinta Batik Indonesia
untuk mulai mempromosikan Batik Indonesia
di mancanegara. Iwan meilai sudah waktunya
pemerintah Indonesia berada di depan guna
memimpin kampanye Batik Indonesia termasuk
mengkoordinasikan
seluruh
stakeholder
perbatikan nasional dalam melakukan promosi
batik.

Iwan Tirta

44

Karya Indonesia edisi 5 - 2008

O
Apalagi belakangan ini negara lain
seperti Malaysia yang sejarah perbatikannya
tidak pernah terdengar selama ini justru
mempromosikan dan mengembangkan budaya
dan tradisi batik dan mempromosikan secara
gencar dan serius di arena internasional. Bahkan
beberapa motif dan corak batik Indonesia ada
juga yang diklaim sebagai batik Malaysia.
“Promosi batik Malaysia selama ini sangat
gencar dengan mengemasnya dalam bentuk
paket promosi pariwisata yang dikenal dengan
program ‘Trully Asia’, sedangkan Indonesia
tidak mempunyai program seperti itu. Padahal
yang ditonjolkan Malaysia itu sebagian adalah
budaya Indonesia seperti budaya suku Dayak
dan kain batik yang merupakan budaya asli
Indonesia,” kata Iwan.
Masih lemahnya kegiatan promosi batik
dan juga produk Indonesia lainnya, kata
Iwan, tidak terlepas dari sikap bangsa dan
masyarakat Indonesia yang selama ini kurang
menghargai orang-orang professional di
negeri sendiri. “Misalnya, kalau pemerintah
Indonesia menyelenggarakan pameran di
luar negeri biasanya tidak meminta bantuan
tenaga profesional seperti event organizer dll.,
melainkan ditangani sendiri oleh orang-orang
pemerintah,” kata Iwan.
Seharusnya,
menurut
Iwan,
penyelenggaraan event-event seperti itu
diserahkan kepada tenaga-tenaga profesional
yang memang betul-betul ahli di bidangnya.
Namun pemerintah lebih suka mengatur sendiri
kegiatan tersebut. Pola seperti ini diterapkan
pemerintah untuk semua jenis produk, tidak
hanya terjadi pada roduk batik saja. Karena
itu, kegiatan promosi selama ini, baik promosi
produk ekspor, promosi investasi maupun
promosi pariwisata sering kali tidak efektif
dan tidak optimal. Bahkan, selama ini kalau
pemerintah mau menyelenggarakan pameran
di dalam atau pun di luar negeri, sering kali
memberi tahu peserta yang akan dibawa saja

p i n i

sangat mepet.
Untuk menghindari penjiplakan dan
pemalsuan batik Indonesia di luar negeri
sekaligus untuk menghindari diklaimnya motifmotif batik Indonesia oleh para pengusaha
tekstil motif batik di luar negeri, pemerintah
seharusnya mulai mengambil langkah
kongkrit untuk melindunginya. Salah satu cara
perlindungan tersebut adalah membuat logo
atau tanda/mark Batik Indonesia. Pembuatan
disain logo sebaiknya ditenderkan atau
dilombakan melalui sayembara berhadiah.
Setelah logo atau mark itu tercipta maka semua
produk batik Indonesia didaftar dan produk
yang sudah terdaftar diwajibkan menggunakan
logo. Pihak-pihak yang menyalahgunakan logo
tersebut diancam dengan sanksi cukup berat.
Selama ini tidak ada paten, tidak ada Batik
Mark. Akibatnya para pengusaha saling jiplak,
saling jegal seperti di hutan rimba sehingga
berlaku hukum rimba. Karena itu, logo
dan paten ini sangat penting dalam rangka
melindungi motif-motif batik asli Indonesia.
Batik Mark itu tujuan untuk perlindungan
bagi batik Indonesia sendiri terhadap pihakpihak penjiplak di luar negeri. Dan logo atau
mark itu sekaligus menjadi jaminan bahwa
produk batik tersebut merupakan batik
Indonesia.
Akibat kurangnya perlindungan itu, maka
dunia perbatikan Indonesia dalam tahuntahun terakhir ini perkembangannya semakin
surut, baik dalam teknik produksinya maupun
dalam kreasi-kreasi motifnya. “Sekarang
sembarangan saja, banyak pengusaha batik
yang gulung tikar karena banyak batik printing.
Padahal batik printing itu bukan merupakan
batik melainkan tekstil yang menggunakan
motif batik. Kalau logo atau Batik Mark sudah
ada maka kain-kain printing bermotif batik itu
tidak boleh menggunakan Batik Mark,” tegas
Iwan. ***
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Apa & Siapa

Pura Group
Menjadi Pemimpin Pasar
Karena Unggul Dalam Teknologi
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Tidak banyak orang Indonesia yang mengetahui kalau negeri ini memiliki
aset yang sangat penting dan berharga yaitu perusahaan produsen Security
Paper (kertas berpengaman) yang kualitas produknya sudah diakui dunia.
Perusahaan tersebut tidak lain adalah kelompok usaha Pusaka Raya atau
Pura Group, sebuah kelompok usaha yang bergerak dalam kegiatan produksi
kertas jenis tertentu seperti security paper dan percetakan serta pengemasan
fleksibel (rotogravure) yang berlokasi di sebuah kota di provinsi Jawa Tengah,
yaitu di ibukota Kabupaten Kudus.
Mungkin karena domisilinya di kota kecil itulah, tidak banyak orang
Indonesia yang mengetahui keberadaan maupun kiprah perusahaan tersebut
di industri kertas berpengaman (security paper) dan industri percetakan uang
kertas. Mungkin karena faktor itu pulalah, otoritas moneter (Bank Indonesia)
dan perusahaan yang mendapatkan wewenang pencetakan uang kertas
Indonesia (Perum Peruri) tidak mengetahui keberadaan Pura Group sehingga
terpaksa harus mencetak uang kertas Rupiah di negara lain (Australia).
Ironisnya, kemampuan Pura Group dalam memproduksi kertas berpengaman
ini sudah cukup dikenal di negeri orang. Bahkan sejumlah negara di Afrika kini
sudah mempercayakan pembuatan dan pencetakan uang kertasnya kepada
Pura Group.

Apa & Siapa

Pura Group sendiri sebetulnya sangat mampu
memproduksi uang kertas Rupiah lengkap dengan
segala unsur pengamannya, mulai dari disain uang
kertas yang sulit ditiru atau dipalsukan dengan sistem
pencetakan termutakhir dan kombinasi warna serta
penggunaan jenis tinta tertentu yang aman dari
pemalsuan hingga penerapan teknologi hologram
yang nyaris tidak mungkin di dipalsu atau ditiru.
Namun sayangnya, Perum Peruri tampaknya lebih
suka menggunakan produk, disain maupun teknologi
pengamanan uang kertas yang dihasilkan negara lain.
Walaupun pemerintah telah mengkampanyekan
penggunaan produk dalam negeri, namun
kenyataannya masih banyak perusahaan di dalam
negeri yang lebih menyukai penggunaan produk
impor.
Pura Group sendiri sebetulnya bukanlah
perusahaan baru di bidang industri security paper,
printing dan packaging. Sebab perusahaan ini
sudah beroperasi lebih dari satu abad di negeri ini.
Cikal bakal Pura Group adalah sebuah perusahaan
percetakan yang didirikan pada tahun 1908 di Kota
Kudus, Jawa Tengah. Pada awalnya generasi pertama
pemilik perusahaan tersebut hanya mempekerjakan
8 orang karyawan. Sejalan dengan perkembangan
ekonomi dan kemajuan teknologi, perusahaan ini pun
terus berkembang hingga cukup dikenal dalam bidang
usaha yang digelutinya. Pada tahun 1977 Jacobus
Busono mengambil alih tampuk pimpinan perusahaan
tersebut dan mengembangkannya menjadi sebuah

technology untuk produk smart card dan smart label.
Perusahaan ini pun kini menjadi yang terdepan dalam
produksi kertas khusus bernilai tinggi seperti kertas
berharga yang produknya mampu menembus pasar
domestik maupun ekspor.

Inovasi dan Invensi

perusahaan offset. Dengan moto ‘menciptakan
nilai tambah melalui inovasi’, perusahaan ini terus
berkembang dan kini menjadi sebuah perusahaan
yang membawahi 24 divisi dengan mempekerjakan
8.500 karyawan. Bahkan perusahaan tersebut kini
mampu berada di jajaran terdepan dalam bidang
usaha printing dan packaging, security system,
rekayasa, serta mampu mengembangkan smart

Sukses yang diraih Pura Group itu tidak lepas dari
upaya keras perusahaan tersebut dalam menciptakan
inovasi dan penemuan-penemuan baru khususnya
dalam teknologi kertas berpengaman. “Kami
selalu berupaya menciptakan inovasi-inovasi dan
penemuan-penemuan baru untuk memproduksi
barang yang belum bisa diproduksi perusahaan
lain. Khususnya dalam bidang pencetakan kertas
berpengaman maupun dalam bidang kemasan,
perusahaan kami sangat bersaing, karena memang
tidak ada perusahaan lain yang kemampuannya
setara dengan kami,” kata Moh. Hidayat bagian
Marketing Export Pura Group.
Dengan upaya berkesinambungan dalam
menciptakan inovasi dan invensi baru tersebut, Pura
Group kini menempatkan dirinya sebagai perusahaan
pertama di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara
yang menguasai teknologi pencetakan uang kertas
termutakhir dan canggih. Dalam teknologi hologram
misalnya, perusahaan ini merupakan perusahaan
pertama yang berhasil mengembangkan teknologi
tersebut di tanah air.
Keunggulan teknologi Pura Group itu sangat
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dimungkinkan karena prusahaan tersebut memiliki
Direktorat Research and Development (R&D) yang
sangat kuat dan memadai disamping masing-masing
divisi juga memiliki unit R&D sendiri-sendiri sesuai
dengan bidang pekerjaannya.
Kemampuan dan keunggulan teknologi
hologram Pura Group juga sudah diakui kalangan
asosiasi industri hologram dunia. Hal itu dinyatakan
sendiri oleh asosiasi produsen hologram dunia atau
International Hologram Manufacturer Association
(IHMA).
Yang tidak kalah menarik dan layak mendapatkan
acungan jempol adalah seluruh jajaran karyawan
Pura Group merupakan orang Indonesia. Demikian
juga dengan para tenaga ahlinya. Tidak ada satu
pun tenaga ahli yang bekerja di perusahaan tersebut
berasal dari luar negeri, termasuk para ahli yang
menangani kegiatan R&D, semuanya merupakan
orang Indonesia.
Sisi positif lainnya dari Pura Group yang juga turut
mendukung stabilitas dan kelangsungan kegiatan
usahanya adalah dalam menjalankan kegiatan
usahanya Pura Group sama sekali tidak tergantung
kepada utang seperti dilakukan oleh kebanyakan
perusahaan di Indonesia. Dalam melakukan investasi
termasuk untuk ekspansi usaha, perusahaan ini
selalu mengandalkan modal milik sendiri. Karena itu,
terjadinya gonjang ganjing perbankan di dalam negeri
yang diikuti dengan krisis ekonomi dan moneter relatif
tidak banyak pengaruhnya terhadap perusahaan ini.

Ekspor ke 77 Negara
Dengan keunggulannya dalam penguasaan
teknologi tersebut, pada tahun 1990, Pura Group
yang sebelumnya lebih banyak berkonsentrasi di
pasar domestik, mulai melirik peluang di pasar
ekspor. “Sebetulnya peluang di pasar lokal sendiri
48
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sangat besar, karena permintaan berbagai produk
perusahaan kami di sini sangat tinggi. Namun
untuk mengantisipasi pengembangan perusahaan
ke depan, kami juga harus mulai menggarap pasar
ekspor mengingat makin berkembangnya proses
liberalisasi dan globalisasi,” tutur Moh. Hidayat.
Pada tahun 1995 Pura Group mulai mendapat
order ekspor yang datang dari Malaysia, Sri Lanka dan
berbagai negara lainnya di kawasan Asia dan Afrika.
Permintaan dari pasar ekspor pun terus meningkat
seiring dengan makin dikenalnya produk perusahaan
tersebut. Sedikitnya 77 negara kini menjadi pasar
berbagai produk Pura Group.
Selain produk uang kertas, produk unggulan
ekspor Pura Group yang kini juga banyak diminati
konsumen di pasar ekspor adalah kartu telepon isi
ulang (Prepaid Phone Card Refill Voucher). Seperti
pada produk uang kertas, pada produk kartu telepon
isi ulang juga terdapat unsur pengamannya, karena
pada bagian penutup nomor atau kode kartu tersebut
terdapat lapisan hologram. Pura Group memproduksi
baik kertas untuk kartunya, melakukan pencetakan
(printing) kartunya dan mengaplikasikan sistem
pengaman pada kartu. Untuk produk kartu telepon isi
ulang tersebut, Pura Group kini sudah mengekspornya
ke berbagai negara seperti ke Pakistan, Sri Lanka,
Vietnam dll.
Nilai ekspor yang berhasil diraih Pura Group untuk
produk uang kertas dan kartu telepon isi ulang ratarata mencapai US$ 300.000 per bulan, namun pada
bulan Mei 2006 sempat melonjak hingga US$ 570.000.
Total nilai ekspor uang kertas dan kartu telepon isi
ulang pada tahun 2006 diperkirakan mencapai US$
16 juta, naik sekitar 14,29% dibandingkan dengan
nilai ekspor tahun 2005 yang mencapai US$ 14 juta.
Nilai ekspor tersebut kurang lebih
Menurut Moh. Hidayat, sistem pengaman yang

diterapkan Pura Group pada berbagai produk security
paper-nya sangat sulit dipalsukan pihak lain karena
PT Pura Barutama menerapkan security features yang
unik hasil pengembangan divisi R&D perusahaan
tersebut serta dengan tingkat pengamanan yang
bertingkat.
Teknologi pengamanan seperti teknologi
hologram yang dikembangkan Pura Group kini tidak
hanya diterapkan para produk uang kertas atau kertas
dan surat berharga lainnya seperti materai, sertifikat
saham, deposito, kertas cek, kertas segel, sertifikat
akta kelahiran, ijazah dll. Teknologi hologram kini
juga pergunakan pada kemasan berbagai produk
untuk menghindari pemalsuan produk. Di Indonesia
saja kini banyak produk farmasi (obat-obatan) yang
menggunakan tekologi hologram pada kemasan
produknya dan hampir 100% produk farmasi
tersebut menggunakan teknologi hologram yang
dikembangkan Pura Group.
Selain memproduksi kertas uang dan kertas
berharga lainnya (security paper), Pura Group juga
memproduksi berbagai jenis kertas bernilai tambah
lainnya, seperti kertas sak semen, kertas kraft putih
seperti kertas dus untuk makanan, kertas color bond,
converting paper (kertas untuk stiker dan kertas
tanpa karbon), serta tinta kertas untuk kebutuhan
pencetakan. Dengan delapan unit pabrik kertas
(paper mill) yang dimilikinya, Pura Group mampu
memproduksi berbagai jenis kertas dengan kapasitas
12.000 MT per bulan. ***

informasi >
PURA GROUP INDONESIA
Kantor Pusat Pura Group Lt 3
Jl. AKBP Agil Kusumadya, Km 4 Kudus 59346, Jawa Tengah
Telp. (0291) 444361-5 (hunting), Fax (0291) 444935
Website: http//www.puragroup.com.
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Nian S. Djoemena
K

etika kita menggunakan pakaian yang
terbuat dari bahan tekstil, seringkali kita
kecewa karena sewaktu dicuci warnanya
luntur. Bahkan, tidak hanya itu, bahan
pewarnanya seringkali mengotori pakaian lainnya
saat dicuci ber-samaan dengan kain yang luntur
tersebut.
Lunturnya warna tekstil tersebut terjadi karena
pembuatannya tidak melalui proses pewarnaan
yang baik, atau dengan kata lain industri tekstil atau
industri printing tekstil tersebut tidak melakukan
teknik pewarnaan dengan baik sehingga proses
pengikatan (fiksasi) warna pada tekstil tersebut tidak
terjadi secara sempurna. Akibatnya bahan pewarna
tekstil itu mudah luntur ketika dicuci dengan air dan
deterjen.

Kolektor tekstil tradisional, pengamat, penulis
yang kini juga menggeluti kegiatan penelitian masalah
pertekstilan, Nian S. Djoemena, menilai masalah
pewarnaan tekstil merupakan bagian integral dari
proses produksi tekstil yang sangat penting. Sebab,
proses pewarnaan sangat menentukan kualitas
kain terutama kaitannya dengan seni, estetika dan
kenyamanan dalam penggunaan tekstil. Kalau unsur
pewarnaan ini kurang mendapat perhatian kalangan
industri tekstil, maka tidak mustahil produk tekstilnya
ditolak di pasar ekspor.
Selain itu, kualitas dan pewarnaan tekstil juga
terkait erat dengan jenis tekstil yang akan diproduksi.
Misalnya, untuk jenis tekstil untuk pakaian anakanak, pakaian sehari-hari dan yang digunakan di
luar rumah (outdoors), seharusnya digunakan bahan

Teknik Pewarnaan,
Unsur Penting
Dalam Dunia
Tekstil
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pewarna yang tahan terhadap sinar matahari dan
tahan cuci. Sedangkan untuk tekstil yang digunakan
sebagai pelengkap interior rumah tangga (indoors)
seperti untuk bahan gorden, pembungkus jok/mebel,
sebaiknya digunakan pewarna yang tahan gesekan,
tarikan, regangan dan tidak perlu tekstil yang tahan
terhadap terik sinar matahari serta tidak perlu tekstil
yang daya tahan cucinya belum sempurna.
Pabrik pewarna tekstil yang bonafide biasanya
selalu mencantumkan atau memberikan informasi
tentang sifat dari bahan pewarna yang diproduksinya
seperti tahan sinar matahari, tahan cuci, gesekan dan
sebagainya. Informasi tersebut dilampirkan dalam
buku manual atau buku petunjuk penggunaan produk
pewarna tersebut dengan harapan dapat memberikan
hasil yang optimal bagi para penggunanya.
Hal-hal seperti itu kini tampaknya kurang
diperhatikan para produsen tekstil. Indikasinya,
di pasaran banyak ditemukan kain untuk bahan
pakaian yang warnanya mudah luntur, cepat kusam
dan gampang pudar.
Selain kekeliruan dalam penggunaan di industri
tekstil sendiri, pewarna tekstil kini juga banyak
disalahgunakan oleh industri makanan dan minuman,
khususnya di kalangan industri kecil menengah.
Pewarna tekstil yang merupakan bahan kimia sintetis
seharusnya tidak boleh digunakan untuk industri
makanan dan minuman karena bahan tersebut
bukan bahan untuk konsumsi (non food grade) karena
jika dikonsumsi bisa menimbulkan penyakit kanker
(bersifat karsinogenik).
Nian juga menilai penggunaan pewarna alami
yang kini mulai banyak disosialisasikan khususnya
untuk kain tenun tradisional dan kain batik, sampai
kini belum bisa dimanfaatkan secara komersial. Sebab,
masih banyak kelemahan pada bahan pewarna alami,
seperti fiksasinya masih sangat lemah sehingga ketika
digunakan, warna alami itu justru menempel di tubuh
pemakai. Variasi bahan pewarna alami sampai kini
juga masih sangat terbatas.
Penggunaan bahan pewarna alami di Indonesia,
menurut Nian, sampai kini masih dalam tahap
percobaan dan masih membutuhkan serangkaian
penelitian yang lebih mendalam apabila ingin
dapat digunakan secara komersial di industri
tekstil. Penelitian perlu dilakukan untuk mengatasi
berbagai kelemahan yang selama ini muncul dalam
penggunaan bahan pewarna alami.
Nian mengakui saat ini memang sudah ada
kalangan konsumen tertentu, terutama dari luar
50
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negeri, yang “memburu” kain tenun tradisional
dengan bahan pewarna alami. Namun demikian,
para pemburu kain tenun tradisional itu tidak
mempergunakan kain tersebut untuk bahan sandang
melainkan hanya sebatas melengkapi koleksi atau
untuk hiasan interior.
Lahir di Bukitinggi, pada 11 Desember 1928,
Nian menghabiskan masa kecilnya di Jakarta
hingga menginjak usia remaja. Selepas dari Sekolah
Menengah Atas (SMA) Boedi Oetomo, Jakarta, tahun
1950 Nian melanjutkan studinya ke Hogere Textiel
School Enshede di negeri Belanda dengan mengambil
spesialisasi tentang pewarnaan (colorist). Enshede
adalah sebuah kota di Belanda yang sangat terkenal
sebagai kota industri tekstil.
Nian yang berdarah Minang, lahir dan dibesarkan
di lingkungan keluarga pengusaha tekstil, sudah sejak
lama menaruh perhatian pada kain tradisional. Nian
adalah putri dari seorang pengusaha tekstil terkenal
waktu itu, Rachman Tamin. Ayahnya (Rachman
Tamin) adalah pemilik industri tekstil modern
pertama di tanah air, yaitu Ratatex di Surabaya yang
pengoperasian perdananya diresmikan pada bulan
Maret 1958 oleh Presiden RI pertama Soekarno yang
didampingi Wakil Presiden RI pertama Mohammad
Hatta.
Sebagai seorang kolektor tekstil, Nian sangat
gemar berburu dan mengoleksi berbagai kain
tradisional, seperti kain tenun lurik, batik, songket
dan lain-lain. Koleksi kain tradisional yang dimilikinya
berasal dari berbagai daerah di tanah air dan sebagian
diantaranya ada yang sudah berusia puluhan hingga

ratusan tahun. Kepeduliannya terhadap kain
tradisional telah mendorong Nian untuk melakukan
berbagai upaya untuk melestarikan kain tradisional
termasuk melestarikan budaya daerah yang terkait
erat dengan seni dan budaya pembuatan kain tekstil
tradisional.
Pada tanggal 28 Juni 1976 Gubernur DKI Jakarta
Ali Sadikin bersama Ditjen Sandang Departemen
Industri dan Ditjen Kebudayaan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan Museum
Tekstil pertama di Indonesia di Jakarta. Atas anjuran
Gubernur Ali Sadikin kemudian didirikan Himpunan
Wastraprima (pencinta kain) dengan tujuan bekerja
sama untuk mendukung kegiatan Museum Tekstil
seperti mencari sumbangan kain tradisional untuk
koleksi museum dll. Sejak pertama kali berdiri, Nian
selalu menjadi anggota pengurus, staf ahli dan
penasehat Wastraprima hingga sekarang. Beberapa
koleksi kain tradisional Nian pun disumbangkan
kepada museum.
Berbagai
kegiatan
seminar,
lokakarya,
diskusi, dialog, saresehan sampai pada kegiatan
pendokumentasian kain tekstil tradisional dalam
bentuk buku dilakoni Nian dengan semangat dan
penuh keseriusan. Belakangan Nian juga terlibat
dalam kegiatan penelitian tentang kain tekstil
tradisional di tanah air bersama beberapa peneliti
dari luar negeri.
Buku tentang kain tekstil tradisional (semuanya
ditulis dalam dwibahasa, Indonesia dan Inggris)
yang sudah terbit dari buah tangan dan pemikiran
Nian adalah ‘Ungkapan Sehelai Batik’ Its Mystery
and Meaning yang diterbitkan tahun 1986, ‘Batik
dan Mitra’ Batik and its Kind diterbitkan tahun 1990
dan ‘Lurik, Garis-garis Bertuah’ The Magic Strips
diterbitkan tahun 2000. Atas kepedulian, pemikiran
dan perhatiannya terhadap seni dan budaya tekstil
tradisional, Nian melalui dua buku pertamanya
mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan. Saat ini Nian sedang menggarap
proyek penulisan buku terbarunya, masih berkisar
tentang koleksi kain tekstilnya. ***

“...kuatnya daya saing industri manufaktur,
yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro
mewujudkan industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik ...”
Karya Indonesia edisi 5 - 2008

51

Cintai & Gunakan
Produk Indonesia

