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DARI MEJA REDAKSI >>
Walaupun di belahan dunia lainnya, khususnya di negara maju, Ekonomi
Industri Kreatif telah dikenal sejak puluhan tahun yang silam, namun di
Indonesia cabang industri tersebut relatif masih baru dikenal masyarakat.
Bahkan, wacana mengenai pengembangan cabang industri tersebut baru
muncul sekitar setahun yang lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) lah yang ketika itu melontarkan wacana tersebut di depan kalangan
pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Mengingat masih relatif barunya wacana pengembangan Ekonomi Industri
Kreatif di Indonesia, maka pemerintah pun sampai saat ini belum memiliki
data-data yang lengkap dan akurat mengenai perkembangan industri
tersebut di tanah air. Belum adanya data mengenai kegiatan Industri Kreatif
secara lengkap dan akurat selama ini telah mengakibatkan cabang industri
tersebut relatif kurang mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah
maupun dari kalangan pelaku usaha sendiri. Padahal banyak negara maju di
dunia yang kini telah mendapatkan manfaat ekonomi yang tidak sedikit dari
cabang industri tersebut.
Di Indonesia sendiri sektor Industri Kreatif selama ini seakan nyaris luput
dari perhatian masyarakat dan pemerintah. Walaupun sebetulnya sudah ada
beberapa usaha kecil menengah yang secara diam-diam mengembangkan
industri tersebut, namun banyak anggota masyarakat yang tidak
mengetahui keberadaan maupun kegiatan usaha mereka.
Pemerintah pun sampai saat ini belum memiliki instrumen kebijakan yang
jelas dan terarah untuk mendukung upaya pengembangan Industri Kreatif
karena selama ini memang industri tersebut relatif belum dikenal di tanah
air. Karena itu, dalam rangka menyusun kebijakan yang dapat menciptakan
iklim usaha yang kondusif bagi upaya pengembangan cabang Industri
Kreatif tersebut pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu telah mulai
melakukan upaya pemetaan (mapping) terhadap industri baru tersebut
untuk mendapatkan data dan gambaran yang lengkap dan akurat mengenai
bidang industri baru itu. Sebuah tim yang terdiri dari berbagai instansi
terkait telah dibentuk pemerintah guna melakukan kegiatan pemetaan
tersebut.
Kegiatan pemetaan yang dilakukan tim interdept pemerintah itu untuk
sementara telah berhasil mengidentifikasi sejumlah Industri Kreatif yang
dalam beberapa tahun terakhir ini mulai menggeliat secara alami di
tanah air. Bahkan, beberapa Industri Kreatif itu sudah ada yang mampu
menunjukkan kiprahnya di tingkat internasional.
Dari hasil pemetaan sementara itu pula lah muncul harapan baru sekaligus
optimisme di kalangan birokrasi maupun dunia usaha tentang munculnya
sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat memberikan multiplier
effect yang cukup besar bagi perekonomian nasional khususnya dalam
menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendongkrak perolehan
devisa ekspor bagi negara.
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AKTUALITA

Industri Kreatif
Sektor Industri Baru yang Sangat Menjanjikan
sektor ekonomi baru yang disebut dengan sektor ekonomi kreatif pada umumnya
banyak berhubungan dengan seni dan keindahan.

4

Karya Indonesia edisi 4 - 2007

AKTUALITA

menghasilkan devisa ekspor yang sangat besar
dan mampu menyediakan lapangan kerja yang
cukup besar bagi masyarakat pencari kerja di
dalam negeri.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
sendiri dalam beberapa kesempatan turut
mewacanakan sektor industri baru tersebut
sebagai cabang industri yang memiliki masa
depan yang sangat cerah untuk dikembangkan
di dalam negeri. Sektor industri tersebut juga
dinilai sangat menjanjikan karena dengan
mengandalkan kreatifitas penciptanya, produk
yang dihasilkan dari sektor industri baru tersebut
memiliki nilai tambah yang sangat tinggi bagi
perekonomian nasional. Hal itu tidak terlepas
dari kemampuan, daya cipta (kreasi) dan inovasi
dari para pelaku industri kreatif di tanah air yang
secara diam-diam mampu menghasilkan produk
yang sangat kompetitif sehingga dapat diterima
dan diminati para konsumen, baik di dalam
negeri maupun di pasar internasional.
Menurut Presiden SBY, sektor ekonomi
kreatif menjadi ekonomi gelombang keempat
yang sangat penting untuk dikembangkan di
tanah air dewasa ini. Mengingat pentingnya
p e n g e m b a n g a n s e k to r e k o n o m i k re at i f
tersebut, Presiden SBY dalam beberapa
kesempatan penampilannya di depan publik
menghimbau masyarakat untuk peduli dan
mulai mengembangkan sektor ekonomi baru
tersebut.
Presiden SBY meyakini bahwa sektor ekonomi
kreatif memiliki potensi yang sangat besar untuk
dikembangkan di tanah air. Bahkan, potensi
ekonomi kreatif tersebut dapat dikembangkan
menjadi salah satu motor penggerak ekonomi
nasional. Selama ini sektor ekonomi kreatif seakan
luput dari perhatian masyarakat sehingga belum
digarap secara optimal. Padahal kalau digarap
dengan baik maka tidak tertutup kemungkinan

sektor ekonomi kreatif itu dapat menjadi salah
satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi
nasional. Termasuk ke dalam sektor ekonomi
kreatif tersebut diantaranya adalah produk
warisan budaya dan pariwisata.
Dalam beberapa kesempatan Presiden SBY
juga mengakui bahwa sektor ekonomi baru yang
disebut dengan sektor ekonomi kreatif pada
umumnya banyak berhubungan dengan seni dan
keindahan. Karena itu, produk yang dihasilkan
dari sektor ekonomi kreatif umumnya sangat
indah dan memiliki nilai seni yang tinggi.
Namun demikian, secara umum sektor
ekonomi kreatif didefinisikan sebagai industri
ekonomi kreatif yang menggunakan input
dari creative individual atau SDM yang kreatif.
Walaupun definisi tersebut terkesan masih
belum memberikan batasan yang jelas mengenai
Industri Kreatif, namun untuk sementara ini
definisi tersebut dapat dipakai sebagai acuan
sebelum terdapat definisi yang baku.  
Sejak bulan Juli 2007 lalu pemerintah juga telah
melakukan pemetaan terhadap industri kreatif di
dalam negeri dalam rangka mengidentifikasi
sektor industri kreatif di tanah air. Berdasarkan
perkiraan sementara dari data Badan Pusat
Statistik (BPS) dan berbagai bahan informasi
lainnya, sektor industri kreatif di tanah air selama
ini telah berhasil memberikan kontribusi sekitar
4,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pertumbuhan sektor industri kreatif juga
dinilai cukup tinggi di tanah air. Hal itu dapat
dilihat dari pertumbuhan kontribusinya terhadap
PDB nasional. Pada tahun 2006 misalnya,
kontribusi sektor industri kreatif terhadap
PDB tumbuh sekitar 7,3% dibandingkan tahun
sebelumnya. Pertumbuhan sebesar itu lebih
tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan
kontribusi sektor ekonomi lainnya yang rata-rata
tumbuh sebesar sebesar 5,6%.

M

asyarakat Indonesia, baik mereka
yang sehari-harinya bergelut
di dalam dunia usaha maupun
kalangan pejabat pemerintah
hingga pimpinan negara, sejak setahun terakhir
ini mulai banyak mewacanakan tentang muncul
atau berkembangnya sektor atau cabang industri
baru yang disebut dengan sektor ekonomi
Industri Kreatif (Creative Industry).
Sektor industri baru tersebut diyakini
memiliki potensi ekonomi yang sangat besar
dan sangat menjanjikan untuk dikembangkan di
tanah air. Bahkan, sektor tersebut disebut-sebut
dapat menjadi salah satu tulang punggung
perekonomian nasional di masa depan. Karena
sektor tersebut memiliki nilai tambah yang
sangat tinggi bagi perekonomian nasional, dapat
Karya Indonesia edisi 4 - 2007
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Dengan berpegang pada definisi tersebut,
pemerintah sendiri telah mengidentifikasi 15
kategori industri kreatif yang berkembang di
dunia saat ini. Dari 15 kategori industri kreatif
tersebut, setidaknya terdapat 14 kategori industri
kreatif yang dapat dikembangkan di Indonesia,
seperti kerajinan dan produk berbasis budaya,
desain, desain fashion show, video, musik, seni,
film, arsitektur, software, hiburan interaktif, seni
pertunjukan, penerbitan dan jasa komputer.
Sektor industri kreatif juga telah berhasil
memberikan kontribusi yang sangat signifikan
terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu
mampu memberikan lapangan pekerjaan
bagi 3,7 juta tenaga kerja di dalam negeri atau
dengan kontribusi sekitar 4,7% terhadap total
jumlah tenaga kerja yang ada di tanah air. Selain
itu, sektor industri kreatif juga telah berhasil
memberikan kontribusi sebesar 7% terhadap nilai
ekspor nasional.
Tiga kategori sektor industri kreatif yang
mampu memberik an kontribusi terbesar
terhadap perekonomian nasional selama ini
adalah fashion, kerajinan dan periklanan.
Kategori fashion memberikan kontribusi sekitar
30% dari total kontribusi sektor industri kreatif
terhadap perekonomian, sedangkan kategori
kerajinan memberikan kontribusi sebesar 23%
dan periklanan sebesar 18%.
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Sejumlah produk industri kreatif Indonesia
kini sudah mampu meraih devisa ekspor yang
cukup besar. Beberapa produk film animasi
terkenal di dunia seperti Shrek,  Doraemon dan
G.I Joe ternyata diproduksi oleh perusahaan film
animasi di Indonesia. Demikian juga dengan
sejumlah produk periklanan (advertising)
yang dipergunakan perusahaan-perusahaan
multinasional di dunia, ternyata merupakan hasil
kreatifitas para pelaku industri kreatif di tanah
air.
Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan
Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia,
Iman Sucipto Umar mengatakan selama ini
negara-negara maju seperti Amerika Serikat,
Australia, Norwegia, Singapura dan Inggris
sudah melakukan pemetaan terhadap industri
kreatif mereka sejak beberapa puluh tahun yang
silam. Indonesia sendiri baru mentargetkan
kegiatan pemetaan industri kreatifnya selesai
pada tahun 2007 ini. Kegiatan pemetaan industri
kreatif di Indonesia antara lain didukung oleh
British Council dan pihak-pihak terkait seperti
Departemen Komunikasi dan Informatika,
Departemen Perindustrian dan Departemen
Perdagangan.
“Contoh kasus yang menarik dalam kegiatan
pemetaan industri kreatif yang mungkin dapat
menjadi pelajaran bagi Indonesia adalah apa

yang dilakukan oleh pemerintah Australia.
Untuk meng-up-date peta industri kreatifnya
pemerintah Australia memanfaatkan buku
Yellow Pages yang memuat daftar telepon
berikut alamat perusahaan yang termasuk dalam
kategori industri kreatif,” kata Iman.
Sementara itu, pemerintah Nor wegia
membagi Industri Kreatif menjadi dua kelompok
besar, yaitu Industrial Activities dan Cultural
Activities. Industrial Activities berkaitan dengan
kegiatan di bidang teknologi mutakhir dan
biasanya out put-nya berupa merek (brand).
Karena itu, Industrial Activities biasanya banyak
berhubungan dengan masalah paten dan
pendaftaran merek dagang. Sementara itu,
Cultural Activities berkaitan dengan masalah
desain dan substansi (content) yang dalam dunia
hak kekayaan intelektual biasanya terkait dengan
masalah desain dan hak cipta (copyrights).
Kedua bidang kegiatan Industri Kreatif
tersebut sama-sama dapat dikomersialkan.
Namun komersialisasi kedua bidang tersebut
memiliki karakteristik yang berbeda. Pada
Industrial Activities misalnya kegiatan komersial
dilandasi oleh kegiatan riset dasar, sedangkan
pada Cultural Activities dilandasi oleh warisan
budaya.  
Secara singkat dan sederhana Iman
memberikan batasan bahwa yang disebut
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dengan Industri Kreatif adalah industri yang
mampu membangkitkan atau menghasilkan
paten, desain, merek dagang dan lain-lain.
Sedangkan produk berbasis budaya adalah
produk yang dihasilkan dari pemanfaatan
keterampilan, seni dan budaya dengan out put
berupa hak cipta dan lain-lain.
Namun demikian Iman menyatakan untuk
pengembangan Industri Kreatif di Indonesia
terlebih dahulu perlu ada kesepakatan secara
nasional mengenai definisi dan batasan atau
rambu-rambu yang jelas mengenai Industri
Kreatif. Definisi berikut batasan dan rambu-rambu
tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan yang memiliki
kekuatan secara memadai di mata hukum.
  Pemerintah, kata Iman, juga perlu melakukan
kegiatan pemetaan mengenai Industri Kreatif
di tanah air agar bisa diperoleh gambaran yang
jelas mengenai posisi Industri Kreatif tersebut
dalam perekonomian nasional. Melalui proses
pemetaan itu juga pemerintah akan dapat
memperoleh basis data yang akurat yang sangat
diperlukan untuk menentukan kebijakan dalam
rangka upaya pengembangan industri ini ke
depan.
Untuk menyediakan infrastruktur legal
bagi berbagai produk industri kreatif di tanah
air, pemerintah tidak saja harus menegakkan
Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI),
tetapi juga perlu menciptakan Undang-undang
baru tentang Perlindungan dan Pemanfaatan
Ekspresi Budaya Tradisional. Sebab, Undangundang HaKI yang ada saat ini diambil dari
Konvensi Paris untuk Protection of Industrial
Property dan Konvensi Berne untuk Protection of
Literacy and Artistic Works.
Undang-undang HaKI yang ada saat ini

hanya mengakomodasi perlindungan kekayaan
intelektual berupa paten, merek dan hak
cipta. Belakangan World Intellectual Property
Organization/WIPO-PBB juga memasukan piranti
lunak (software) dan produk digital sebagai
bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus
dilindungi.  
“Sistem HaKI yang diterapkan di Indonesai
dan di dunia internasional saat ini tidak dapat
atau sulit untuk diterapkan terhadap suatu
karya budaya yang sering diistilahkan sebagai
Pengetahuan Tradisional (PT ) seperti obat
tradisional, arsitektur tradisional serta Ekspresi
Folklor (EF) seperti alat musik tradisional,
diantaranya angklung yang dihebohkan akhirakhir ini, motif pakaian tradisional seperti batik,
tenun lurik, songket dan lain-lain,” tutur Iman.
Mengutip pernyataan praktisi hukum Basuki
Antariksa, Iman mengatakan suatu PT dan EF
sering kali tidak hanya merupakan ciptaan, tetapi
terkait erat dengan karakteristik dan eksistensi
budaya suatu masyarakat yang seharusnya
mendapat perlindungan tanpa batas waktu.
Namun dengan rezim HaKI saat ini produk PT dan
EF otomatis menjadi “public domain” sehingga
produk PT dan EF sangat sulit untuk mendapat
perlindungan sepanjang masa.
Apalagi HaKI sifatnya melampaui lintas batas
negara. Di dalam batas negara pemerintah bisa
melindungi karya budaya, tetapi di era global
yang bersifat sangat terbuka, hingga saat ini
belum ada satu pun perjanjian internasional
yang bersifat mengikat dalam mengatur HaKI
atas karya-karya tradisional/budaya. “Kondisi
inilah yang tidak memungkinkan suatu negara
melakukan klaim hukum terhadap negara lain
yang dianggap mencuri karya budaya negarnya,”
tutur Iman.   

Dewasa ini di tingkat nasional (Indonesia) dan
internasional (PBB-WIPO) sedang diperjuangkan
agar terdapat suatu konvensi internasional
yang mengatur karya-karya tradisional/budaya
yang sekaligus merupakan perlindungan bagi
PT dan EF. Sementara itu, di tingkat nasional
sedang disusun RUU tentang Perlindungan dan
Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional, namun
belum diketahui kapan akan dibahas bersama
DPR-RI.
Untuk mengembangkan Industri Kreatif di
Indonesia, Iman menyarankan agar pemerintah
dan masyarakat di tanah air segera mengambil
langkah nyata. Langkah tersebut diawali
dengan menyusun pemetaan Industri Kreatif
termasuk pemetaan produk karya budaya serta
menetapkan definisi dan kriteria produk Industri
Kreatif.
Pemerintah juga perlu segera menciptakan
sistem insentif dan pengaturan secara
komprehensif dalam mengembangkan Industri
Kreatif. Pengembangan Industri Kreatif ini juga
sekaligus dapat menjadi rencana diversifikasi
industri dan ekonomi yang selama ini terlalu
banyak bertumpu pada industri berbasis sumber
daya alam dan manufaktur. Dengan diversifikasi
industri dan ekonomi tersebut maka diharapkan
Industri Kreatif ini mampu meningkatkan
kontribusinya terhadap pembentukan PDB,
menciptakan lapangan kerja dan menyebarkan
kegiatan ekonomi ke daerah dan sebagainya.
Walaupun sudah agak tertinggal, mudahmudahan saja, dalam waktu yang tidak terlalu
lama, Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya
dari negara lain dalam pengembangan Ekonomi
Industri Kreatif yang disebut-sebut sebagai fourth
wave industry atau Industri Gelombang Keempat
ini. ***
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Han’s Spirit
Hiasan Interior dan Mebel dengan
Menonjolkan Pesona Batu Apung
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atu apung sudah sejak lama dikenal masyarakat
di tanah air sebagai bahan alam untuk bangunan
atau untuk menghiasi kolam hias di halaman
atau pekarangan rumah. Batu apung juga banyak
dimanfaatkan industri sebagai bahan baku
pembuatan semen atau produk industri lainnya. Namun
dibalik semua itu, batu apung ternyata juga menyimpan sejuta
pesona dan keindahan yang tidak kalah menarik dibandingkan
dengan bahan alami lainnya. Dengan pesona dan keindahan
itu, batu apung kini banyak dimanfaatkan untuk menghiasi
berbagai produk hiasan interior (dan juga eksterior) dan mebel
(furniture).  
Bagi rumah produksi Han’s Spirit, keindahan batu apung
menjadi salah satu sumber inspirasi dalam menciptakan
berbagai desain produk dekorasi interior dan mebel sebagai
karya seni bernilai tinggi. Bahkan, potongan batu apung yang
disusun dengan rapi dan dipadukan dengan desain produk home
accessories dan furniture yang indah karya Han’s Spirit berhasil
memunculkan karya seni baru yang sangat indah dan menarik.
Pesona batu apung itu pula lah yang membentuk karakteristik
dan ciri khas tersendiri bagi berbagai produk home accessories
dan furniture Han’s Spirit.
Dengan kekuatan desain produk yang selalu disesuaikan
dengan trend perkembangan pasar dan terus-menerus  di-upgrade dan dikembangkan agar selalu up-to-date, berbagai produk
home accessories dan furniture Han’s Spirit banyak diminati oleh
kalangan pembeli domestik maupun mancanegara.
“Kami selalu menekankan tentang pentingnya keunggulan
desain. Karena itu, kami terus-menerus menciptakan dan

Made in Indonesia

mengembangkan desain-desain baru. Walaupun
produk home accessories kami banyak ditiru
pengusaha lain, kami tidak merasa rugi atau
tersaingi. Sebab, kami selalu memunculkan karyakarya desain baru yang berbeda dari desaindesain sebelumnya. Bahkan, sebaliknya kami
merasa bangga karena desain kami justru banyak
dikagumi dan menjadi trend setter di industri
ini,” kata Fonda, pemilik sekaligus desainer Han’s
Spirit.
Beberapa desain produk home accessories
yang telah dikembangkan Han’s Spirit selama
ini diantaranya produk lampu duduk, lampu
dinding, lampu gantung, lampu meja, frame
lukisan, frame foto, tempat lilin, cermin, lampu
tidur, standing pillar dan
berbagai produk furniture.
Semua produk tersebut selalu
menggunakan hiasan berupa
susunan potongan batu apung
yang sangat indah dengan
kombinasi bahan baku lainnya
seperti kayu, kaca, logam dll.
“Semua produk home
accessories
dan
furniture
produksi Han’s Spirit selalu
ada unsur batu apungnya.
Bahkan, pada beberapa produk
home accessories tertentu,
penggunaan material batu
apung sangat dominant,” tutur
Fonda.
Usaha industri mebel
berbasis batu apung mulai
digarap Han’s Spirit pada tahun
1989, sedangkan industri
kerajinan (handicraft) berbasis

batu apung baru digarap mulai tahun 2004.
Han’s Spirit memilih batu apung sebagai
material utama untuk memunculkan karya seni
bernilai tinggi karena batu apung memiliki
berbagai keunggulan dibandingkan dengan
material alami lainnya, terutama dalam hal tekstur
dan warnanya yang khas dan menarik.
“Keunggulan berupa tekstur dan warnanya
yang sangat khas dan alami dari batu apung
apabila dikombinasikan dengan keunggulan
material lain yang juga khas serta didesain
dengan baik melalui sentuhan karya seni tinggi
akan menghasilkan produk interior yang sangat
indah dan menarik,” tambah Fonda.
Hal itu terbukti dengan banyaknya pelanggan

domestik maupun mancanegara yang tertarik
untuk membeli berbagai produk home
accessories dan furniture dengan hiasan batu
apung  karya Han’s Spirit. Untuk pasar domestic,
selain memasarkan produknya di pasar lokal
Bali,  Han’s Spirit juga memasarkan produknya ke
berbagai outlet yang ada di kota Solo, Semarang,
Manado, Bandung dan Jakarta.
Sementara itu untuk pasar ekspor, Han’s Spirit
sudah mengekspor berbagai produk hiasan dan
furniturenya ke berbagai negara Asia (Singapura,
Malaysia, Tahiland, Jepang dan Korea), Eropa
(Jerman, Prancis, Yunani) dan Amerika Serikat.
Selain melakukan ekspor secara langsung, Han’s
Spirit juga memasok berbagai produknya kepada
sejumlah buying agent yang melakukan ekspor
ke berbagai negara.
Dengan menggunakan material batu apung
yang didatangkan dari Lombok dan dibantu oleh
40 orang karyawan (divisi handicraft 20 orang dan
divisi furniture 20 orang), Han’s Spirit memproduksi
tidak kurang dari 100 unit berbagai produk home
accessories dan furniture setiap bulannya.
Produk kerajinan home accessories Han’s
Spirit dijual dengan harga yang bervariasi mulai
dari Rp 30.000 per pieces sampai Rp 200.000 per
pieces, sedangkan untuk produk furniturenya
dijual dengan harga mulai dari ratusan ribu rupiah
sampai jutaan rupiah per unit. ***

informasi >
Han’s Spirit, Floating Stone & Art
Jl. Raya Batubulan No. 87, Batubulan-Gianyar, Bali 80582,
telp. (0361) 7830393, fax. (0361) 292318, C.P: Fonda, H.P:
08123980757, e-mail: hans_spirit@yahoo.co.id, website:
www.hans-spirit.bali-designer.com
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Studio Gallery
Kollekan
Produk Keramiknya
Digemari Anak-anak
Hingga Orang Dewasa

S

udah beradab-abad lamanya masyarakat mengenal produk kerajinan
keramik, baik sebagai karya seni murni yang dapat dinikmati
keindahannya maupun sebagai produk perkakas yang memiliki
fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Kini kalangan produsen
keramik memadukan antara unsur keindahan dengan unsur kegunaan dari
barang keramik tersebut.
Hal lain yang juga sangat penting diperhatikan oleh kalangan produsen
keramik agar produk keramiknya bisa laku di pasar adalah bagaimana
menciptakan produk keramik yang menarik dan disukai oleh kalangan
konsumen dari berbagai kelompok masyarakat, terutama mulai dari kelompok
konsumen anak-anak, remaja hingga kelompok konsumen dewasa.
Konsep pengembangan produk keramik yang dapat disukai oleh
kalangan konsumen mulai dari kalangan anak-anak, remaha hingga orang
dewasa itulah yang kini dilakukan Yetty V. Tamsil dengan Studio Gallery
Kollekannya. Berbagai produk keramik hasil pengembangan Gallery Kollekan
ternyata banyak mendapat sambutan kalangan konsumen mulai dari anakanak, ramaja sampai orang dewasa.
Hampir setiap kali Gallery Kollekan mengikuti pameran yang bertema
produk kerajinan, seperti pameran produk kerajinan berskala internasional
‘Inacraft 2007’ maupun pameran Pekan Produk Budaya 2007, stand Galloery
Kollekan selalu dipenuhi para pengunjung yang tertarik untuk membeli

10
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Sementara itu, untuk produk kriya atau
kerajinan keramik dalam pembuatannya, mulai
dari perancangan konsep hingga penciptaan
desainnya
harus
memperhatikan
unsur
penerimaan pasar. Sebab, produk kriya/kerajinan
keramik memang diproduksi untuk memenuhi
permintaan dan selera pasar.

desain dan melukis mempraktekan kebolehan dan
kegemaraannya itu di studio Kollekan bersama
seorang rekan seprofesinya sesama desainer
produk keramik, Wati Karmojono. Yetty dan Wati
bersama-sama mendirikan dan mengelola studio
dan gallery tersebut.
Yetty sendiri mengenal dan belajar kerajinan
keramik dengan mengikuti kursus pada sebuah
lembaga kursus yang dikelola oleh Lim Keng Sien,
seorang seniman keramik yang tinggal di Jakarta.
Dari belajar pembuatan keramik melalui kursus
tersebutlah Yetty kemudian mengembangkan
dan memadukan keahlian dan talenta di bidang
desain interiornya dengan pengetahuan di
bidang pembuatan keramik.

berbagai produk kerajinan keramiknya. Salah satu
produk kerajinan keramik yang dikembangkan
Gallery Kollekan yang banyak menyedot perhatian
kalangan pengunjung pameran diantaranya
adalah hiasan dinding atau hiasan ruangan yang
terbuat dari susunan huruf yang dikombinasikan
dengan bentuk-bentuk binatang atau bunga
kesukaan anak-anak. Semua bentuk-bentuk
huruf, binatang dan bunga tersebut dibuat dari
bahan keramik dengan warna glasir yang sangat
menarik khususnya bagi kalangan anak-anak dan
remaja.  
Didirikan pada bulan Nopember 1998, Studio
Gallery Kollekan memfokuskan kegiatannya
dalam mengembangkan desain-desain baru
produk keramik. Untuk mengembangkan dan
makin mensosialisasikan produk keramik kepada
masyarakat, pada tahun 1999 Yetty V. Tamsil juga
membuka kursus pembuatan keramik.
Dengan latar belakang pendidikan desain
interior, Yetty yang memiliki kegemaran/hobby

Dia mengaku tidak pernah berhenti
mengembangkan dan menciptakan desaindesain produk keramik baru di studionya. Dengan
keuletan dan upaya pantang lelahnya, paling tidak
setiap tiga bulan sekaliYetty mengeluarkan desain
baru produk keramik dan memperkenalkannya
kepada masyarakat melalui Gallery Kollekan.

Untuk pembuatan produk kriya/kerajinan
keramik, Yetty rata-rata membutuhkan bahan
baku tanah liat sebanyak 250 kg per bulan. Bahan
baku tanah liat tersebut diperoleh dari pemasok
tanah liat untuk keramik dari Sukabumi, Jawa
Barat. Dalam pembuatannya, adonan tanah
liat yang sudah siap pakai dibentuk dengan
menggunakan berbagai teknik pembentukan.
Kemudian tanah liat yang sudah dibentuk
dibiarkan mengering secara alami dengan cara
diangin-angin selama satu minggu. Setelah
kering angina-angin, bahan tanah liat yang telah
dibentuk itu kemudian dibakar setengah matang
pada suhu 900C hingga menjadi biskuit. Setelah
dibiarkan tanpa dibakar selama dua hari di dalam
tungku pembakaran LPG, biskuit dikeluarkan dari
tungku pembakaran dan kemudian diwarnai
dengan cara diglasir. Setelah proses pewarnaan
selesai, biscuit yang telah diglasir itu kemudian
dibakar kembali di dalam tungku dengan suhu
hingga 1.200C.
Produk kerajinan keramik yang kini diproduksi
Studio Kollekan diantaranya huruf alphabet,
kalung dan bross keramik dengan berbagai
asesorisnya, mug dengan handle shio, berbagai
jenis wadah berbentuk binatang seperti sapi,
kanguru dll., tempat lilin, serta berbagai hiasan
dinding.
Walaupun usaha produksi keramik yang
digeluti Yetty hingga kini masih belum melakukan
ekspor secara langsung, namun kalangan pembeli
asing dari mancanegara sudah sering datang ke
Gallery Kollekan untuk membeli sejumlah barang
kerajinan keramik karya cipta Yetty. Dengan
dibantu empat orang karyawan, Yetty bersama
Gallery Kollekannya saat ini masih memfokuskan
kegiatan produksi kerajinan keramiknya untuk
memenuhi permintaan di pasar domestik. ***  

Kini
semua
produk
keramik
hasil
pengembangan desain dan berbagai kreasi
produk keramik milik Yetty digelar di Gallery
Kollekan. Produk-produk keramik hasil karya
Yetty dikelompokkan dalam dua kelompok
utama, yaitu produk keramik karya seni murni dan
produk kriya atau kerajinan keramik (craft).
Kelompok produk keramik karya seni
murni merupakan produk keramik sebagai
wujud ekspresi seni dari pembuatnya. Untuk
menciptakan produk keramik kelompok tersebut
seorang desainer/pembuat keramik tidak
perlu memperhatikan unsur penerimaan pasar
terhadap produk tersebut. Sebab, karya-karya
seni keramik yang merupakan karya seni murni
bukanlah produk yang ditujukan untuk dilepas
ke pasar sebagai produk komersial, tetapi lebih
merupakan produk yang menggambarkan
ekspresi seni dari pembuatnya.

informasi >
Studio and Gallery Kollekan
Jl. H. Abdul Majid No. 15 Cipete Selatan, Jakarta 12410, telp./
fax. (021) 7694543, C.P Yetty V. Tamsil HP: 0816840459, e-mail:
yvt@uninet.net.id.
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M. Sahal Mahfud & CV
Rimba Lestari

Setelah Sukses di
Ukiran Patung, Kini
Sukses dengan
Produk Mebel
12
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M

engawali usaha pada tahun 1999
dalam kegiatan finishing patung
kayu jati, usai menyelesaikan
pendidikan di sebuah pesantren di
Kabupaten Jepara (Jawa Tengah), M. Sahal Mahfud
seakan menemukan jalan hidupnya di industri
pengolahan kayu tersebut. Namun sayangnya
menjelang tahun 2000-an volume pasar kerajinan
patung dirasakan makin menciut. Para pembeli
dari dalam maupun luar negeri pun semakin tidak

meminati kerajinan patung.
Karena itu, sejak tahun 2005 sedikit demi sedikit
M. Sahal Mahfud mencoba mengalihkan kegiatan
usaha pembuatan patungnya ke industri furniture
bergaya klasik. Di luar dugaan, produk furniture
karya M. Sahal Mahfud ternyata mendapatkan
sambutan pasar yang cukup hangat. Kalangan
pembeli baik dari dalam maupun luar negeri
silih berganti datang ke showroom Sahal yang
berlokasi di Jl. Shima, Mulyoharjo, Jepara.

Made in Indonesia

Hanya dalam waktu dua tahun, Sahal mampu
memperluas pasar produk furniturenya tidak
hanya di dalam negeri tetapi juga sampai ke
luar negeri. Bahkan, kegiatan ekspor berbagai
jenis produk furniture hasil karya Sahal pun kini
sudah dilakukan secara rutin ke sejumlah negara
seperti ke Italia, Tunisia, Spanyol, Malaysia dan Uni
Emirat Arab. Kegiatan ekspor tersebut ada yang
dilakukan sendiri secara langsung atas pesanan
dari para pembeli di luar negeri, ada juga yang
diekspor melalui pihak ketiga, yaitu melalui agenagen pembelian di Indonesia.
Sejak tahun 2002 Sahal sudah melakukan
ekspor yang dimulai dengan ekspor produk
patung kayu jati ke berbagai negara. Kini
walaupun sudah banyak beralih ke industri mebel
kayu, namun permintaan produk patung kayu jati
buatan Sahal masih saja ada. Dari tiap kontainer
ekspor produk mebel Sahal, bisanya sekitar 15%20% berupa patung kayu jati dan selebihnya
berupa produk mebel. “Produk kerajinan patung
kini hanya sebagai pelengkap dari ekspor produk
furniture,” tutur Sahal.
Produk furniture yang kini sedang ngtrend
di pasar internasional adalah furniture klasik
minimalis dengan warna natural. Ukuran produk
furniture tersebut biasanya tebal-tebal dan tidak
banyak mendapatkan polesan. Dengan demikian,
sifat natural dari kayu lebih menonjol, baik dari
sifat warna maupun karakteristik serat kayunya.
“Trend pasar furniture kayu internasional sejak
tahun 2006 memang lebih banyak mengarah
ke produk furniture dengan desain sederhana
dan minimalis. Hal itu tidak terlepas dari
kecenderungan masyarakat dunia, khususnya
di negara maju yang lebih cenderung untuk
bersikap lebih ramah terhadap lingkungan dan
mencoba hidup secara berdampingan dengan
alam,” kata Sahal.

Menurut Sahal, walaupun para perajin mebel
di wilayah Jepara selama ini lebih banyak dikenal
dengan produk furniture ukiran kayunya, namun
tuntutan pasar produk furniture dewasa ini
sudah bergeser ke produk furniture dengan gaya
minimalis. Karena itu, kini pesanan furniture dari
para pembeli dari luar negeri lebih banyak berupa
mebel polos bergaya minimalis.
Sentra industri furniture di kawasan
Mulyoharjo, Jepara mempunyai keunikan
tersendiri yang khas khususnya dalam seni ukir
kayu untuk furniture. Namun dengan bergesernya
permintaan pasar furniture yang kini lebih
banyak menghendaki produk furniture bergaya
minimalis dan natural, maka dengan mudah
kalangan pengusaha furniture di sentra industri
furniture Mulyoharjo, Jepara menyesuaikan diri
dengan permintaan pasar.
  Kendati trend pasar furniture kini cenderung
bergeser ke produk furniture bergaya minimalis
dan natural, namun permintaan terhadap produk
furniture ukiran gaya Jepara masih tetap ada,
walaupun volume pesananannya tidak sebanyak
dulu-dulu ketika furniture ukir Jepara sedang
dalam masa jaya-jayanya.
Sahal dengan galeri Rimba Lestarinya kini tidak
hanya menggarap kegiatan produksi furniture saja
tetapi juga memproduksi berbagai jenis patung
kayu, relief kayu, meja akar dan berbagai jenis
produk souvenir. Kegiatan ekspor yang dilakukan
Sahal minimal sebanyak 1 kontainer per bulan
dengan nilai rata-rata Rp 150 juta sampai Rp 190
juta per kontainer.
Dengan dibantu karyawan sebanyak 165
orang, Sahal kini mampu memenuhi permintaan
secara rutin dari kalangan pembeli di dalam
dan luar negeri. Selain itu, Sahal juga menjalin
kerjasama kemitraan dengan 15 perajin furniture,
patung, relief dan souvenir di wilayah Jepara

yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk
mengerjakan berbagai pesanan apabila terjadi
kelebihan order dari kalangan pembeli.   
“Kalau pesanan sedang banyak biasanya
kami mengerahkan mitra-mitra perajin furniture,
patung, relief dan souvenir di wilayah Jepara untuk
mengerjakan pesanan tersebut. Biasanya, kami
beri bahan baku berupa kayu untuk dikerjakan
sesuai dengan desain yang telah kami tetapkan,”
kata Sahal.
Menurut Sahal, selama ini para pengusaha
furniture di wilayah Jepara umumnya
tidak menghadapi kesulitan berarti dalam
mendapatkan bahan baku kayu, sebab pasokan
bahan baku selalu tersedia. Namun masalahnya
adalah harganya yang cenderung terus naik.
Selain itu, pembelian bahan baku dewasa ini tidak
bisa dilakukan secara konsinyasi seperti duludulu, melainkan harus cash and carry. Kondisi
tersebut sangat memberatkan karena dengan
demikian pengusaha furniture dan kerajinan
kayu lainnya kini membutuhkan modal kerja yang
lebih besar.
Akibat melambungnya harga kayu, khususnya
kayu jati, kini banyak bermunculan pemasok kayu
meh (ki hujan) yang berasal dari kayu rakyat. Kayu
meh tersebut menjadi alternative bahan baku
yang banyak dimanfaatkan para pengusaha
furniture dan perajin kayu. “Kayu meh banyak
digunakan karena selain harganya tidak begitu
mahal, juga lebih mudah dibentuk.”
Namun demikian, Sahal mengakui sejumlah
pembeli dari luar negeri khususnya dari Italia
biasanya sangat fanatik dengan furniture kayu dari
kayu jati. Mereka biasanya tetap menginginkan
produk furniture yang mereka pesan terbuat
dari bahan baku kayu jati, walaupun harganya
mahal.
Untuk dapat tetap eksis di pasar dan untuk
mengikuti trend pasar furniture dan kerajinan
kayu pada umumnya, Sahal secara rutin mengikuti
berbagai pameran di dalam dan luar negeri, di
samping terus mengikuti perkembangan dunia
industri furniture melalui internet. Berbagai
pameran di dalam dan luar negeri pernah diikuti
Sahal diantaranya pameran furniture di Korea,
Singapura, PPE, Inacraft, Furnicraft dll.
“Kami juga selalu mengeluarkan produkproduk furniture baru dengan desain-desain
termutakhir hasil pengembangan kami sendiri
setiap 2-3 bulan sekali. Kadang kami juga mengikuti
desain furniture yang sedang ngetrend di pasar
dikombinasikan dengan hasil pengembangan
desain kami sendiri,” demikian Sahal. ***              

informasi >
U.D. Yani Collection
C.P. Dra. S. Hariani, Pondok Sidokare Asri Blok FF-23
Sidoarjo, Jawa Timur
Telp (031) 8961073, HP: 081332328188
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PT Arto
Metal,
Memproduksi Komponen
Elektronika Hingga Kompor Gas
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idak banyak perusahaan industri kecil
menengah di dalam negeri yang mampu
memproduksi komponen elektronika
untuk perusahaan-perusahaan besar
terkemuka. Apalagi perusahaan IKM tersebut
memasok komponen elektronika bagi perusahaan
asing (multinasional) yang menerapkan standard
mutu yang ketat.
PT Arto Metal merupakan segelintir
perusahaan IKM yang berhasil meniti
kesuksesannya dengan merangkak dari bawah.
Perusahaan tersebut mengawali kegiatan
usahanya dengan menjadi pemasok komponen
elektronika bagi perusahaan lain dan kini berhasil
menjadi pemasok tetap komponen elektronika
bagi sejumlah perusahaan asing berskala
global yang produknya telah dikenal di dunia
internasional.
Secara resmi kegiatan usaha PT Arto Metal
dimulai pada tahun 1989 dengan memasok
komponen elektrik berupa MCB (Mini Circuit
Breaker) kepada PT Schneider Indonesia. Kegiatan
usaha yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk
kerjasama tersebut menjadi tulang punggung PT
Arto Metal dalam mengembangkan usahanya,
tidak hanya dalam memproduksi komponen
elektornik tetapi juga ke bidang usaha lainnya.

Made
adein
inIndonesia
Indonesia
M

PT Arto Metal juga menjalin kerjasama dengan
sebuah perusahaan Singapura untuk memasok
berbagai komponen alat rumah tangga seperti
coffee maker, juicer dan alat penggoreng vakum
kentang. Bahkan, beberapa jenis komponen
yang diproduksi PT Arto Metal kini dipergunakan
mitra kerjasamanya di Singapura untuk melayani
kebutuhan kawasan Asia Pasifik.
Setelah sekian lama menggeluti kegiatan
produksi komponen elektronika, sejak tahun 2000
perusahaan yang dinakhodai Artono, seorang
sarjana teknik kimia jebolan Institut Teknologi
Surabaya (ITS) itu mulai melakukan ekspansi
usaha ke jenis industri lain, yaitu industri kompor
minyak tanah. Kegiatan ekspansi usaha tersebut
didorong oleh keinginan Artono selaku pemilik
perusahaan tersebut untuk terjun ke bidang
usaha baru, yaitu kegiatan produksi barang yang
dapat dijual bebas di pasar. Sebab, kegiatan usaha
komponen elektronika selama ini dinilai Artono
terlalu monoton mengingat produk komponen
elektronika yang dihasilkannya tidak memiliki
merek sehingga tidak banyak dikenal masyarakat
umum. Apalagi kegiatan produksi komponen
elektronika hanya dilakukan berdasarkan pesanan
desain dari perusahaan lain, bahkan materialnya
pun semuanya dari luar.  

Artono mengaku dengan terjun ke kegiatan
usaha baru tersebut dirinya merasa lebih
tertantang untuk mengembangkan produk baru
yang lebih unggul dan berkualitas serta diminati
para konsumen pemakai langsung. Dengan
berkompetisi langsung di pasar bebas, Artono
merasa produknya harus selalu inovatif melalui
pengembangan desain baru dan peningkatan
kualitas produk.
Dengan mengutamakan kualitas dan desain
produk yang unggul, produk kompor minyak
tanah buatan PT Arto Metal yang diberi merek
‘Armet’ dan ‘Geni’ pun dengan cepat berhasil
meraih pasar di dalam negeri. Selain memasarkan
produk kompor bermerek Armet dan Geni, PT Arto
Metal juga memasok kompor tanpa merek kepada
perusahaan-perusahaan distributor kompor yang
menjual kompor dengan menggunakan merek
mereka sendiri.
Dengan keunggulan kompor minyak tanah
sistem pembakaran yang nyaris sempurna
mendekati kinerja kompor LPG (api berwarna
biru) yang dipadukan dengan desain yang
menarik serta terbuat dari bahan stainless steel
yang dilapisi bahan pelapis warna warni sesuai
keinginan pasar, PT Arto Metal setiap bulannya
mampu menjual sekitar 25.000 unit kompor ke
berbagai pelosok di tanah air.
Setelah sukses di industri kompor minyak
tanah, dalam rangka turut mensukseskan program
pemerintah dalam kegiatan konversi energi dari
minyak tanah ke batubara, PT Arto Metal pun
sempat memproduksi kompor berbahan bakar
batubara. Namun tampaknya program konversi
energi ke batubara tersebut kurang berjalan
mulus sehingga kegiatan pemasaran kompor
batubara di masyarakat pun tidak berjalan dengan
sukses. Padahal penjualan kompor minyak tanah
sempat mengalami penurunan hingga tinggal
5.000 unit per bulan, karena pemerintah sudah
mengurangi pemberian subsidi minyak tanah
kepada masyarakat dan mengkampanyekan
penggunaan batubara di rumah tangga.
Dengan merosotnya penjualan kompor
minyak tanah akibat program konversi energi oleh
pemerintah yang kurang terencana dengan baik,
maka kegiatan produksi kompor minyak tanah di
PT Arto Metal pun mengalami kelesuan. Akibatnya,
banyak mesin untuk pembuatan kompor minyak
tanah di PT Arto Metal kini terpaksa menganggur.
Kondisi tersebut telah memaksa manajemen PT
Arto Metal mengurangi jumlah karyawannya dari
400 orang menjadi tinggal 200 orang.  
Sejalan dengan diluncurkannya program
baru oleh pemerintah untuk melkaukan konversi
minyak tanah ke LPG, PT Arto Metal pun kini mulai
membidik pasar kompor LPG. Hal itu dilakukan
untuk mengatasi kapasitas pabrik yang idle
sekaligus membangkitkan kembali kegiatan
produksi di pabrik. Dengan menambah investasi

di mesin cetak logam (dies) PT Arto Metal dengan
mudah melakukan switching dari produksi
kompor minyak tanah ke kompor LPG.
PT Arto Metal juga turut berpartisipasi dalam
kegiatan tender pengadaan kompor LPG satu
mata tungku untuk masyarakat miskin yang
diselenggarakan pemerintah. PT Arto Metal
merupakan satu dari dua perusahaan kompor
LPG dari Jawa Timur yang lolos dalam proses
kualifikasi sebagai pemasok kompor LPG yang
diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM
beberapa waktu lalu.
“Dengan mesin yang dimiliki, pabrik kompor
LPG kami mampu memproduksi 25.000 unit
kompor LPG setiap bulannya dari kapasitas
produksi terpasang kompor LPG yang kami miliki
sebesar 40.000 unit per bulan. Pengalaman kami
di produksi kompor minyak tanah menjadi bekal
yang sangat berharga dalam produksi kompor
LPG, sebab pada dasarnya produksi kompor
minyak tanah jauh lebih rumit dan lebih sulit
dibandingkan dengan produksi kompor LPG,”
tutur Artono.
Menurut Artono, untuk kegiatan produksi
kompor minyak tanah maupun kompor LPG, PT
Arto Metal menggunakan bahan baku berupa
baja lembaran yang seluruhnya diproduksi
PT Krakatau Steel. Sementara itu, untuk
kebutuhan mata tungku (burner), PT Arto Metal
menggunakan burner buatan para perajin di
Klaten, Jawa Tengah.     
Artono memperkirakan harga jual produk
kompor LPG dengan satu mata tungku untuk
kebutuhan pelaksanaan program konversi minyak
tanah ke LPG yang diselenggarakan pemerintah
akan berkisar sekitar Rp 130.000 per unit. ***  

informasi >
PT Arto Metal Internasional
Kantor: Delta Sari Indah AN 105, Sidoarjo, Jawa Timur
61256, telp. (031) 8556827, fax. (031) 8556828, website:
www.geni-stove.com, e-mail: armetec@indo.net.id,
marketing@geni-stove.com, Pabrik: Jl. Ambeng-ambeng
Selatan No. 18, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256, telp.
(031) 8541292, 8541520, fax. (031) 8543748.
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S

entra industri penyamakan kulit di
Sukaregang, Garut, Jawa Barat sudah
berkembang dengan baik sejak jaman
penjajahan Belanda dulu. Produk kulit
samakannya pun sudah cukup dikenal kalangan
pelaku industri kerajinan kulit, tidak hanya di
wilayah Sukaregang dan Kabupaten Garut saja
tetapi juga kalangan pelaku industri kerajinan
kulit di berbagai daerah lainnya di tanah air.
Bahkan, sebagian kulit samakan produksi sentra
industri penyamakan kulit Sukaregang, Garut juga
diekspor ke berbagai negara untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku kalangan industri kulit di
luar negeri.
Keterampilan dan keahlian dalam mengolah
kulit hewan di kalangan pengusaha industri
penyamakan kulit di Sukaregang, Garut umumnya
diperoleh secara turun temurun dari orang tua
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mereka. Sebagian pengusaha lainnya
mendapatkan keterampilan atau keahlian
tersebut melalui pengalaman kerja
bertahun-tahun di industri penyamakan
kulit milik pengusaha lainnya.
Keterampilan dan keahlian menyamak
kulit hingga kerajinan mengolah kulit
hewan menjadi berbagai produk kerajinan
di Kecamatan Sukaregang, Garut seolah-olah
sudah menjadi keterampilan/keahlian milik
bersama seluruh anggota masyarakat. Karena
sebagian besar masyarakat Sukaregang, Garut
kini menggantungkan kehidupannya dari
kegiatan industri penyamakan kulit dan industri
kerajinan kulit lainnya. Saat ini setidaknya terdapat
330 industri penyamakan kulit di Kecamatan
Sukaregang, Garut.
Di Kecamatan Sukaregang, Garut sendiri

terdapat tiga kelompok industri penyamakan
kulit yang sudah cukup mapan. Pertama, industri
penyamakan kulit yang memasok kebutuhan
bahan baku kulit untuk industri sepatu. Bahan
baku kulit untuk kebutuhan industri sepatu
biasanya lebih tebal dan lebih kaku. Untuk
keperluan industri sepatu ini industri penyamakan
kulit biasanya menggunakan bahan mentah dari
kulit sapi atau kulit kerbau.
Kedua, industri penyamakan kulit yang
memasok kebutuhan bahan baku kulit untuk

Made in Indonesia
industri garmen dari kulit. Biasanya kulit samakan
untuk industri garmen memiliki ketebalan kulit
yang lebih tipis jika dibandingkan dengan
kulit samakan untuk industri sepatu. Untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku kulit bagi
industri garmen dari kulit, biasanya kalangan
industri penyamakan kulit menggunkan bahan
mentah berupa kulit kambing atau kulit domba.
Selain dipergunakan sebagai bahan baku untuk
industri garmen (seperti jaket kulit), jenis kulit ini
biasanya juga dipakai sebagai bahan baku untuk
industri sarung tangan golf.
Ketiga industri penyamakan kulit yang
memasok kebutuhan bahan baku kulit untuk
industri sarung tangan kerja (working gloves)
dari kulit. Bahan kulit mentah yang dipakai
untuk proses penyamakan kulit jenis ini biasanya
diambil dari hasil split atau seset dari kulit sapi
atau kulit kerbau.
Selain ketiga jenis sentra industri penyamakan
kulit tersebut, di Sukaregang, garut masih ada
sentra industri kulit lainnya, yaitu sentra industri
kerupuk kulit. Biasanya bahan baku untuk industri
pembuatan kerupuk kulit ini menggunakan
bahan mentah berupa kulit sapi atau kulit kerbau
segar.     
Salah satu pelaku industri penyamakan kulit
di Sukaregang, Garut adalah Endies Leather
Company yang menggeluti industri penyamakan
kulit sejak tahun 1990. Perusahaan tersebut
memfokuskan diri dalam industri penyamakan
kulit untuk kebutuhan industri garmen dan
sarung tangan golf dengan bahan baku utama
berupa kulit kambing dan kulit domba yang
memang banyak terdapat di wilayah Garut dan
kabupaten di sekitarnya seperti Bandung dan
Sumedang.
General Manager Endies Leather Company,
Moch. Yusuf Tojiri mengatakan kulit samakan
yang diproduksi Endies Leather Company
umumnya dibagi ke dalam dua kelompok besar,
yaitu kulit samakan dengan ukuran di atas 7
kaki persegi (square feet) dijual kepada industri
garmen (jaket) kulit, sedangkan kulit samakan
dengan ukuran di bawah 7 kaki persegi dijual
kepada industri sarung tangan golf.
Endies Leather Company sendiri rata-rata
memproduksi kulit samakan antara 50.000
sampai 60.000 kaki persegi setiap bulannya.
Produk kulit samakan itu dijual kepada kalangan
industri pengguna di dalam negeri yang sudah
menjadi pelanggan tetap dan tersebar di Jawa
Barat, Yogyakarta dan Bali. Selain dijual kepada
industri kerajinan jaket kulit di Garut, kulit
samakan dengan ukuran di atas 7 kaki persegi
produksi Endies Leather Company juga dijual
kepada industri garmen kulit di Yogyakarta dan
Bali. Sedangkan kulit samakan dengan ukuran
di bawah 7 kaki persegi biasanya dijual kepada
perusahaan-perusahaan sarung tangan golf milik
pengusaha Jepang dan Korea yang berlokasi
di Yogyakarta. Sementara itu, kegiatan ekspor
kulit samakan tidak dilakukan secara langsung
melainkan melalui pihak ketiga.
“Dengan harga kulit samakan yang kini sedang
berada pada level yang cukup baik, kalangan

industri penyamakan kulit di Sukaregang, Garut
rata-rata memperoleh keuntungan sekitar 20%
dari kegiatan usaha penyamakan kulitnya,” kata
Moch. Yusuf Tojiri yang juga menjadi pengurus
Forum Komunikasi Pengusaha Kulit Garut.
Para pelaku industri penyamakan kulit di
Sukaregang, Garut, tambah Yusuf, kini tidak lagi
mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan
baku kulit mentah. Sebab, sejak beberapa bulan
lalu pemerintah telah membuka kran impor kulit
setengah jadi seperti wet blue dan pickle. Bahkan,
untuk pickle terkena tarif bea masuk 0%. Impor
wet blue dan pickle kini banyak dilakukan dari
sejumlah negara Afrika seperti Ethiopia, Kenya dan
Nigeria. Namun demikian impor masih terbatas
untuk kulit kambing dan domba, sedangkan
untuk bahan baku kulit sapi sampai kini masih
sulit diperoleh.
Ironisnya, bahan baku berupa kulit sapi atau
kulit kerbau mentah produksi dalam negeri hingga
kini masih banyak yang diekspor ke luar negeri.
Lebih-lebih bahan mentah berupa kulit sapi Jawa
sangat laku keras di pasar ekspor, karena kulit sapi
Jawa banyak sekali diminati kalangan pembeli di
luar negeri.
Sentra industri kulit di Kabupaten Garut,
khususnya di Kecamatan Sukaregang kini telah
berkembang menjadi klaster industri yang
cukup lengkap dan mapan, mulai dari industri
hulu berupa industri penyamakan kulit hingga
industri hilir berupa industri kerajinan sepatu, tas,
jaket, dompet, ikat pinggang, topi dan lain-lain.
Keterkaitan antara industri hulu dengan industri
hilirnya pun sudah terjalin dengan sangat erat
sehingga tumbuh menjadi hubungan yang saling
membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.
***

informasi >
Endies Leather Company
Jl. Gagaklumayung No. 123 Garut 44111, Telp./Fax. (0262)
242276, e-mail: elco-indonesia@yahoo.com
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ebutuhan bahan peledak (eksplosif ) di
dalam negeri dalam beberapa tahun
terakhir ini terus memperlihatkan
kecenderungan yang meningkat. Hal
itu tidak terlepas dari makin maraknya kegiatan
usaha pertambangan di dalam negeri seiring
dengan terus meningkatnya harga komoditi
tambang di pasar internasional.
Wilayah Indonesia yang kaya akan berbagai
sumber daya mineral seperti batubara, granit,
bauksit, nikel, tembaga, emas, perak dan lainlain telah menjadi tujuan investasi di bidang
pertambangan yang sangat menarik, baik bagi
pengusaha lokal maupun asing. Karena itu, tidak
mengherankan apabila kegiatan investasi di
bidang usaha pertambangan terus meningkat
melebihi kegiatan investasi di sektor-sektor usaha
lainnya.
Namun sayangnya di tengah kondisi pasar
yang cukup kondusif bagi usaha industri bahan
peledak komersial tersebut, pasar bahan peledak
di dalam negeri justru lebih banyak diisi oleh
produk-produk bahan peledak buatan perusahaan
produsen bahan peledak dari luar negeri.
PT Dahana (Persero) merupakan salah satu
perusahaan BUMN strategis yang mengkhususkan
diri dalam industri bahan peledak. Berdiri sejak
tahun 1966, PT Dahana menjadi perusahaan
pertama di Indonesia yang menggeluti industri
bahan peledak. Saat ini perusahaan ini memiliki
kapasitas produksi Amonium Nitrat sebesar
200.000 ton per tahun.
Dengan memanfaatkan bahan dasar
berupa Amonium Nitrat itulah PT Dahana
mengembangkan berbagai produk bahan
peledak untuk keperluan komersial seperti untuk
perusahaan pertambangan. PT Dahana juga
menjalin kerjasama dengan PT Pindad untuk
pembuatan detonator listrik di Turen, Malang,
Jawa Timur.
Sementara itu, persaingan produk bahan
peledak untuk keperluan komersial di dalam
negeri selama ini sudah begitu ketat. Hal itu
terjadi karena banyaknya produk bahan peledak
impor yang masuk ke pasar dalam negeri. Padahal
di dalam negeri sendiri saat ini terdapat tiga
perusahaan produsen bahan peledak komersial,
yaitu PT Pindad (persero), PT Multi Nitrotama
Kimia dan PT Dahana (Persero) sendiri.
Ketiga perusahaan tersebut memiliki fasilitas
produksi di dalam negeri. Namun selain tiga
perusahaan pabrikan itu, masih ada enam
perusahaan bahan peledak lainnya yang selama
ini berperan sebagai distributor/penyalur bahan
peledak impor. Mereka umumnya melakukan
kerjasama dengan produsen bahan peledak di
luar negeri untuk memasarkan produk mereka di
Indonesia.
PT Dahana (Persero) bersama kedua produsen
lainnya kini hanya menguasai pangsa pasar bahan
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peledak komersial (bukan untuk keperluan
militer) di dalam negeri sekitar 30%, sedangkan
sebagian besar lainnya (sekitar 70%) dikuasai
oleh produk perusahaan lain yang nota bene
merupakan produk impor. Leluasanya produk
impor menguasai pasar bahan peledak di dalam
negeri itu merupakan cerminan bahwa pasar
dalam negeri kini sudah sangat terbuka. Karena,
Indonesia sendiri telah menentukan pilihannya
untuk menganut regim perdagangan yang
liberal.
Kebutuhan bahan peledak di dalam negeri
dewasa ini diperkirakan sebesar 200.000 ton per
tahun, sedangkan pasokan dari dalam negeri
baru 30.000 ton dari PT MNK dan 30.000 ton
lagi dari PT Dahana. Sisanya dipasok oleh bahan
peledak impor dari China, Afsel, Mesir, Rusia,
Ceko, Norwegia, Australia dan lain-lain.
Untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam
negeri yang terus meningkat, PT Dahana (Persero)
bekerjasama dengan sejumlah perusahaan mitra

seperti PT Suma Energy (untuk pendanaan), PT
Pupuk Kalimantan Timur, PT Parna Raya (produsen
amoniak), dan Yara dari Norwegia (untuk lisensi
teknologi produk dan proses) berencana untuk
membangun pabrik Amonium Nitrat baru di
Kalimantan Timur.
Pabrik Ammonium Nitrat patungan tersebut
direncanakan memiliki kapasitas produksi sebesar
250.000 ton per tahun dan akan memakan dana
investasi awal sekitar US$ 150 juta. Pembangunan
pabrik baru yang diperkirakan akan mulai
memasuki trial production pada tahun 2009
itu kini masih dalam tahap persiapan sinergi
kerjasama.
Untuk mendukung bisnis bahan peledak
di dalam negeri, PT Dahana juga memiliki on
site plant di lokasi tambang granit milik PT
Karimun Granit di Kepulauan Riau dengan
kapasitas produksi 5.000 ton per tahun dalam
bentuk Emulsion Explosive Matrix (EEM). EEM
merupakan bahan baku untuk pembuatan

bahan peledak untuk keperluan komersial
seperti untuk kebutuhan proses blasting di areal
pertambangan terbuka. EEM bersama Amonium
Nitrat dan bahan tambahan lainnya merupakan
bahan untuk membuat adonan (emulsion blend)
untuk memproduksi bahan peledak pada unit
produksi bergerak atau (Mobile Manufacturing
Unit/MMU).
Di wilayah Kuasa Pertambangan PT Karimun
Granit, PT Dahana kini mengoperasikan dua
buah MMU yang masing-masing mampu
memproduksi sekitar 2.500 ton emulsion blend
(bahan peledak) setiap tahunnya. Emulsion blend
itu biasanya digunakan untuk proses peledakan
di areal pertambangan. Dalam proses peledakan,
emulsion blend biasanya dimasukan ke dalam
lubang peledakan yang sebelumnya sudah
disiapkan dengan cara dibor. Kemudian dengan
menggunakan kabel yang disambungkan ke
detonator seorang operator dapat melakukan
proses peledakan.
Untuk menciptakan produk bahan peledak
siap pakai yang handal dan kompetitif, PT
Dahana terus melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan (R&D). Kegiatan litbang tersebut
telah berhasil menemukan produk bahan peledak
bulk emulsion yang kini sudah dipatenkan atas
nama PT Dahana. Keunggulan bahan peledak
hasil penemuan litbang PT Dahana itu diantaranya
adalah bulk emulsion dapat digunakan pada
proses peledakan di lubang bor basah (berair).
Atas prestasi tersebut PT Dahana
mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi
Tahun 2007 dari pemerintah c.q. Departemen
Perindustrian yang penghargaannya diserahkan
langsung oleh Presiden SBY di Istana Negara.
Kebijakan mutu yang dikembangkan PT Dahana
selama ini juga telah melahirkan prestasi lainnya,
yaitu diraihnya sertifikat mutu ISO-9001-2000.
Untuk keselamatan di lingkungan pabrik, PT
Dahana juga menerapkan standard OSAS 18001
yang merupakan safety management system.
Setelah sempat dihentikan selama 14 tahun
akibat musibah ledakan pabrik pada tahun 1976,
kegiatan R&D di PT Dahana kembali dilakukan
sejak tahun 1990 bersamaan dengan keluarnya
izin pemerintah mengenai hal tersebut. Hal itu
tidak terlepas dari pembentukan Badan Pengelola
Industri Strategis (BPIS) pada tahun 1990 dimana
PT Dahana termasuk di dalam pengelolaan
badan tersebut. Selang tiga tahun kemudian PT
Dahana berhasil memperkenalkan produk baru
berupa bulk emulsion yang merupakan hasil
pengembangan PT Dahana sendiri. ***

informasi >
PT Dahana (Persero)
Jl. Letkol Basir Surya PO Box 117, Tasikmalaya 46196, Jawa Barat, Telp. (0265)
331853 (hunting), Fax. (0265) 331463
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ulit hewan, terutama kulit kambing,
domba dan sapi merupakan bahan baku
yang sangat baik untuk pembuatan
berbagai jenis kerajinan dari kulit mulai
dari sepatu, sandal, jaket, tas, topi, ikat pinggang,
gantungan kunci, suvernir dan berbagai asesoris di
dalam ruangan yang sangat indah dan menarik.
Sebelum dipergunakan sebagai bahan baku
pembuatan berbagai barang kerajinan kulit
hewan tersebut terlebih dahulu diolah melalui
proses penyamakan hingga diperoleh bahan
baku yang siap dibentuk menjadi berbagai barang
kerajinan. Proses penyamakan biasanya sangat
menentukan baik buruknya kualitas bahan baku
kulit yang akan dipakai oleh industri kerajinan
kulit.
Kulit hewan mentah terutama kulit kambing
dan domba biasanya mudah diperoleh di dalam
negeri, khususnya di wiyalah Jawa Barat. Kulit
hewan yang sudah disamak biasanya dilempar
ke pasar lokal, yaitu kepada industri sepatu, tas,
jaket dan lain-lain disamping dilempar ke pasar
ekspor.
Sejauh ini, industri kerajinan kulit yang
mengolah kulit hewan menjadi berbagai produk
kebutuhan di dalam negeri, khususnya di Garut,
sudah cukup mapan. Bahkan seringkali industri
kulit di dalam negeri mengalami kekurangan
bahan baku kulit. Salah satu sentra industri kulit
yang sudah cukup dikenal di tanah air adalah
sentra industri kerajinan kulit di kota Garut,
Jawa Barat. Di sentra industri kulit inilah lahir
para pengusaha kulit tangguh yang tidak hanya
mampu memasarkan produknya di pasar dalam
negeri, tetapi juga mampu menembus pasar
ekspor di berbagai negara.
Fadhil Suharto dengan Fawwaz Leather
Industries-nya adalah salah seorang pengusaha
muda yang kini menggeluti industri kulit di

Garut, Jawa Barat. Produk utama kerajinan kulit
yang dibuat Fadhil adalah jaket kulit. Produk kulit
lainnya yang juga diproduksi Fawwaz Leather
Industries adalah sepatu, minibag, sabuk, tas,
topi, dompet, sandal, wadah Hand Phone dan
lain-lain.
Fadhil
memulai
kegiatan
usaha
kerajinan kulitnya pada tahun 2000. Dengan
mempekerjakan 20 orang karyawan (11 orang
diantaranya karyawan tetap). Berbagai produk
kulit buatan Fawwaz Leather Industries dijual
ke berbagai kota besar di Jawa Barat seperti
Bandung, Sukabumi, Cirebon dan DKI Jakarta
serta beberapa provinsi lainnya antara lain
Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
dan lain-lain, sedangkan ekspor sudah dilakukan
ke Singapura, Jepang dan Malaysia.
Pengiriman barang atas pesanan dari
kalangan pembeli luar negeri sudah dilakukan
Fawwaz Leather Industries secara rutin. Setiap
tahun selalu ada pengiriman barang ke pasar
ekspor atas pesanan dari para pembeli di luar
negeri.
Selain karena model/desain jaket kulit dan
produk kulit lainnya yang sangat menarik, bahan
kulit hewan yang dipergunakan Fawwaz Leather
Industries untuk pembuatan berbagai produk
kulit tersebut juga kualitasnya cukup baik.
Kombinasi model/desain yang menarik dengan
bahan baku kulit yang berkualitas ditambah
dengan harga jualnya yang kompetitif membuat
kalangan pembeli dari dalam dan luar negeri
tertarik untuk membelinya.
Fadhil sendiri mengaku dapat membuat
produk kulit berkualitas dengan harga yang
lebih
kompetitif
karena
perusahaannya
mengembangkan bahan baku kulit sendiri.
Fawwaz Leather Industries memiliki fasilitas
industri kulit yang terintegrasi mulai dari hulu

sampai hilir. Selain memiliki industri hilir kulit
berupa industri kerajinan yang memproses
kulit samakan menjadi berbagai produk jadi
seperti jaket kulit, sepatu, tas dan lain-lain, Fawaz
Leather Industries juga memiliki fasilitas industri
penyamakan kulit sendiri.
“Dengan kegiatan industri pengolahan kulit
yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, maka kami
memiliki kesempatan untuk mengontrol kualitas
produksi mulai dari bahan baku sampai pada
produk jadi yang siap dijual kepada konsumen.
Bagi kami kendali mutu ini sangat penting karena
sangat menentukan citra produk dan perusahaan
kami di mata konsumen,” kata Fadhil.
Dengan menerapkan sistem kendali mutu
yang cukup ketat, Fawwaz Leather Industries
berhasil mendapatkan sertifikat Standard
Industri Indonesia (SII) khusus untuk jaket kulit
yang diterbitkan oleh Balai Besar Kulit, Karet dan
Plastik Yogyakarta pada tahun 2007 ini. Fawwaz
Leather Industries juga mendapatkan sertifikat SII
untuk ukuran jaket kulit pria dewasa dari lembaga
yang sama.
Dengan fasilitas produksi yang dimiliki saat
ini, Fawwaz Leather Industries setiap bulannya
kini mampu memproduksi 200 pasang sepatu,
300 pasang sandal karet, 200 buah topi, 300 buah
sabuk dan lain-lain.
Fadhil mengakui sampai saat ini kendala
teknologi masih menjadi kendala utama dalam
upaya meningkatkan produksi berbagai produk
kerajinan kulitnya. Upaya peningkatan teknologi
produksi pun terus dilakukan Fadhil dengan
tujuan agar bisa membuat produk kulit yang
rapi, bagus dan ukurannya seragam (standard)
dengan kualitas yang lebih bagus. Selain itu,
dengan menggunakan teknologi yang lebih
mutakhir, maka produktivitas perusahaan pun
bisa lebih ditingkatkan. ***        

informasi >
Fawwaz Leather Industries
Jl. Ahmad Yani No. 299 Garut 44111, Jawa Barat, Telp./
Fax. (0262) 235467, website: www.indonesian.product.
biz/ukm/ fawwazileatherindustries, E-mail: suhartoi@
fawwazleatherindustries.com.
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Diversifikasi Bahan Baku Mendorong
Munculnya Kreatifitas Baru

W

alaupun Indonesia memiliki sumber
daya hutan yang cukup luas yang
mampu memasok bahan baku
kayu dan rotan dalam jumlah besar
setiap tahunnya, namun seringkali terdengar
berita mengenai kekurangan bahan baku kayu
dan rotan yang dialami kalangan pengusaha
mebel dan kerajinan di berbagai sentra produksi
di daerah.
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Hal itu memang sungguh sangat ironis. Karena
industri mebel dan kerajinan di tanah air justru
kesulitan mendapatkan bahan baku padahal
selama ini negeri ini dikenal sebagai produsen dan
pengekspor bahan baku kayu dan rotan terbesar
di dunia. Ibarat pepatah mengatakan ‘tikus mati
di lumbung padi’ atau dalam ungkapan bahasa
polosnya ‘aneh tapi nyata’. Tentu saja fenomena
tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang salah

telah terjadi di negeri ini.
Kelangkaan bahan baku yang dialami industri
mebel dan kerajinan seringkali menimbulkan
hambatan tersendiri bagi kalangan pengusaha
di daerah. Bahkan, kelangkaan bahan baku itu
seringkali menjadi ancaman yang cukup serius
bagi kelangsungan kegiatan usaha tersebut.
Namun demikian, bagi para pengusaha
yang kreatif dan dinamis, kelangkaan satu jenis
bahan baku bukanlah merupakan halangan atau
hambatan untuk tetap berkarya menciptakan
produk-produk baru berkualitas tinggi yang
digandrungi konsumen. Kelangkaan salah
satu jenis bahan baku dapat disiati dengan
memanfaatkan alternatif bahan baku lainnya
yang tidak kalah menarik dan uniknya.
Kadang-kadang penggunaan bahan baku
alternatif ini justru mendorong munculnya
kreatifitas baru di kalangan produsen barang
kerajinan, sebaliknya bagi konsumen penggunaan
bahan baku yang berbeda dari biasanya itu
menimbulkan persepsi mengenai munculnya
produk baru yang lain dari pada produk yang
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sudah ada sebelumnya. Karena itu, tidak jarang
terjadi di lapangan bahwa kemunculan produk
dengan menggunakan bahan baku yang lain
dari biasanya itu mendapat sambutan hangat
dari kalangan konsumen. Kalangan konsumen
justru beralih menyerbu produk yang dianggap
baru tersebut. Fenomena seperti itu sering kali
menimbulkan trend baru di kalangan produsen
dan konsumen, baik dalam hal bahan baku,
desain maupun jenis produknya sendiri.
Fenomena tersebut ternyata betul-betul
dialami oleh Acep Suparman dan Yayan Dahyan,
duet pengusaha muda asal Rajapolah,Tasikmalaya
yang kini berhasil membangun sebuah usaha
barang kerajinan yang diberinya nama RBK
(Rumpun Bambu Kreasi) Craft.
Kelangkaan sumber bahan baku kayu yang
sudah dialami dalam beberapa tahun terakhir ini
telah mendorong manajemen RBK Craft untuk
melakukan diversifikasi dengan mencari bahan
baku alternatif. Singkat cerita munculah gagasan
untuk mengembangkan penggunaan bahan baku
lidi daun kelapa yang banyak terdapat di sekitar
Kecamatan Rajapolah, Tasikmalaya sekaligus
untuk mengembangkan berbagai produk baru
berbasis lidi daun kelapa.
Di luar dugaan, berbagai produk kerajinan
berbasis lidi daun kelapa itu mendapat sambutan
cukup baik di pasar ekspor mancanegara. Order
pembuatan berbagai kerajinan berbasis lidi daun
kelapa pun terus mengalir dari sejumlah pembeli
di luar negeri hingga mampu menggeser order
produk kerajinan lainnya.
“Saat ini kami secara rutin mengekspor
berbagai produk kerajinan dari bahan baku lidi
daun kelapa ini ke Jepang. Selain itu, kami juga
secara rutin memasok berbagai produk kerajinan
lidi daun kelapa ini kepada jaringan trading house
IKEA di berbagai negara di dunia seperti di Jerman,
Belanda dan Swedia,” kata Yayan.
Menurut Yayan, bahan dasar berupa lidi daun
kelapa yang telah dihaluskan ditenun secara
manual (tradisional) menjadi lembaran-lembaran
seperti kain yang terusun dari batangan-batangan
lidi daun kelapa. Lembaran tenunan lidi daun
kelapa itu kemudian dibentuk menjadi berbagai
produk kerajinan seperti taplak meja, hiasan
dinding dan lain-lain.
Dengan mempekerjakan 130 orang karyawan
(karyawan tetap dan harian) RBK Craft setiap
bulannya kini mampu memproduksi sebanyak
50.000 pieces berbagai jenis, model dan ukuran
produk kerajinan dari lidi daun kelapa.
Untuk kegiatan ekspor ke Jepang, khususnya
untuk memenuhi pesanan dari Fuji Boeki yang
sudah menjadi pembeli tetap dari negara
matahari terbit itu, RBK Craft biasanya mendesain
sendiri berbagai produk kerajinan tersebut.
Sementara untuk memenuhi pesanan IKEA,
RBK Craft biasanya menggabungkan rancangan

produk dari IKEA dengan rancangan produk RBK
atau sepenuhnya desain dari IKEA sendiri.      
Setelah sukses dengan memanfaatkan
bahan baku lidi daun kelapa, RBK Craft juga
mengembangkan penggunaan alternatif bahan
baku lainnya yang tersedia cukup banyak di
sekitar Kecamatan Rajapolah. Kali ini Acep dan
Yayan mengembangkan pemanfaatan batang
bambu sebagai pengganti kayu.
Pemanfaatan bahan baku alternatif berupa
batang bambbu ini juga dimungkinkan karena
sebagai tokoh pemuda di wilayahnya, Acep
Suparman berhasil menggerakkan masyarakat
petani di sekitar wilayah Kecamatan Rajapolah
untuk melakukan penghijauan (reboisasi)
perbukitan di daerah tersebut dengan tanaman
bambu.
Dengan memanfaatkan bantuan dana
proyek dari pemerintah, Acep Suparman berhasil
menggerakkan masyarakat di sekitar daerah
perbukitan di wilayahnya untuk membangun
hutan bambu seluas 1.900 hektar. Hutan bambu
yang dibangun sekitar 3-4 tahun yang lalu itu kini
sudah siap dipanen batangnya. Batang bambu
tersebut menjadi sumber bahan baku bagi industri
kerajinan setempat yang cukup melimpah dan
secara lestari akan dapat memasok kebutuhan
batang bambu bagi masyarakat di sekitarnya.
Khusus untuk bahan baku alternatif berupa
batang bambu itu, Acep bersama Yayan
merencanakan untuk memanfaatkannya sebagai
bahan baku untuk pembuatan bambu laminasi
atau bambu lapis yang dapat digunakan sebagai
alternatif pengganti kayu jati. Sebab, produk
bambu laminasi atau bambu lapis ini memiliki
kekuatan yang melebihi kekuatan kayu jati,
sedangkan keindahan seratnya tidak kalah
dengan keindahan serat jenis kayu lainnya.
Namun sayangnya sampai saat ini rencana
Acep dan Yayan tersebut belum bisa terwujud
karena untuk membangun industri bambu

laminasi atau bambu lapis itu diperlukan modal
yang tidak sedikit, baik untuk mendirikan
bangunan pabrik, membeli mesin-mesin yang
dibutuhkan disamping kebutuhan dana untuk
modal kerja.
“Kami sangat berharap ada pemilik modal
yang tertarik untuk bekerjasama dengan kami
dalam membangun industri bambu laminasi atau
bambu lapis ini. Sebab, potensi bisnis dari industri
ini kami perhitungkan sangat menjanjikan. Kami
memiliki sumber bahan baku batang bambu yang
cukup lestari untuk mendukung pasokan bahan
baku secara kontinyu dan kami juga memiliki
keahlian untuk memanfaatkan bambu laminasi
atau bambu lapis itu menjadi berbagai produk
mebel dan kerajinan bernilai tinggi,” tutur Yayan.
***    

informasi >
UD Kamasan Bali
I Made Sukma Swacita
Jl. Br. Jelantik Kori Batu, Ds. Tojan – Klungkung – Bali
Phone/Fax: (0366) 24781

Karya Indonesia edisi 4 - 2007

23

Made in Indonesia

RWK (Risman Wijaya Keramik),
K
Gerabah Antik dari Plered, Purwakarta, Jawa Barat

ecamatan
Plered,
Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat sudah cukup
lama dikenal masyarakat di wilayah
Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta
sebagai sentra produksi keramik dan
gerabah. Bahkan, produk keramik dan gerabah
dari Plered, Purwakarta sudah sejak lama dikenal
kalangan pembeli dari luar negeri. Produk
keramik dan gerabah Plered pun sudah mampu
menembus pasar ekspor di sejumlah negara.
Namun sayangnya, mengingat kebanyakan
industri keramik dan gerabah di Plered,
Purwakarta umumnya masih tergolong industri
kecil menengah atau lebih tepat lagi merupakan
industri rumahan (home industry), maka
kemampuan permodalan maupun pemasarannya
pun masih sangat terbatas.  
Karena itu, untuk menutupi berbagai
kekurangan dan menggalang kekuatan di antara
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sesama produsen keramik gerabah skala kecil
menengah di Plered, H. Eman Sulaeman SPd.
(38 tahun), pengusaha sekaligus pemilik industri
keramik/gerabah RWK (Risman Wijaya Keramik),
mengambil inisiatif untuk membentuk klaster
industri keramik dan gerabah Plered. Kini terdapat
delapan usaha kerajinan gerabah di Plered yang
tergabung dalam klaster industri keramik gerabah
yang dipimpin Eman.
Sebagai Ketua Klaster Keramik Plered,
Eman kini memfokuskan kegiatan pada upaya
membangun jaringan pemasaran ke luar negeri.
Hal itu dilakukan karena selama ini kendala utama
yang dihadapi kalangan perajin keramik dan
gerabah di Plered, Purwakarta adalah masalah
pemasaran ekspor ke luar negeri. Padahal minat
pembeli asing terhadap produk keramik dan
gerabah Plered cukup tinggi. Di dalam negeri
sendiri produk keramik gerabah Plered sudah

cukup dikenal dan banyak diminati pembeli.
Namun untuk pasar ekspor sampai saat ini masih
sangat tergantung kepada pihak ketiga yang
mencari keuntungan diantara produsen dengan
konsumen.
Selain kendala pemasaran, kalangan perajin
keramik gerabah di Plered, Purwakarta juga
mengalami kendala lain yaitu keterbatasan
modal kerja. Keterbatasan modal kerja itulah
yang membuat para perajin keramik gerabah
di Plered, Purwakarta selama ini menjadi
semakin tergantung kepada pihak ketiga.
Sebab, permintaan gerabah dari pasar ekspor
yang dilakukan melalui pihak ketiga cukup
besar dan perusahaan pihak ketiga itu biasanya
memanfaatkan keterbatasan modal kerja yang
dialami perajin dengan menyediakan uang muka
untuk modal kerja.
Keterbatasan modal kerja itulah yang

Made in Indonesia

kemudian menyebabkan para perajin keramik
gerabah di Plered, Purwakarta untuk lebih
menyukai pemenuhan pesanan dalam bentuk
produk gerabah setengah jadi atau dalam
terminologi industri keramik gerabah dikenal
dengan sebutan produk biskuit. Padahal harga
produk biskuit itu biasanya jauh lebih rendah dari
harga produk keramik yang sudah jadi.
Eman memulai usaha industri kerajinan
keramik gerabah di Plered pada tahun 1993
setamat menempuh kuliah di Institut Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung yang kini
dikenal dengan nama Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) Bandung. Keterampilan membuat
gerabah diperoleh Eman secara turun temurun
dari keluarga. Keluarga Eman memang memiliki
latar belakang sebagai perajin gerabah di Plered.
Kakek dan orang tua Eman sudah sejak lama
menggeluti industri kerajinan gerabah di kota
tersebut.
Kini Eman memfokuskan perhatiannya untuk
memproduksi keramik gerabah antik untuk
keperluan dekorasi interior dan eksterior seperti
berbagai jenis guci, pot bunga, tempat air dan
lain-lain. Karakteristik produk keramik gerabah
Eman yang kebanyakan mengambil berbagai
bentuk gerabah kuno dan bermotif antik sering

kali menimbulkan kesan tempo dulu. Bentuk
dan motif kuno dan antik itulah yang kini sedang
menjadi trend di pasar dalam negeri maupun di
pasar ekspor. Karena itu, produk-produk gerabah
berbentuk atau bermotif antik dan kuno itu kini
menjadi andalan Eman dalam merebut pangsa
pasar domestik dan ekspor.  
Kapasitas produksi gerabah yang dimiliki
fasilitas produksi gerabah Eman bersama
keluarganya mencapai 3 kontainer per bulan.
Dengan kapasitas sebesar itu, rata-rata jumlah
gerabah yang diproduksi Eman dan keluarga
mencapai 3.000 pieces gerabah (berukuran
kecil), 1.200 pieces gerabah berukuran sedang
atau 250 pieces gerabah berukuran besar. Ukuran
produk gerabah paling besar yang pernah dibuat
Eman dan keluarga sejauh ini adalah bentuk guci
dengan ukuran tinggi 1,2 meter.
Selama ini secara rutin Eman telah
mendapatkan pesanan untuk pasar ekspor dari
pihak ketiga yang setiap bulannya rata-rata
mencapai 1.300 keramik gerabah ukuran besar
dan 2.000 gerabah ukuran sedang.
Dengan lima tungku pembakaran keramik
gerabah tradisional yang dimiliki, Eman dan
keluarga mampu menghasilkan sebanyak
3 kontainer produk keramik gerabah setiap
bulannya. Namun selain itu, Eman juga bisa
memobilisasi 5 tungku pembakaran lainnya
milik saudara-saudaranya yang tergabung dalam
klaster industri gerabah di bawah pimpinannya
apabila terdapat permintaan pembuatan gerabah
dalam jumlah besar. Dengan demikian, klaster
industri keramik dan gerabah pimpinan Eman
bisa memasok 5-6 kontainer keramik dan gerabah
setiap bulannya.
Untuk memproduksi biskuit keramik/gerabah,
Eman memiliki tenaga putar yang terampil
sebanyak 18 orang untuk lima tungku. Namun
kalau lima tungku lainnya turut dimobilisasi
untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar
itu maka Eman bisa mengerahkan tenaga putar
terampil cadangan sebanyak 30 orang.

Selain memasok keramik/gerabah antik
kepada pembeli di dalam negeri dan kepada
pihak ketiga untuk ekspor, Eman biasanya juga
memasok gerabah biskuit kepada industri keramik
yang lebih hilir seperti Dwiyono Art di Jakarta.
Para pembeli produk keramik dan gerabah Eman
kadang-kadang memesan keramik dan gerabah
dengan menggunakan desain yang dirancang
oleh Eman sendiri, tapi kadang-kadang ada juga
pembeli yang membawa desain sendiri.
Tungku pembakaran keramik dan gerabah
milik Eman masih dioperasikan secara tradisional
dengan menggunakan bahan bakar berupa kayu
bakar. Pembakaran dengan menggunakan kayu
bakar itu dapat mencapai suhu pembakaran
sampai 850C.
Untuk pengembangan usaha keramik
dan gerabahnya, Eman kini sedang merintis
kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung
(ITB) dalam berbagai hal termasuk diantaranya
dalam bidang penerapan teknologi dan desain
produk gerabah.
Mengenai masalah bahan baku, Eman
mengaku sejauh ini tidak mengalami kesulitan
karena di sekitar kota Plered, Purwakarta sendiri
sudah ada pemasok bahan baku berupa tanah
liat (terakota). Namun bahan baku tanah liat itu
umumnya belum memiliki standard yang baku.
Ke depan, Eman mengharapkan kualitas
bahan baku tanah liat itu bisa lebih ditingkatkan
dan harus dapat memenuhi standard yang berlaku
di dunia industri gerabah/keramik. Eman juga
menyatakan harapannya agar produk keramik
dan gerabah produksi para perajin di Plered bisa
lebih terstandard, terutama dalam hal kualitas
dan ukurannya. ***   

informasi >
RWK (Risaman Wijaya Keramik)
H. Eman Sulaeman SPd, Jl. Raya Anjun No. 53B Plered,
Purwakarta, Jawa Barat. Telp. (0264) 270862.
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Sutera Alam Soleh (SAS),

Industri Tenun Sutera yang Masih Tersisa di Kabupaten Garut

W

alaupun kain tenun sutera sudah
dikenal masyarakat Indonesia sejak
berabad-abad yang lalu, namun
industri pembuatan kain sutera
berikut cara budidaya ulat sutera, pemintalan
benang sutera sampai penenunannya baru
dikenal masyarakat di tanah air belum begitu
memasyarakat di Indonesia. Sampai sekarang
pun, perkembangan budidaya ulat sutera hingga
industri penenunan benang menjadi kain sutera
di tanah air masih belum begitu berkembang
dengan baik.
Promosi budidaya ulat sutera hingga upaya
pengembangan industri berbasis benang sutera
26
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oleh pemerintah pun sering kali terkesan‘hangathangat tahi ayam’ sehingga tidak pernah ada
program yang dilakukan secara kontinyu dan
berkelanjutan. Akibatnya, usaha budidaya ulat
sutera dan pengembangan industri berbasis
benang sutera pun hanya jalan di tempat, bahkan
mungkin lebih banyak mundurnya.
Kondisi tersebut telah membawa bangsa
ini menjadi importir benang dan kain sutera
yang cukup besar. Tidak mengherankan apabila
negara-negara produsen kain sutera terkemuka
di Asia yang budaya serikulturnya sudah jauh
lebih panjang seperti China, India, Jepang dan
Korea lebih banyak memanfaatkan Indonesia

sebagai target pasar bagi produk sutera mereka.
Sebetulnya usaha serikultur dan industri
berbasis benang sutera di Indonesia memiliki
potensi ekonomi yang sangat besar. Iklim
Indonesia yang tropis sangat cocok untuk
budidaya tanaman murbei sebagai pakan utama
ulat sutera. Demikian juga dengan pemeliharaan
ulat suteranya sendiri sangat cocok dilakukan di
Indonesia. Sementara itu, volume permintaan
benang dan kain sutera di tanah air juga cukup
besar. Besarnya permintaan pasar di dalam negeri
ini merupakan peluang yang sangat baik bagi
kegiatan usaha serikultur di tanah air.
Namun sayangnya sampai saat ini pasar
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benang dan kain sutera di dalam negeri itu lebih
banyak dimanfaatkan oleh para produsen benang
dan kain sutera di negara tetangga. Sebab,
produksi benang dan kain sutera di dalam negeri
tidak pernah mampu memenuhi kebutuhan di
pasar domestik. Padahal kebutuhan masyarakat
di dalam negeri terhadap kain sutera cenderung
terus meningkat dari tahun ke tahun.
Bisa jadi iklim usaha persuteraan alam di tanah
air tidak sekondusif iklim usaha persuteraan alam
di negara lain, sehingga banyak perusahaan yang
sebelumnya menggeluti kegiatan persuteraan
alam terpaksa harus menutup kegiatan
usahanya. Perusahaan cukup besar sekelas PT
Jado Wanasutera yang pernah menceburkan diri  
dalam industri persuteraan alam pada dekade
1980/1990-an (mulai dari budidaya ulat sutera
hingga industri penenunan kain sutera) juga
terpaksa berhenti operasi.
Masih banyak perusahaan lainnya yang
terpaksa menghentikan kegiatan usaha
persuteraan alamnya karena kegiatan usaha
tersebut dinilai tidak menguntungkan. Belum
lagi adanya serbuan produk kain sutera dari China
dan negara lainnya yang harganya lebih murah
namun kualitasnya setingkat lebih baik dari kain
sutera buatan dalam negeri. Pada intinya produk
kain sutera dalam negeri masih harus ditingkatkan
daya saingnya agar bisa lebih kompetitif lagi
dalam menghadapi persaingan dengan produk
serupa dari negara lain.
Di tengah kondisi ketatnya persaingan
produk kain sutera di pasar domestik dan kurang
kondusifnya iklim usaha persuteraan alam di
dalam negeri, masih ada sejumlah industri kain
sutera alam yang tetap bertahan. Salah satu
dari usaha persuteraan alam yang masih tetap
mempertahankan eksistensinya itu diantaranya
adalah Sutera Alam Soleh (SAS) di Kabupaten
Garut, Jawa Barat.
SAS yang didirikan seorang pengusaha asal
Kota Intan Garut, Soleh AS pada tahun 1996 itu
menangani kegiatan industri tenun sutera alam

mulai dari proses kelos, proses twist sampai pada
proses penenunan benang menjadi kain sutera.
Dengan modal awal Rp 4 juta dan didukung
karyawan sebanyak 100 orang (sudah termasuk
karyawan bagian produksi dan administrasi), SAS
kini mampu memproduksi kain sutera rata-rata
3.000 meter per bulan. Kadang-kadang kalau
pesanan sedang ramai, produksi kain sutera bisa
mencapai 5.000 meter per bulan.
Peralatan produksi yang terdiri dari Alat Tenun
Bukan Mesin (ATBM) menjadi andalan industri
persuteraan alam SAS. Kini SAS mengoperasikan
50 buah ATBM yang masing-masing ATBM
memiliki kemampuan produksi sekitar 4 meter
kain sutera per shift per hari.
Produk kain tenun sutera alam buatan SAS
biasanya diuala ke sejumlah sentra industri
kerajinan batik di tanah air seperti ke Pekalongan,
Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Solo dan di
wilayah Garut sendiri. Sebagian besar (sekitar
75%) penjualan kain dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan kain sutera industri batik di Cirebon
dan Pekalongan.
SAS selama ini banyak menggunakan bahan
baku benang grey impor dari China untuk proses
twist. Benang yang telah ditwist itu digunakan
sebagai lusi pada proses penenunan. Selain itu,
SAS juga mengimpor benang yang sudah ditwist
untuk keperluan proses penenunan. Benang
twist impor itu biasanya dipergunakan sebagai
benang pakan pada proses penenunan. Namun
kadang-kadang SAS juga menggunakan bahan
baku benang grey untuk membuat benang twist
untuk keperluan benang pakan.
Iwan Ridwan, supervisor pabrik tenun sutera
SAS mengatakan pasokan benang grey untuk
keperluan proses twist sebagian besar masih
harus diimpor dari luar negeri mengingat produksi
benang grey di dalam negeri sendiri masih sangat
jarang. Sampai saat ini produksi benang grey dari
dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar
20% dari total kebutuhan yang ada. Karena itu,
kalangan industri tenun sutera di dalam negeri
terpaksa
harus
mengimpor sekitar
80% dari kebutuhan
benang grey-nya dari
luar negeri terutama
dari China.
Bahan
baku
benang sutera di
pasaran dalam negeri
dijual dengan harga
Rp 370.000 sampai Rp
400.000 per kg. Setiap
kg benang sutera
itu dapat ditenun
hingga menghasilkan
kain sutera antara 7
sampai 9 meter.

Iwan mengakui permintaan kain sutera di
pasar dalam negeri dewasa ini sangat besar,
tetapi SAS sampai kini belum mampu memenuhi
seluruh permintaan itu karena terbentur modal,
peralatan dan tenaga kerja yang masih terbatas.
Harga jual kain sutera buatan SAS di pasar
dalam negeri rata-rata mencapai Rp 60.000 per
meter. Walaupun harga jual kain sutera SAS
masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga
jual kain sutera serupa dari Sulawesi Selatan yang
dijual dengan harga Rp 35.000 per meter, namun
sejumlah pembeli di Pekalongan, Cirebon,
Yogyakarta dan Solo masih lebih menyukai kain
sutera produksi SAS.
Produk kain sutera yang dihasilkan SAS
sebagian besar (85%) berupa kain sutera polos.
Kain sutera jenis ini merupakan kain sutera
yang banyak dipergunakan oleh industri batik.
Selebihnya (sekitar 15%) produksi kain sutera
SAS berupa kain sutera yang telah dicelup. Kain
sutera jenis tersebut biasanya langsung dijual
ke pasar atau banyak konsumen yang langsung
datang membeli kain sutera jenis tersebut ke
lokasi showroom SAS.
Permasalahan klasik sampai kini masih
menyelimuti industri tenun sutera ATBM di dalam
negeri pada umumnya seperti yang juga dialami
SAS. Kendala utama mereka adalah permodalan.
Walaupun pesanan pembuatan kain tenun sutera
cukup banyak, namun tidak semua pesanan
tersebut dapat terpenuhi. Sementara itu, pesanan
yang masuk biasanya tidak disertai dengan
pembayaran uang muka. Bahkan, penjualan
kain sutera ke industri batik biasanya tidak
dilakukan secara tunai dimana pembayarannya
harus menunggu waktu jatuh tempo sekitar dua
minggu kemudian. Dengan demikian, modal
kerja yang diperlukan menjadi lebih besar dari
kebutuhan modal kerja yang sesungguhnya. ***     

informasi >
Sutera Alam Soleh
Kantor: Jl. Oto Iskandardinata Blk No. 14, Telp. (0262)
238179 Tarogong, Garut, Jawa Barat. Showroom: Jl. Terusan
Pembangunan Rancabango No. 101, Telp. (0262) 234943,
Garut
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Menantikan Bangkitnya

Industri Pesawat
Terbang Nasional

Perancis pada tahun 1997.    
Tidak hanya itu, sejak tahun 1990-an PT IPTN
pun telah mempersiapkan rencana yang lebih
besar lainnya untuk memproduksi pesawat jet
N-2130 dengan kapasitas angkut mulai 20 sampai
150 penumpang.
Namun sayangnya, sebelum semua rencana
besar itu sempat terwujud, krisis ekonomi dan
moneter tahun 1998 telah meluluhlantakkan
rencana bisnis perusahaan pesawat terbang
kebanggaan masyarakat Indonesia itu. Akibatnya,
produksi komersial pesawat N-250 terhenti sama
sekali, demikian juga dengan rencana untuk
memproduksi pesawat jet N-2130.
Kondisi perusahaan yang kembali berubah
nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (DI)
pada tahun 2000 itu pun menjadi semakin parah
menyusul dihentikannya dukungan dana dari
pemerintah sebagai konsekuensi dari Letter of
Intent yang ditandatangani pemerintah dengan
Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun
1998.
Penghentian dukungan dana dari pemerintah
itu telah melahirkan langkah rasionalisasi tenaga
kerja berupa PHK secara besar-besaran, terutama
pada kurun waktu tahun 2000-2003. Jumlah
karyawan yang semula mencapai 16.000 orang
lebih, dipangkas habis-habisan menjadi tinggal
sekitar 3.000 orang.  
Langkah rasionalisasi tersebut menjadi
penggalan sisi gelap dalam sejarah industri
pesawat terbang nasional itu. Walaupun
pemerintah sudah mengucurkan dana talangan
senilai US$ 52 juta untuk membayar pesangon

K

alangan pelaku industri pesawat terbang
dunia sempat terperangah dengan
kemampuan putra-putri Indonesia
dalam penguasaan teknologi canggih di
bidang rancang bangun pesawat terbang. Ketika
itu, tanggal 31 Desember 1983 protipe pesawat
commuter serbaguna CN-235 Tetuko produksi
bersama (co-design dan co-manufacturing)
antara PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio
(IPTN) dari Indonesia dengan CASA Spanyol
mengudara untuk pertama kalinya.
Sebelum itu pun sebetulnya PT IPTN sudah
cukup dikenal oleh kalangan operator pesawat
terbang. Karena perusahaan tersebut telah
mampu memproduksi pesawat fixed wing (sayap
tetap) maupun pesawat rotary wing (sayap
berputar), seperti NBO-105 di bawah lisensi MBB
Jerman, NC-212 di bawah lisensi CASA Spanyol,
NBELL-412 di bawah lisensi Bell Helicopter Textron
USA dan Super Puma NAS-332 di bawah lisensi
Aerospatiale Perancis.   
Dunia industri pesawat terbang semakin
terbuka matanya ketika perusahaan yang telah
28
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berubah nama menjadi PT Industri Pesawat
Terbang Nusantara (IPTN) sejak tahun 1986 itu
me-roll out pesawat N-250 Gatotkaca pada 10
November 1994. Pesawat tersebut merupakan
pesawat terbang pertama yang seluruhnya
dirancang dan diproduksi sendiri oleh puteraputeri bangsa Indonesia. Apalagi pesawat yang
mampu mengangkut penumpang lebih dari
50 orang itu termasuk pesawat paling canggih
di kelasnya ketika itu, karena menggunakan
teknologi fly by wire dan dilengkapi mesin
turboprop yang mampu mengudara dengan
kecepatan 330 knot.
Pujian dan decak kagum dari berbagai pihak
di dalam dan luar negeri mewarnai peristiwa
bersejarah yang diukir PT IPTN pada saat N-250
terbang perdana di atas wilayah udara Bandung,
Jawa Barat pada 10 Agustus 1995. Bahkan,
pesawat N-250 sempat menjadi salah satu pusat
perhatian kalangan industri dan operator pesawat
terbang dunia ketika pesawat tersebut mengikuti
pameran dirgantara internasional bergengsi,
yaitu Paris Air Show ke-42 di Le Bourget, Paris,
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kepada 6.600 karyawan yang telah di-PHK
sebelumnya, namun situasi tetap menjadi semakin
buruk karena sebagian mantan karyawan lainnya
yang di-PHK berikutnya mengobarkan kembali
aksi demo. Langkah PHK itu telah memicu
ketidakpuasan di kalangan mantan karyawan
PT DI. Mereka pun terus merecoki perusahaan
dengan berbagai aksi demo, penyegelan fasilitas
produksi hingga dilayangkannya tuntutan
pemailitan perusahaan ke pengadilan.
Aksi-aksi sebagian mantan karyawan itu
sempat menimbulkan keraguan di kalangan
mitra bisnis PT DI. Bahkan, kabarnya PT DI sempat
kehilangan bisnis senilai US$ 200 juta akibat
pembatalan pesanan pembuatan komponen
pesawat dari salah satu mitra bisnisnya di luar
negeri. Hal itu terjadi gara-gara maraknya
aksi demo dan penyegelan oleh sebagian
mantan karyawan yang memicu munculnya
ketidakyakinan mitra bisnis itu terhadap kondisi
PT DI yang sedang dilanda kemelut internal.
Walaupun kemudian sempat muncul rencana
baru untuk memproduksi pesawat baling-baling
kecil berkapasitas 19 penumpang N-219, namun
masalah financial dan ketenagakerjaan yang
sampai kini masih melilit perusahaan menjadi
hambatan untuk mewujudkannya. Padahal
pengembangan pesawat N-219 itu memberikan
harapan besar akan bangkitnya kembali PT DI dari
keterpurukan. Sebab, pesawat N-219 dirancang
khusus agar sesuai dengan keunikan wilayah
Indonesia yang berpulau-pulau. Selain itu,
pesawat N-219 juga dirancang khusus agar tepat
guna, murah, mudah dirawat dan ringan biaya
operasionalnya.
Selain cocok digunakan di wilayah Indonesia,
pesawat N-219 juga sangat cocok digunakan oleh
negara-negara Asia Tenggara lainnya dan negaranegara di kawasan laut Pasifik. Pesawat tersebut
dapat menggantikan pesawat Twin Otter buatan
De Haviland Kanada yang sudah tua dan kini
masih banyak beroperasi di Indonesia.

Masih banyak rancangan pesawat PT
DI lainnya yang hingga kini belum sempat
memasuki tahap produksi komersial karena
belum tuntasnya masalah keuangan perusahaan
tersebut. Rancangan-rancangan pesawat yang
dikembangkan pasca krisis ekonomi itu terutama
ditujukan untuk memasok kebutuhan pasar akan
pesawat handal namun berharga murah.  
Beberapa rancangan tersebut diantaranya
pesawat sangat ringan N-101 bermesin Rotax
912, pesawat latih dasar N-102, pesawat multi
guna mesin tunggal N-115, pesawat very light
jet berkapasitas 6-8 penumpang NMX. PT
DI juga telah merancang pesawat angkutan
barang (kargo) berkapasitas 10 ton N-270 yang
dilengkapi dengan ramp door. Untuk meng-update kemampuan pesawat yang telah diproduksi
sebelumnya sekaligus untuk menyesuaikan fitur
pesawat dengan perkembangan kebutuhan
pasar, PT DI juga memodifikasi pesawat CN-235
menjadi versi pesawat CN-235 Next Generation.
Sementara itu, bisnis yang digeluti PT DI
selama ini sebetulnya juga masih menyimpan
harapan akan kembali bangkitnya industri
pesawat terbang ini. Selain bisnis utamanya
membuat pesawat terbang melalui unit bisnis
Aircraft Design & Manufacturing, PT DI juga
masih memiliki empat unit bisnis andalan lainnya
yang cukup menjanjikan dan menjadi sumber
pendapatan perusahaan. Keempat unit bisnis
itu adalah unit bisnis Aerostructure (produksi
suku cadang dan komponen pesawat, perakitan,
peralatan dan perlengkapan pesawat), Aircraft
Services (pemeliharaan, perbaikan dan overhaul),
Engineering Services (teknologi simulasi, sistem
visualisasi elektronik dll.) serta unit bisnis Defence
(peluncur, roket, torpedo dll.).  
Selain mengerjakan sejumlah pesanan
pembuatan pesawat terbang dari sejumlah mitra
bisnisnya, PT DI saat ini juga banyak menerima
pesanan pembuatan komponen pesawat
terbang dari sejumlah pabrik pesawat terbang

terkemuka di luar negeri. Salah satu perusahaan
industri pesawat terbang yang kini memesan
pembuatan komponen pesawatnya kepada PT
DI adalah Airbus Industries, sebuah perusahaan
industri pesawat terbang konsorsium Eropa yang
berbasis di Toulose, Perancis.
Perusahaan industri pesawat terbang terbesar
di Eropa dan menjadi pesaing utama bagi industri
pesawat terbang Boeing (Amerika Serikat) itu
kini memesan pembuatan komponen sayap,
hidung dan sebagian komponen body pesawat
jetnya kepada PT DI. Tidak tanggung-tanggung,
komponen pesawat jet yang dipesan kepada PT
DI pun tidak hanya meliputi komponen pesawat
jet berbadan sedang seperti A-319, A-320 dan
A-321, tetapi juga komponen untuk pesawat
super jumbo jet A-380.
Kontrak pembuatan komponen pesawat
A-319, A-320 dan A-321 sudah dilakukan sejak
tahun 2004 lalu, sedangkan kontrak pembuatan
komponen A-380 sudah dilakukan sejak tahun
2006. Bahkan untuk A-380 ini PT DI mengerjakan
pembuatan bagian sayap yang paling krusial,
yaitu bagain sayap yang menempel pada body.
Kontrak pembuatan bagian sayap A-380 itu
dilakukan PT DI dengan BAE Systems dari Inggris
yang merupakan anggota konsorsium Airbus
Industries.
Masih banyak lini bisnis PT DI yang sebetulnya
memiliki potensi yang cukup besar dalam
menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan
dan negara. Mudah-mudahan dengan berbagai
upaya pantang menyerah dan dengan dukungan
sumber daya manusia yang handal, ke depan
perusahaan tersebut dapat bangkit kembali
sehingga mampu mengubah kondisinya menjadi
semakin sehat, semakin maju dan semakin
disegani di mata dunia. ***  

informasi >
Dirgantara Indonesia (Persero),
Jl. Pajajaran No. 154 Bandung 40174, Telp.: (022) 6052572,
6054711, 6054669, 6037995, 6043277, 6003250,6031898,
Fax.: (022) 6031903, 6040848, 6078584, 6031677, 6031817,
6018235.
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Sanjaya dan
Panji Gong Agung
Sukoharjo

Tetap Setia Menekuni Industri Gong

I

ndustri gong dan gamelan di tanah air
termasuk industri yang sudah cukup lama
tumbuh dan berkembang di kalangan
masyarakat sejalan dengan tumbuh dan
berkembangnya seni musik tradisional. Industri
kerajinan logam tardisional tersebut sudah ada
sejak ratusan tahun yang silam ketika negeri
ini masih dikuasai oleh dinasti-dinasti kerajaan
lokal.
Industri tersebut merupakan industri kerajinan
logam yang dipertahankan secara turun temurun
dan diwariskan selama alamiah dari generasi ke
generasi dapat tetap bertahan karena didukung
oleh masyarakat adat pendukung seni musik
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tradisional yang bersangkutan.
Keberadaan masyarakat adat tertentu
yang seni musik tradisionalnya menggunakan
instrumen gong dan gamelan seperti adat Jawa,
Bali, Sunda, Dayak, Palembang, Minang dll.
memang sangat berperan dalam mendukung
upaya pelestarian industri kerajinan logam
tersebut.
Terus
dipertahankannya
seni
musik tradisional oleh masyarakat adat yang
bersangkutan memberikan iklim yang cukup
kondusif untuk tetap bertahannya industri logam
tersebut.
Melalui upaya pelestarian budaya daerah
itulah maka keberadaan industri kerajinan
logam khususnya gong dan gamelan pun
secara langsung maupun tidak langsung dapat
tetap lestari di kalangan masyarakat. Bahkan di
tengah maraknya arus liberalisasi dan globalisasi
perdagangan pun, industri kerajinan logam
tradisional ini dapat tetap bertahan, walaupun
seni musik modern kini sudah begitu populer di
sebagian besar anggota masyarakat hingga ke
pelosok-pelosok daerah.
Salah satu industri kerajinan gong dan
gamelan yang sampai kini masih tetap dapat
mempertahankan eksistensinya adalah industri
kerajinan logam Panji Gong Agung yang berlokasi
di Sukoharjo, Jawa Tengah.   Industri kerajinan
logam tersebut kini memproduksi gong berbagai
ukuran, mulai dari gong berukuran kecil dengan
diameter sekitar 10 cm hingga gong berukuran
besar dengan diameter 115 cm. Selain itu, Panji
Gong Agung yang kini dinakhodai oleh Sanjaya,
memproduksi berbagai jenis peralatan gamelan
seperti bonang, kenong, saron, demung, peking
dll.

Harga berbagai produk gong dan gamelan
itu pun bervariasi, mulai dari Rp 250 juta per set
sampai Rp 350 juta per set (gong super). Satu set
produk gong ada yang terdiri dari 20 unit gong
berbagai ukuran ada juga yang terdiri dari 22 unit
gong berbagai ukuran.
Sanjaya sendiri mengaku usaha industri
kerajinan logam gong dan gamelan yang kini
ditekuninya itu merupakan usaha warisan dari
orang tuanya. Usaha industri kerajinan gong
dan gamelan itu sendiri pada awalnya didirikan
oleh mendiang kakek Sanjaya sekitar awal
tahun 1900-an. Bapaknya Sanjaya kemudian
meneruskan usaha industri kerajinan gong dan
gamelan tersebut sepeninggal kakeknya. Kini
giliran Sanjaya yang meneruskan tradisi keluarga
dalam menggarap industri kerajinan tersebut.   
Sanjaya sendiri mulai terjun langsung
menakhodai usaha industri kerajinan gong
warisan keluarga sejak tahun 1993. Namun sejak
kecil, Sanjaya sudah berkecimpung membantu
orang tuanya dalam kegiatan produksi gong
dan gamelan. Bahkan, ketika kakeknya masih
ada, Sanjaya sering kali diajari oleh kakeknya
menangani kegiatan industri kerajinan yang
banyak terkait dengan seni budaya tradisional
itu.
“Dari 60 orang cucu, saya merupakan
satu-satunya cucu yang mendapat warisan
keterampilan dalam pembuatan gong dan
gamelan dari kakeknya. Karena itu, tidak
mengherankan kalau kakek saya mewasiatkan
kepada saya untuk melanjutkan usaha industri
kerajinan ini,” kata Sanjaya.
Kini Sanjaya cukup sibuk menangani berbagai
pesanan pembuatan gong dan gamelan dari
berbagai kota di tanah air. Bahkan, usaha industri
kerajinan Panji Gong Agung pernah juga pernah
mendapatkan pesanan pembuatan gong dari
mancanegara seperti dari Jerman, Belanda,
Australia dan Jepang.
“Presiden Habibie pun pernah memesan
pembuatan satu set gong Super pada tahun
1998. Sekarang gong Super tersebut disimpan di
lantai 4 Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BBPT),” tutur Sanjaya.
Menurut Sanjaya, pembuatan perangkat gong
dan gamelan umumnya dilakukan berdasarkan
pesanan dari pembeli. Karena itu, biasanya
Sanjaya tidak pernah memiliki stok gong atau
gamelan mengingat konsumen memiliki selera
berbeda-beda menyangkut pesanan gong atau
gamelan mereka.
“Namun demikian, kami tidak pernah sepi
pesanan. Setiap bulannya selalu saja ada pesanan
yang masuk. Karena itu pula kami tidak pernah
kekurangan pekerjaan. Biasanya sejumlah pembeli
dari sejumlah daerah di tanah air secara rutin
memesan pembuatan gong kepada kami seperti
dari Bali dan dari daerah lainnya,” kata Sanjaya.

Dengan dibantu oleh 20 orang karayawan,
Sanjaya bersama Panji Gong Agungnya ratarata memproduksi 4 set gong/gamelan setiap
tahunnya. Apabila setiap set gong/gamelan
terdiri dari 20-22 unit gong, maka sedikitnya
84 sampai 88 unit gong diproduksi Panji Gong
Agung setiap tahunnya.
Untuk memproduksi gong, Sanjaya
menggunakan bahan logam tembaga dan timah
sebagai bahan baku utama. Kedua jenis bahan
logam tersebut dilebur bersama-sama kemudian
dicor dalam cetakan. Selanjutnya bahan cetakan
logam campuran tembaga dan timah itu ditempa
sampai terus menerus distemp hingga diperoleh
produk gong yang menghasilkan suara yang
nyaring dan pas sesuai dengan pesanan.
Biasanya untuk pembuatan gong atau
gamelan, Sanjaya menggunakan logam
campuran tembaga dan timah dengan komposisi
10 bagian tembaga yang dicampur dengan 3
bagian timah. “Sambil dibentuk dengan cara
ditempa, gong atau gamelan yang terbuat
dari bahan perunggu (campuran tembaga dan
timah) terus menerus disesuaikan suaranya agar
diperoleh gong dengan suara terbaik.”
Sanjaya mengakui produk gong atau
gamelan tardisionalnya sulit ditiru oleh perajin
lain atau oleh industri besar sekalipun. Sebab,
pembuatan produk gong/gamelan tradisional
membutuhkan keterampilan khusus yang sangat

Sanjaya biasanya membeli bahan baku logam
tembaga di sekitar kota Solo, sedangkan logam
timah diperolehnya dari seorang pemasok di kota
Semarang. Setiap harinya Sanjaya membutuhkan
tidak kurang dari 60 kg tembaga dan timah
sehingga setiap bulannya diperlukan sekitar 1,8
ton bahan baku logam.
“Kami sudah biasa melayani pesanan
pembuatan gong atau gamelan dari berbagai
daerah dari seluruh Indonesia. Kami bisa
memproduksi gong atau gamelan Sunda, Jawa,
Bali, Sumatera atau pun Kalimantan. Sebab pada
dasarnya nada semua gong atau gamelan itu
sama, hanya gelombangnya saja yang berbeda,”
tutur Sanjaya.
Satu-satunya kendala yang sampai saat ini
masih ditemui Sanjaya dalam mengembangan
usaha industri kerajinan gong dan gamelannya
adalah sulitnya mendapatkan pasokan bahan
baku logam yang harganya kian hari kian
meningkat. ***

informasi >
langka. “Kalau bentuknya mungkin bisa ditiru,
bahkan perusahaan skala industri bisa membuat
gong/gamelan dengan bentuk yang jauh lebih
bagus. Tapi walaupun bentuknya bagus, mereka
tidak bisa menghasilkan suara yang baik.”

Panji Gong Agung
Sanjaya
Ds. Wirun RT.2/VI Mojolaban, Bekonang
Sukoharjo – Solo 57554
Jawa Tengah
Telp. (0271) 611636
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Kain Tenun Ikat
Lepo Lorun

Mengembangkan Penggunaan Bahan Pewarna Alami

K

ekayaan seni budaya berupa kain
tradisional di tanah air memang sangat
mengagumkan dan membanggakan.
Kekaguman dan kebanggaan itu tidak
hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri
yang memang memiliki seni budaya tersebut,
tetapi juga turut dirasakan oleh kalangan turis
asing yang melancong ke tanah air. Mereka sering
kali berdecak tanda kagum melihat kekayaan seni
budaya kain tradisional Indonesia yang sangat
indah dan kaya akan nilai seni.
Selain memiliki kekayaan seni budaya kain
tradisional berupa kain batik dari Jawa, kain tenun
songket dari Sumatera Selatan dan Bali, kain
32
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tenun lurik dari Yogyakarta dan daerah lainnya
serta kain sasirangan dari Kalimantan, dunia seni
budaya kain tradisional Indonesia masih memiliki
sejumlah seni budaya kain tradisional lainnya yang
sangat menarik dan indah dipandang mata.
Salah satu diantaranya adalah kain tenun ikat
Lepo Lorun yang diproduksi oleh sekelompok
perajin di Kecamatan Nita, Kabupaten Sika,
Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan produksi kain tenun ikat Lepo Lorun itu
dikembangkan oleh sekelompok perajin yang
tergabung dalam Sentra Tenun Ikat Lepo Lorun
(STILL) di bawah asuhan seorang wanita energik
bernama Ir. Alfonsa Horeng.
Di sentra industri kerajinan kain tenun ikat
tradisional tersebut kini terdapat 184 perajin
yang tersebar di sembilan desa di Kecamatan
Nita. Di bawah asuhan Alfonsa Horeng, sentra
industri kerajinan kain tenun ikat tersebut kini
mulai bangkit dan muncul   menjadi salah satu
pusat kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten
Sika, Flores, NTT.
Dengan menerapkan sistem manajemen yang
cukup professional, Alfonsa Horeng mencoba
mengelola sentra industri kerajinan tersebut
dengan apik dan penuh dedikasi. Alfonsa pun
secara giat mempromosikan produk kain tenun
ikat Lepo Lorun kepada kalangan konsumen
dengan mengikuti berbagai pameran di dalam
dan luar negeri.
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Untuk mendukung kegiatan pemasarannya,
Alfonsa mencoba memperkenalkan merek
baru untuk semua produk kain tenun ikat Lepo
Lorun. ‘Forsa’ demikian nama merek produk kain
tenun ikat Lepo Lorun tersebut yang maknanya
dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah
‘mengumpulkan kekuatan untuk mencapai suatu
tujuan’.
Selain memperkenalkan merek baru, Alfonsa
juga mencoba mengembangkan penggunaan
zat pewarna alami dalam proses produksi kain
tenun ikat Lepo Lorun. Penggunaan zat pewarna
alami tersebut diharapkan menjadi salah
satu keunggulan yang dapat menjadi unsur
pembentuk daya saing bagi produknya.
“Walaupun zat warna alami ini sudah cukup
lama ditemukan oleh masyarakat perajin kain
tenun ikat di Kabupaten Sika, NTT, namun kami
sengaja mengangkat dan mengembangkan
kembali zat warna alami ini sejak tahun 2003 lalu.
Hal itu dilakukan sehubungan dengan munculnya
trend baru di kalangan masyarakat konsumen,
khususnya konsumen luar negeri yang lebih
cenderung menggunakan produk-produk ramah
lingkungan, termasuk di dalamnya penggunaan
zat pewarna tekstil alami,” kata Alfonsa.
Beberapa jenis zat warna alami yang kini
banyak dipakai di kalangan masyarakat perajin
kain tenun ikat Lepo Lorun diantaranya adalah
buah nila, akar dan batang mengkudu, kunyit,
kayu merah, nahar, dadap, daun singkong hitam,
bunga biksa, mahoni, batang nagka dan lainlain. Bahan-bahan dasar berupa bagian tanaman
tersebut diekstrak menjadi bahan pewarna
berupa pasta (padat), filtrat (cairan) atau powder
(tepung).
Untuk memperkuat daya ikat bahan pewarna
terhadap serat-serat kain tenun, para perajin kain
tenun ikat Lepo Lorun memanfaatkan sejenis

bahan pembantu yang disebut dengan istilah
‘mordan’, sejenis bahan kimia yang diperoleh
dari proses ekstraksi daun dan batang tumbuhan
‘Loba’.
“Penggunaan bahan pewarna alami yang
dikombinasikan dengan penggunaan bahan
pembantu mordan ini berhasil dengan baik
karena mampu menghasilkan fiksasi warna yang
cukup kuat. Jadi, para konsumen kain tenun ikat
Lepo Lorun tidak perlu khawatir kalau warna kain
yang mereka beli akan luntur ketika dicuci,” kata
Alfonsa.
Namun demikian, walaupun penggunaan
bahan pewarna alami kini terus digalakkan,
sebagian perajin kain tenun ikat Lepo Lorun tetap
menggunakan bahan pewarna tekstil sintetik.
Sebab, sampai saat ini masih ada sebagian
konsumen yang tetap menginginkan kain tenun
ikat dengan pewarna sintetik.
“Walaupun
kami
kini
sedang
mengembangkan zat pewarna alami, namun
mengingat masih ada pasar yang membutuhkan
kein tenun ikat dengan bahan pewarna sintetik
maka tentu kami harus tetap memenuhi keinginan
pasar tersebut. Kendati demikian secara umum
70% industri kerajinan tenun ikat Lepo Lorun
kini sudah menggunakan bahan pewarna alami,
sedangkan penggunaan bahan pewarna tekstil
sintetik kini hanya tinggal sekitar 30%,” tutur
Alfonsa.
Untuk mendukung program penggunaan
bahan pewarna alami tersebut, Sentra Tenun Ikat
Lepo Lorun sejak tahun ini juga mengembangkan
kebun tanaman sumber bahan baku pewarna
alami. Bahan-bahan tanaman yang dihasilkan dari
kebun tersebut kemudian diolah menjadi sediaan
siap pakai yang setiap saat dapat dimanfaatkan
oleh para perajin setempat.
Mengenai motif kain tenun ikat Lepo Lorun,

Alfonsa mengatakan saat ini terdapat lebih dari 20
jenis motif kain tenun ikat Lepo Lorun. Beberapa
diantaranya adalah motif Mawarame atau motif
bintang yang melambangkan sebuah keluarga
yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ada juga
motif Corosang Doberado, sebuah motif yang
diambil dari kata bahasa Portugis yang kurang
lebih melambangkan hati dan delapan anak ayam
yang saling berpasangan.
Kegiatan industri kerajinan kain tenun ikat
Lepo Lorun sampai saat ini masih dilakukan secara
tradisional dengan menggunakan alat tenun
sederhana berupa alat tenun gedok. Dengan
alat tenun tersebut Sentar Tenun Ikat Lepo Lorun
mampu memproduksi 200 lembar kain dalam
tiga bulan.
Produk kain tenun ikat Lepo Lorun selain
dipasarkan di pasar lokal untuk memenuhi
kebutuhan upacara adat masyarakat setempat,
juga dipasarkan ke kota-kota besar lainnya di
tanah air. Sementara itu, ekspor ke luar negeri
dilakukan melalui pihak ketiga seperti ke Inggris,
Jerman, Kanada dan Selandia Baru.
Harga jual kain tenun ikat Lepo Lorun bervariasi,
namun secara umum satu lembar kain tenun ikat
dengan bahan pewarna sintetik umumnya dijual
dengan harga Rp 300.000, sedangkan kain tenun
ikat dengan bahan pewarna alami dijual dengan
harga Rp 500.000 per lembar. ***

informasi >
Crayon Miniatures
Jl. Aceh 15 (Kebon Sirih), Bandung,
Telp. (022) 4201043, H.P: 0816609268.
Outlet: Istana Plaza Lt. 2, Bandung
Telp. (022) 6076009.
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Bugart Leather
Produk Jaket Kulit Garut Semakin Eksis di Pasar

J

aket kulit merupakan salah satu produk
andalan industri kerajinan kulit di sentra
industri kulit Sukaregang, Garut, Jawa
Barat. Produk jaket kulit itu kini tidak hanya
banyak diminati para pembeli dari dalam negeri
tetapi juga para pembeli dari mancanegara seperti
dari negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah dan
Amerika. Para pembeli dari dalam dan luar negeri
itu sangat antusias untuk membeli produk jaket
kulit Garut karena tertarik oleh kualitasnya yang
cukup baik, namun harganya sangat kompetitif.
Industri kerajinan kulit, terutama industri jaket
kulitnya, bagi masyarakat kota Garut, khususnya
di Kecamatan Sukaregang, sudah begitu populer
dan memasyarakat. Industri tersebut bagaikan
sudah menjadi darah daging masyarakat karena
saking banyaknya anggota masyarakat yang
menjadikan industri tersebut sebagai tumpuan
kehidupan.
Industri jaket kulit di wilayah Garut umumnya
34

Karya Indonesia edisi 4 - 2007

merupakan industri rumahan (home industry)
dengan kemampuan produksi rata-rata 2.000
pieces jaket kulit per bulan. Biasanya untuk
memproduksi satu buah jaket kulit diperlukan
bahan baku kulit samakan bermutu tinggi
sebanyak 30 kaki persegi.
Potensi pasar dalam negeri sendiri sebetulnya
sangat besar, namun selama ini masih banyak
pesanan yang belum cocok betul dari segi harga.
Beberapa pesanan justru datang melalui pihak
ketiga yang dari segi bisnis sebetulnya kurang
menguntungkan bagi perajin. Sebab, dapat
membuat margin keuntungan bagi perajin
menjadi sangat tipis.
“Seharusnya pembeli langsung yang
berhubungan dengan produsen, jangan melalui
pihak ketiga. Karena membuat harga jadi kurang
kompetitif,” kata Wawan Rdiwan N, pemilik
industri rumahan jaket kulit Bugart Leather di
Sukaregang, Garut.

Dari dalam negeri sendiri pesanan
pembuatan jaket kulit datang dari berbagai
instansi pemerintah dan kalangan perusahaan
seperti TNI-AD, Kepolisian, industri sepeda motor
seperti Yamaha dan Honda, PT Freeport dan lainlain. Sedangkan pesanan pembuatan jaket kulit
dari luar negeri antara lain datang dari Jepang
dan Lebanon,
Namun demikian, Wawan mengakui potensi
pasar jaket kulit di dalam negeri yang sampai
saat ini belum tergarap secara optimal adalah
para pengendara sepeda motor. Padahal para
pengendara sepeda motor di tanah air sangat
banyak dan masih banyak diantara mereka yang

belum memiliki jaket kulit.
Selain memproduksi jaket kulit sebagai
produk utama, tambah Wawan, Bugart Leather
juga memproduksi barang kerajinan kulit lainnya
sebagai pendukung seperti sandal kulit tradisional,
sarung HP, ikat pinggang, dompet, sarung tangan
kulit, gantungan kunci dan lain-lain.
Menurut Wawan, pesanan pembuatan jaket
kulit yang diterima kalangan pengusaha industri
jaket kulit di Garut dewasa ini cukup banyak.
Namun kebanyakan order yang dapat dikerjakan
oleh Bugart Leather dan industri rumahan lain
umumnya order dalam jumlah relatif kecil,
yaitu sampai 100 pieces. Hal itu terjadi karena
kebanyakan industri rumahan masih menghadapi
kendala modal dan tenaga kerja yang masih
sangat terbatas.
“Kalau ada order dalam jumlah yang cukup
besar biasanya kami mengerjakannya secara
bersama-sama dengan para perajin yang lain.
Kebetulan kami memiliki wadah organisasi yang
diberi nama Forum Komunikasi Pengrajin Kulit
Garut (Fokpek Garut). Untuk memenuhi order
dalam jumlah besar itu biasanya kami membagi
pekerjaan kepada anggota Fokpek Garut yang
lain,” kata Wawan yang kini dipercaya menjadi
Ketua Fokpek Garut.
Pembagian order itu pernah dilakukan
ketika beberapa waktu lalu sebuah perusahaan

dari Portugal memesan pembuatan jaket kulit
sebanyak 15.000 pieces. Pesanan sebesar itu
dibagikan kepada beberapa perusahaan anggota
forum. Industri kerajinan jaket kulit di Garut sendiri
diperkirakan memiliki kemampuan produksi
sekitar 10.000 pieces per bulan.
Wawan mengatakan produk jaket kulit buatan
para pengrajin di Garut kini sudah cukup dikenal
di pasar dalam negeri karena kualitasnya cukup
baik, modelnya sangat bervariasi dan harganya
sangat kompetitif. Dibandingkan dengan produk
serupa dari daerah lain, produk jaket kulit produksi
Garut masih lebih kompetitif.
Di pasar lokal (di toko-toko barang kerajinan
kulit di Garut) produk jaket kulit buatan perajin
setempat dijual dengan harga yang bervariasi
mulai dari Rp 80.000 sampai Rp 2 juta per pieces.
Namun selain itu ada juga jaket yang dibuat dari
sisa-sisa potongan kulit yang dijual dengan harga
yang lebih murah, yaitu Rp 65.000 per pieces.
Selama ini sejumlah perusahaan internasional
telah memesan pembuatan jaket kulit kepada
para perajin jaket kulit Garut. Beberapa pemesan
dari perusahaan multinasional itu diantaranya
British Petroleum, Freeport, Telkom, Indosat
dan sejumlah pembeli dari Amerika Serikat dan
Australia.
Mengenai desain jaket kulit yang dipesan,
biasanya pembeli membawa sendiri model/desain

jaket kulit yang dipesannya. Namun kadangkadang ada juga pembeli yang menggunakan
desain jaket kulit yang dikembangkan sendiri
oleh para perajin jaket kulit di Garut. ***
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Kopeling Selang
Truk Tangki BBM

untuk Mencegah Pencurian BBM

K

asus pencurian bahan bakar minyak
(BBM) dari truk tangki BBM di tengah
perjalanan sering kali terjadi di Indonesia.
Pencurian BBM di tengah perjalanan
tersebut seringkali melibatkan awak truk tangki
BBM (sopir dan kernet) yang berperilaku tidak
jujur dalam menjalankan tugasnya mengantarkan
BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU).
Selama ini kasus pencurian BBM di tengah
perjalanan itu sangat sulit dibuktikan, baik
oleh perusahaan pengelola SPBU, perusahaan
truk tangki pengangkut BBM, maupun oleh PT
Pertamina selaku pemasok BBM. Akibatnya, pihak
yang berwajib tidak penah bisa membongkar para
36
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mafia pencurian BBM itu. Perusahaan pengelola
SPBU pun terpaksa harus rela menjadi korban
dari kasus pencurian BBM di tengah perjalanan
ini tanpa bisa menuntut pelaku pencuriannya.
Namun untunglah ada Ketut Sunadi, seorang
pengusaha industri kecil menengah (IKM) logam
dari Surabaya, Jawa Timur. Ketut yang sehari-hari
dikenal sebagai pemilik sekaligus Kepala Teknik
di CV Dua Empat, sebuah perusahaan leveransir
pengecoran perbengkelan yang berlokasi di
Surabaya, terinspirasi oleh kasus pencurian BBM
di tengah perjalanan itu untuk menciptakan
alat yang dapat mencegah perbuatan kriminal
tersebut.
Walaupun latar belakang pendidikannya

hanya sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA), namun dengan ketekunannya Ketut
berhasil menjadi tenaga terampil dalam bidang
rubber seal, mekanisasi dan metalurgi hingga
mampu menciptakan alat berupa kopeling
selang truk tangki BBM yang dapat mencegah
praktek pencurian BBM dari truk tangki di tengah
perjalanan.
Selain dapat mencegah pencurian BBM dari
truk tangki BBM di tengah perjalanan, kelebihan
lainnya dari produk kopeling selang truk tangki
BBM ciptaan Ketut itu diantaranya adalah sangat
aman, efektif, praktis dan ekonomis. Dikatakan
aman karena alat ciptaan Ketut ini dapat
mencegah terjadinya kebakaran yang diakibatkan
oleh  sambaran percikan api terhadap uap BBM.
Karena itu, untuk produk hasil temuannya itu
Ketut memberikan nama atau merek dagang
SEPEC yang merupakan singkatan dari Safety
(keamanan), Effective (efektif ), Praktis dan
Economic (ekonomis).
Dikatakan efektif karena alat kopeling selang
truk tangki BBM ini bekerja secara optimal dan
mampu menjalankan fungsinya dalam berbagai
kondisi lapangan. Dikatakan praktis karena
penggunaan alat tersebut memang sangat mudah.
Dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya,
dikatakan ekonomis karena alat ciptaan Ketut ini
mampu mencegah kehilangan BBM akibat proses
penguapan. Penguapan BBM (khususnya bensin)
yang bocor keluar dari selang sangat merugikan
karena disamping dapat memicu terjadinya
kebakaran juga dapat menimbulkan kehilangan
(losses) atau berkurangnya takaran BBM serta
dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
Pada prinsipnya, kopeling selang truk tangki
BBM ciptaan Ketut terdiri dari 8 bagian utama
yang masing-masing memiliki fungsinya sendirisendiri. Kedelapan bagian tersebut adalah Quick
Coupling, Dust Cap (penutup), Gravity Coupler,
Connect Bottom Loading,  Manhole, Elbow atau
Goose Neck (leher angsa), Coupling Dombak dan
Pipe Vent (PV) Valve.
Quick
Coupling
dirancang
khusus
menggunakan
sistem
mekanis
untuk
pengamanan dan sekaligus dapat berfungsi
sebagai segel yang efektif dan akurat. Bagian ini
dibuat dengan mengikuti standard API RP1004.
Dust Cap (penutup) merupakan alat pada Quick
Coupling untuk pengamanan dari benturan.
Gravity Coupler dilengkapi dengan katup atau
klep berfungsi sebagai alat untuk mengambil
sample BBM sekaligus menjadi penyambung
selang pembongkaran BBM dengan bagian Quick
Coupling. Sedangkan Connect Bottom Loading
merupakan bagian yang berfungsi sebagai
penyambung selang pembongkaran dengan
bagian Quick Coupling namun tidak berfungsi
sebagai alat untuk mengambil sample BBM.
Manhole dilengkapi dengan katup tiga fungsi,
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telah berhasil menemukan kopeling selang truk
tangki BBM itu telah mengantarkannya menjadi
salah satu nominator penerima penghargaan
Kreasi Teknologi Unggulan dalam rangka
Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2006 yang
diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian.
Dalam lomba Kreasi Teknologi Unggulan tersebut
Ketut dengan CV Dua Empatnya dan alat kopeling
selang truk tangki BBM-nya keluar sebagai juara
kedua.  
Dengan bantuan Klinik Konsultasi HKI
Departemen Perindustrian, produk hasil temuan
Ketut tersebut telah berhasil didaftarkan patennya
ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Departemen Hukum dan HAM dengan nomor
paten S-00200500154. Selain mendaftarkan
hak paten, Ketut juga telah mendaftarkan hak
kekayaan intelektual lainnya kepada instansi
yang sama, yaitu hak merek SEPEC dengan
Nomor 489846, hak paten desain industri
dengan Nomor A-00200401083. Pendaftaran
hak kekayaan intelektual atas produk hasil kreasi
Ketut itu dilakukan untuk mencegah terjadinya
penjiplakan atau peniruan oleh pihak lain yang
tidak bertanggung jawab.
Kehandalan produk kopeling selang truk
tangki BBM ciptaan Ketut juga telah teruji
kemampuannya, baik dalam skala pengujian di
laboratorium maupun dalam skala pengujian
di lapangan. Produk tersebut telah berhasil
mendapatkan SNI dan lulus uji material yang
dilakukan oleh Balai Besar Bahan dan Barang
Teknik (B4T) Departemen Perindustrian dan
Badan Standardisasi Nasional (BSN).  

yaitu press, vakum dan bila tangki terguling dapat
menutup secara otomatis untuk menghindari
tumpahnya BBM sehingga dapat mencegah
terjadinya kebakaran.
Coupling Dombak dilengkapi dengan safety
valve (katup/klep pengaman) yang berfungsi
untuk mencegah atau menekan penguapan
(losses), bahaya kebakaran dan pencemaran
lingkungan.
Elbow atau Goose Neck (leher angsa) berfungsi
untuk membuka katup pengaman (safety valve)
yang terdapat di Coupling Dombak serta untuk
memperlancar proses pembongkaran BBM dari
tangki truk dan mencegah kerusakan atau patah
selang. Apabila terjadi kebakaran di SPBU dan
elbow dilepas, maka katup pengaman akan
menutup secara otomatis.
PV Valve dilengkapi dengan dua klep/katup
yang bekerja secara berlawanan dengan sistem
pegas penekan. Pada tekanan 0,9 KgF/Cm3 maka

katup baru bekerja yaitu membuka. Cara kerja
PV Valve yang sangat efektif dapat menekan
penguapan (losses) BBM.
Ketekunan, keuletan dan rasa ingin tahu
yang besar pada diri Ketut telah mendorong pria
kelahiran Gianyar, Bali pada 13 Juli 1943 itu untuk
melakukan berbagai percobaan dan penelitian
di bidang industri logam dengan memanfaatkan
logam dan karet bekas yang sudah tidak
dimanfaatkan pihak lain.  
Dengan hasil penemuannya itu, kalangan
perusahaan pengelola SPBU kini tidak perlu
resah lagi kalau takaran BBM yang diangkut
truk tangki BBM pemasoknya akan berkurang
dari standard takaran PT Pertamina. Dengan
demikian perusahaan pengelola SPBU pun akan
terhindar dari kerugian yang sebelumnya selalu
membayangi kegiatan usaha penjualan BBMnya.
Kerja keras, ketekunan dan keuletan Ketut yang
Karya Indonesia edisi 4 - 2007
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PT Barata Indonesia
(Persero)
Sejak Lama Kuasai Teknologi Industri Gula,
Siap Mendukung Pelaksanaan Revitalisasi Industri Gula Nasional

Industri gula di tanah air sudah berkembang
jauh sebelum bangsa Indonesia berhasil merebut
kemerdekaan dari tangan para penjajah, yaitu
pada era tahun 1700-1800-an. Hal itu sejalan
dengan berkembangnya usaha perkebunan
tebu yang pada awalnya diperkenalkan oleh para
pengusaha kompeni Belanda. Bahkan, Indonesia
yang ketika itu masih dikenal sebagai Hindia
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Timur pernah dikenal sebagai salah satu negara
eksportir gula yang cukup diperhitungkan di
pasar dunia.
Namun sayangnya, setelah sekian ratus tahun
berselang, predikat sebagai salah satu negara
eksportir gula yang cukup diperhitungkan dunia
itu lepas dari genggaman Indonesia. Justru di era
kemerdekaan inilah Indonesia dewasa ini malah

dikenal sebagai salah satu negara pengimpor
gula terbesar dari pasar dunia.
Memang banyak sekali faktor yang mungkin
saja menjadi penyebab merosotnya kemampuan
produksi gula di tanah air, baik faktor teknis seperti
teknologi produksi gula (termasuk di dalamnya
teknologi industri gula/off farm dan teknologi
pertanian/on farm) maupun faktor non teknis
seperti faktor sosiologis-politis masyarakat, faktor
kebijakan pemerintah, iklim usaha dan faktor
ekonomis lainnya.
Karena itu, untuk mengembalikan kejayaan
industri pergulaan nasional sebagai salah satu
eksportir gula terkemuka dunia, atau setidaknya
mengurangi dan melepaskan ketergantungan
pemenuhan kebutuhan gula nasional dari
pasokan gula impor, maka langkah revitalisasi
industri gula merupakan langkah yang sangat
mendesak untuk dilakukan. Program revitalisasi
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industri gula tersebut merupakan rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan secara terpadu
dan komprehensif mencakup revitalisasi yang
terkait dengan faktor teknis maupun non teknis.
Singkatnya, revitalisasi itu harus dilakukan mulai
dari revitalisasi perkebunan tebu (on farm) hingga
restrukturisasi industri gulanya (off farm) termasuk
juga revitalisasi kebijakan pergulaan nasional.
Tanpa mengesampingkan berbagai faktor
lainnya yang berpengaruh terhadap industri
pergulaan nasional, faktor teknis khususnya
masalah teknologi industri gula memegang
peranan yang cukup penting dalam mendukung
upaya revitalisasi industri gula nasional.
Faktor teknis ini berkaitan erat dengan
upaya peningkatan kapasitas produksi dan
efisiensi pengolahan tebu menjadi gula. Tentu
hal ini melibatkan penerapan teknologi industri
termutakhir di bidang pergulaan termasuk
diantaranya mengganti mesin-mesin pabrik gula
yang sudah usang (peninggalan jaman Belanda)
dengan mesin-mesin berteknologi mutakhir.
Dari segi penguasaan teknologi industri gula,
Indonesia sebetulnya tidak begitu ketinggalan
dibandingkan dengan negara lain. Sebab,
sejumlah perusahaan di dalam negeri selama
ini ternyata sudah mampu memproduksi mesinmesin industri gula dengan kualitas yang cukup
handal.  
Tampaknya tidak banyak warga Indonesia
yang mengetahui kemampuan dan kompetensi
perusahaan-perusahaan nasional, khususnya
badan usaha milik negara (BUMN) di bidang
permesinan industri gula. Padahal diantara
perusahaan-perusahaan BUMN tersebut banyak
yang telah memiliki kemampuan dan kompetensi
yang cukup membanggakan, baik dalam skala
nasional, regional maupun internasional.
Salah satu diantaranya adalah PT Barata
Indonesia (Persero), sebuah perusahaan milik
negara yang bergerak di bidang industri
pengecoran logam (foundry), manufaktur
dan EPC (Engineering, Procurement and
Construction). Perusahaan yang berstatus sebagai
perusahaan milik negara sejak tahun 1971 ini
telah memiliki pengalaman panjang di bidang
industri manufaktur mesin. Sebab, perusahaan
tersebut merupakan hasil penggabungan dari
dua perusahaan Belanda, yaitu NV. Braat Machine
Fabriek yang didirikan sejak tahun 1901 dan
Machine Fabriek & Werf NV. Molen Fliet yang

didirikan sejak tahun 1920.
Di bidang EPC, PT Barata Indonesia (Persero)
mampu melakukan rancang bangun berbagai
peralatan handling di pelabuhan, pabrik gula
(pembangunan pabrik baru maupun rekondisi
pabrik lama), pabrik minyak kelapa sawit, fasilitas
bandara dan pembangkit listrik.
Di bidang manufaktur, PT Barata Indonesia
(Persero) mampu memproduksi berbagai
peralatan untuk berbagai keperluan seperti
untuk sektor minyak dan gas (heat exchanger,
pressure vessel, boiler, HRSG, condenser, pipa,
deaerator dan tanki), peralatan pembangunan
jalan (road roller, asphalt sprayer, stamper, stone
crusher), hydro mechanical (water gate, trash rack,
penstock, hydro turbine), agro industri (peralatan
pabrik gula dan komponennya), proses industri
(pabrik semen dan peralatannya, peralatan
industri pertambangan, peralatan industri kimia),
konstruksi baja (jembatan baja untuk kereta api
maupun untuk jalan darat lainnya), permesinan
berat (pembuatan gear dan alat berat).
Di bidang pengecoran logam, PT Barata
Indonesia (Persero) mampu memproduksi
berbagai komponen untuk berbagai industri
lainnya, seperti berbagai komponen bergerak
(bogie kereta api, automatic coupler, shoulder/
rail clip housing, knuckle, axle box), industri
semen (liners, hammer mills, grate plates,
wobblers, nose ring, grinding balls), industri
pertambangan (dredge buckets, bucket teeth,
jaw crushers, comminution parts, slurry pumps),
komponen otomotif (trunnion, hanger, piston
rings, camshaft), industri kimia (distributor pipe,
impeller, pump casing, komponen pabrik kertas),
industri perkapalan (rudder horn, rudder frame,
anchor, bollards).
Selain mampu memproduksi berbagai
jenis mesin dan peralatan pabrik, PT Barata
Indonesia (Persero) juga telah terbukti mampu
melaksanakan proyek putar kunci (turn key
project) pembangunan sejumlah pabrik gula
di tanah air. Sebagai contoh Pabrik Gula (PG)
Pelaihari di Kalimantan Selatan dan PG Paguyama
di Gorontalo merupakan contoh dua pabrik yang
pembangunannya dilakukan sepenuhnya oleh
PT Barata Indonesia (Persero).
Selain itu, PT Barata Indonesia sudah sejak lama
memproduksi berbagai mesin dan komponen
mesin untuk kebutuhan pabrik gula seperti
mill stands dan mill roll yang kini sudah banyak

dipergunakan di pabrik gula milik swasta maupun
negara seperti PG Sei Semayang, PG Ngadirejo
dan PG Gempol Kerep (milik PT Perkebunan
Nusantara/PTPN X). Komponen mesin giling
tebu (mill roll) merupakan salah satu komponen
pabrik gula yang harus selalu diganti secara rutin
setiap 2-3 tahun. Karena itu, kebveradaan PT
Barata Indonesia (Persero) sebagai pembuatan
komponen mesin untuk pabrik gula memegang
peranan yang cukup penting dalam rangka
mendukung kegiatan operasi pabrik gula di
dalam negeri.
PT Barata Indonesia (Persero) juga telah
berhasil melaksanakan kegiatan peningkatan
kapasitas pengolahan PG Krebet (milik PT Rajawali
Nusantara Indonesia/RNI) di Malang, Jawa Timur
dari 4.000 ton tebu per hari (ton cane per day/TCD)
menjadi 10.000 TCD.
Kini PT Barata Indonesia (Persero) juga sedang
mengembangkan pembuatan pabrik gula mini
dengan kapasitas produksi 200 TCD untuk luasan
kebun tebu yang tidak begitu luas, yaitu sekitar
350 hektar. Dengan luasan kebun tebu tersebut,
pabrik gula mini dapat dioperasikanoleh kelompok
tani yang mengelola dan mengusahakan kebun
tebu tersebut. Prototipe pabrik gula mini yang
dikembangkan PT Barata Indonesia (Persero)
tersebut kini sedang diuji coba di Kediri, Jawa
Timur.
Selama ini PT Barata Indonesia (Persero)
juga telah terlibat secara intens dalam upaya
pengembangan kemampuan pabrik gula
di dalam negeri. Terlebih lagi kebanyakan
perusahaan pengelola pabrik gula di tanah air
selama ini umumnya tidak membangun pabrik
gula baru melainkan meng-up-grade pabrik gula
yang sudah ada untuk ditingkatkan kemampuan
produksinya. ***
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SS-2
Teknologi

Senapan Ringan Handal dengan
Gabungan Berbagai Kelebihan

S

etelah sukses memproduksi senjata api
ringan tipe Senapan Serbu (SS) versi
pertama atau lebih dikenal dengan
nama SS1, PT Pindad (persero) kembali
mengembangkan senjata api ringan versi baru
SS2 yang merupakan hasil pengembangan
dari SS1. Senjata api SS2 ini merupakan senjata
terbaru buatan PT Pindad (persero) yang memiliki
kemampuan gabungan dari berbagai kelebihan
senapan ringan buatan negara maju, yaitu M-16
buatan Amerika Serikat, Kalashnikov buatan Rusia
dan FNC buatan Belgia.
Dengan kapasitas produksi sebesar 15.000
pucuk SS1 per tahun, PT Pindad hingga saat ini
telah memproduksi ratusan ribu pucuk SS1. Selain
dipergunakan oleh personil Tentara Nasional
Indonesia (TNI), senjata ringan SS1 juga digunakan
oleh angkatan bersenjata sejumlah negara di Asia
dan Afrika. PT Pindad sendiri sampai kini telah
mengekspor beberapa ribu pucuk SS1 secara G
to G (Government to Government) ke negaranegara di kawasan Asia dan Afrika.
Untuk senapan SS2, PT Pindad memiliki
kapasitas produksi yang sama dengan SS1 yaitu
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sekitar 15.000 pucuk per tahun, namun sampai
saat ini untuk senjata SS2 baru TNI Angkatan
Darat yang telah memesan kepada PT Pindad
sebanyak ribuan pucuk dan sebagian produknya
sudah diserahkan pada tahun 2006 lalu.
Kegiatan produksi SS1 oleh PT Pindad selama
ini masih menggunakan lisensi dari FN Herstal
SA dari Belgia. Hal itu terjadi karena desain SS1
memang meniru desain senjata ringan FNC
buatan perusahaan Belgia tersebut. Penyerahan
pertama SS1 dari PT Pindad kepada pihak
TNI dilakukan pada tahun 1987. Penyerahan
dilakukan secara bertahap setiap tahun hingga
total senjata SS1 yang sudah diserahkan kepada
TNI sampai saat ini mencapai ratusan ribu pucuk.
Dengan demikian, SS1 yang kini dipakai personil
TNI sebagian diantaranya ada yang sudah berusia

Teknologi

20 tahun. Dengan usia pakai selama itu, maka
seharusnya sudah ada sebagian SS1 yang harus
diganti (afkir).
Dengan pertimbangan itu, PT Pindad
mengembangkan SS2 untuk menggantikan SS1
yang sudah cukup tua. Karena pengembangan
SS2 dilakukan sendiri oleh para ahli senjata ringan
PT Pindad dan proses rancang bangunnya juga
dilakukan sendiri oleh PT Pindad, maka kegiatan
produksi SS2 tidak lagi menggunakan lisensi dari
FNC Belgia, melainkan atas hak cipta, paten dan
merek yang dimiliki sendiri oleh PT Pindad.  
Jika untuk SS1 PT Pindad memproduksi
sebanyak 6 varian (SS1 V1, SS1 V2, SS1-V4, SS1-V5,
SS1-M1 dan SS1-R5), untuk SS2 perusahaan BUMN
tersebut sejauh ini juga sudah memproduksi 7
varian, yaitu SS2 V1, SS2 V1HB, SS2 V2, SS2 V2HB,  
SS2 V4, SS2 V4 HB dan SS2 V5. Masing-masing
varian memiliki keunggulan tertentu yang sesuai
dengan kondisi medan yang tertentu pula.
Masing-masing varian memiliki spesifikasi khusus
yang dapat dipergunakan untuk mendukung
pelaksanaan operasi di lapangan.
Salah satu kelebihan SS2 diantaranya
adalah bobot senjatanya lebih ringan namun
akurasi tembakannya lebih akurat. SS2 memiliki
kemampuan yang lebih handal karena memiliki
laras yang lebih panjang dibandingkan dengan
pendahulunya SS1. Dengan laras yang lebih
panjang maka akurasi tembakannya menjadi
lebih tepat.

Selain lebih ringan, bodynya lebih pendek dan larasnya
lebih
panjang
sehingga
memiliki akurasi tembakan
lebih baik dan lebih tepat,
SS2 juga memiliki beberapa
kelebihan lainnya dibandingkan
dengan pendahulunya (SS1),
diantaranya SS2 dapat dipasangi
teleskop dan dapat dilengkapi
dengan pelontar granat.
Kedua fitur baru tersebut
melengkapi perbedaan antara
SS1 dengan SS2. Walaupun
memiliki kaliber yang sama,
yaitu 5.56 x 45 mm, SS2 berbeda
dengan SS1 yang tidak memiliki
dudukan teleskop. SS2 sudah
dilengkapi dudukan teleskop
dengan
standard
militer
angkatan darat (Army Standard)
sehingga teleskop buatan pabrik
mana pun bisa dipergunakan
pada SS2 asalkan sesuai dengan
Army Standard. Sedangkan
jika dilihat dari kemampuan
jarak tembak efektif, kedua
jenis senjata tersebut memiliki
kemampuan yang hampir sama.
Jika berbagai varian SS1 memiliki
kemampuan jarak tembak efektif
yang bervariasi mulai dari 375
m sampai 600 m, varian-varian
SS2 memiliki kemampuan jarak
tembak efektif mulai dari 400 m
sampai 600 m.  
SS2 dirancang oleh para ahli senjata PT Pindad
(persero) yang merupakan putra-putri bangsa
Indonesia sendiri dengan menggabungkan
keunggulan beberapa desain senjata ringan
terkenal, yaitu M-16, Kalashnikov (AK) dan FNC.
Seluruh proses rancang bangun senjata ringan SS2
dilakukan sendiri oleh para ahli senjata PT Pindad
(persero) tanpa adanya keterlibatan tenaga ahli
asing. Prototipe SS2 pertamakali diperkenalkan
pada tahun 2004 dan diproduksi secara komersial
untuk pertama kalinya pada tahun 2006.
“Ini yang pertama kalinya kita lakukan
sepanjang sejarah berdirinya republik ini dimana
100% kegiatan pembuatan desain hingga kegiatan
produksinya dilakukan sendiri oleh PT Pindad,”
kata Timbul Sitompul, Kepala Departemen Humas
PT Pindad.   
Berbeda dengan SS2 yang sudah mengalami
banyak modifikasi dan perbaikan desain, SS1
memiliki body yang lebih panjang namun
larasnya lebih pendek. Body terbuat dari lembaran
alumunium alloy yang kemudian dibentuk
dengan cara dipres/ditempa. Dengan demikian
logam alumunium pembentuk body SS1 bukan
merupakan logam coran. Sedangkan body SS2
terbuat dari bahan alumunium alloy yang dicor
sehingga sangat mulus dan sama sekali tidak ada
bekas sambungan atau bekas pengelasan. Bahan
alumunium alloy memiliki kelebihan yaitu tahan
karat dan lebih ringan dari bahan baja.

Selama ini body, frame maupun profil untuk
pembuatan SS1 dipasok oleh perusahaan
vendor rekanan PT Pindad. Semua bahan logam
tersebut kemudian dihaluskan/dirapikan atau dimachining di PT Pindad. Sedangkan untuk SS2,
semua body, frame dan profil dibuat sendiri oleh
PT Pindad.
Semua jenis senjata produksi PT Pindad
sebelum dilepas kepada konsumen/pemakai
sudah lolos uji dengan menggunakan standar
TNI-AD yang disebut dengan Syarat Standard Tipe
(SST). Standard yang dikembangkan oleh Dinas
Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNIAD itu antara lain menetapkan bahwa senjata
buatan PT Pindad tersebut harus lolos dari
berbagai uji seperti uji jatuh dari ketinggian
tertentu, uji pasir, uji masuk lumpur, uji kedap air
dan  uji ketahanan.
SS1 maupun SS2 telah lolos berbagai uji
tersebut. Karena itu, walaupun senjata SS1 atau
SS2 masuk lumpur atau air, senjata tersebut tidak
akan macet dan tetap dapat dipergunakan.
Walaupun ditinjau dari kehandalan dan
kemampuannya SS2 lebih baik dibandingkan
dengan SS1, namun jika ditinjau dari segi harga
per satuan unitnya, maka harga SS2 lebih murah
dibandingkan dengan SS1. Hal itu bisa dicapai
karena PT Pindad banyak memetik pengalaman
berharga dalam kegiatan produksi SS1. Dengan
berbekal pengalaman tersebut, maka dalam
kegiatan produksi SS2, PT Pindad dapat
melakukan berbagai efisiensi tanpa mengurangi
kualitas produk yang dihasilkan. Sebagai contoh,
PT Pindad banyak memangkas tahapan proses
produksi tertentu yang masih bisa dipangkas
sehingga proses produksi menjadi lebih
pendek, lebih cepat dan lebih simpel, namun
produktivitasnya lebih tinggi.
“Dengan proses efisiensi kegiatan produksi itu
diperoleh produk senjata yang lebih berkualitas
dan lebih handal dengan biaya produksi per
satuan produk yang jauh lebih rendah,” tegas
Timbul.
Kehandalan SS2 sudah tidak perlu
diragukan lagi, karena berbagai hasil pengujian
menunjukkan bahwa senjata karya anak
bangsa ini memiliki kemampuan yang sangat
mengagumkan, baik dalam pengujian skala
laboratorium maupun dalam skala lapangan.
Bahkan SS2 Varian 4 (V4) yang dipergunakan
oleh personil TNI Angkatan Darat berhasil
mengantar tim TNI-AD menjadi juara berturutturut dalam perlombaan menembak antara
angkatan bersenjata negara-negara ASEAN di
Brunei Darussalam tahun 2005 dan di Vietnam
tahun 2006. Padahal sebelumnya tim Indonesia
tidak pernah menjuarai lomba tersebut. Dengan
menggunakan SS2 V4, tim lomba menembak
dari Indonesia berhasil mengalahkan tim lomba
menembak dari negara-negara lainnya yang
menggunakan senjata ringan buatan negara
maju seperti FNC, M-16, Steyer dll. ***
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PT ADM Memperluas Pabrik
Perakitan Mobil

P

T Astra Daihatsu Motor (ADM)
memperluas pabrik perakitan mobilnya
yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara
dengan tambahan nilai investasi senilai
Rp 1,2 triliun. Dengan perluasan pabrik perakitan
mobil yang peresmiannya dilakukan oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 6
Nopember 2007 itu maka PT ADM kini memiliki
kapasitas produksi mobil sebesar 211.000 unit
per tahun.
Vice President Director PT ADM, Sudirman
MR mengatakan pabrik perakitan mobil baru
yang berdiri di atas lahan seluas 7,2 hektar itu
merupakan perluasan dari pabrik perakitan yang
lama sebagai jawab atas peningkatan pasar
otomotif di tanah air yang pada tahun 2007
diperkirakan mencapai 425.000 unit disamping
untuk memenuhi permintaan pasar ekspor yang
terus meningkat.
“PT ADM telah mengeluarkan dana investasi
sebesar Rp 1,2 triliun untuk memperluas pabrik
perakitan tersebut. Dengan perluasan itu maka
PT ADM akan menyerap lebih banyak tenaga kerja
baru sehingga pada akhir tahun 2007 diperkirakan
jumlah karyawan PT ADM akan mencapai 8.250
orang,” kata Sudirman.
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Menurut Sudirman, perluasan pabrik tersebut
merupakan tindak lanjut dari kepercayaan
Daihatsu Motor Co., Ltd. Jepang sebagai principal
Daihatsu yang telah memilih PT ADM sebagai
basis utama produksi kendaraan Daihatsu di luar
Jepang.
PT ADM kini memproduksi kendaraankendaraan bermerek Daihatsu seperti Daihatsu
Terios, Daihatsu Xenia serta produk minibus
dan pick up baru yang diluncurkan pada bulan
Nopember 2007. Sebagai bagian dari Toyota
Group, PT ADM juga memproduksi kendaraan
bermerek Toyota seperti Toyota Rush dan Toyota
Avanza.
Saat ini PT ADM memiliki empat pabrik di
Indonesia, yaitu stamping plant dan assembly
plant yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara serta
casting plant dan engine plant yang berlokasi di
Kawasan Industri KIIC, Karawang, Jawa Barat.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Fahmi
Idris dalam sambutannya pada acara peresmian
perluasan pabrik PT ADM itu mengatakan
perluasan investasi tersebut diharapkan akan
mampu mendorong kegiatan ekspor kendaraan
bermotor roda empat baik dalam kondisi utuh
(CBU) maupun dalam kondisi terurai berupa

komponen dan suku cadang (CKD). Menperin
mengharapkan meningkatnya kegiatan ekspor
tersebut pada gilirannya akan mendorong
kegiatan investasi di tingkat vendor atau industri
penunjang di dalam negeri.
Menurut Menperin, produksi mobil di
Indonesia pada tahun 2007 (sampai akhir
September) mencapai angka kumulatif lebih dari
300.000 unit atau naik sekitar 30% dibandingkan
periode yang sama tahun 2006. Sementara daya
serap pasar domestik naik sekitar 40% atau
menembus angka kumulatif sebesar 318.000 unit
pada akhir September 2007. Selama tahun 2007
penjualan mobil di pasar domestik diperkirakan
mampu melampaui 400.000 unit.
Demikian juga ekspor mobil dalam kondisi
CBU naik tajam dari 20.074 unit pada JanuariAgustus 2006 menjadi 43.540 unit pada periode
yang sama tahun 2007. Selain itu, jumlah negara
tujuan ekspor pun mengalami peningkatan.
Kondisi tersebut diperkirakan akan terus
tumbuh secara konsisten dalam beberapa tahun
mendatang hingga makin memantapkan posisi
Indonesia sebagai salah satu kekuatan industri
kendaraan bermotor di ASEAN.
Sesuai dengan tuntutan pasar dunia, kata
Menperin, ke depan industri
otomotif di dalam negeri
harus mengembangkan dan
mengaplikasikan teknologi
kendaraan bermotor yang
hemat bahan bakar, menghasil
emisi yang bersih, harganya
murah namun aman dan
nyaman dipakai.
“Kami selalu mendorong
dan sangat mendukung
upaya-upaya dan kegiatan
penelitian dan pengembangan
yang
dilakukan
industri
otomotif di dalam negeri,
terutama
kegiatan
yang
berorientasi pada peningkatan
kemampuan design dan
engineering agar dihasilkan
produk yang berdaya saing
tinggi, baik untuk mengtisi
pasar domestic maupun pasar
ekspor,” demikian Menperin.
***
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Deperin Selenggarakan
Seminar Internasional
Minyak Atsiri

D

irektorat Jenderal Industri Kecil
Menengah
(IKM)
Departemen
Perindustrian bekerjasama dengan
Dewan Atsiri Indoensia (DAI) dan
Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tanggal 8-9
Nopember 2007 lalu menyelenggarakan Seminar
Internasional Minyak Atsiri dengan mengambil
tema ‘Creating Value in Essential Oil Business’ di
Jakarta.
Seminar
yang
ditujukan
untuk
mengembangkan pasar produk minyak atsiri di
pasar global itu dihadiri sekitar 250 orang yang
terdiri dari narasumber dalam dan luar negeri,
perusahaan IKM minyak atsiri, eksportir, Kadin,
peneliti, perguruan tinggi dan pejabat terkait dari
berbagai instansi pemerintah.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang
diwakili oleh Dirjen Industri Kecil Menengah
Sakri Widhianto menyampaikan sambutan
pembukaannya, sedangkan Menteri Pertanian
Anton Apriantono   menyampaikan keynote
speechnya.
Dalam sambutannya Menperin Fahmi Idris
menyatakan industri kecil menengah (IKM)
minyak atsiri di tanah air berjumlah 2.900 unit
usaha yang tersebar mulai dari Nanggroe Aceh

Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara,
Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua. Ke-2.900
unit usaha IKM minyak atsiri itu mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 14.500 orang. Sementara
itu, industri minyak atsiri skala besar di tanah air
berjumlah sekitar 15 perusahaan dan mampu
menyerap tenaga kerja sebanyak 1.500 orang.
Dewasa ini Indonesia dikenal kalangan
pembeli dunia sebagai negara pengekspor
berbagai jenis minyak atsiri. Beberapa jenis
minyak atsiri yang diekspor diantaranya minyak
akar wangi, sereh wangi, minyak cengkeh, minyak
nilam dan minyak pala. Di pasar ekspor pangsa
pasar minyak nilam Indonesia mencapai 85%,
minyak pala 70%, minyak cengkeh 63% dan
minyak sereh 15%.
Pada tahun 2006 ekspor minyak atsiri dan
bahan-bahan flavor dan fragrance Indonesia
mencapai US$ 100,8 juta atau meningkat 8,0%
dibandingkan tahun 2005 yang mencapai US$
93,3 juta. Namun di sisi lain impor minyak atsiri dan
bahan-bahan flavour dan fragrance pada tahun
2006 mencapai US$ 190,7 juta atau meningkat
7,3% dibandingkan tahun 2005 yang mencapai

US$ 177,7 juta. Pada tahun 2007 nilai ekspor
minyak atsiri diperkirakan mengalami kenaikan
sekitar 10% dari nilai ekspor tahun 2006.
Total produksi minyak atsiri dunia pada
tahun 2005 diperkirakan mencapai 150.000
ton dengan nilai sekitar US$ 1,4 miliar. Sekitar
50% dari produksi dunia tersebut digunakan
untuk flavour, sekitar 5%-10% digunakan untuk
phytotherapy dan aromatherapy, sekitar 20%25% untuk industri fragrance dan sekitar 20%25% lainnya digunakan dalam proses fraksinasi
untuk menghasilkan aroma chemicals.
Di pasar dunia sendiri konsumsi minyak
atsiri dan turunannya menujukkan kenaikan
rata-rata sekitar 10% setiap tahunnya. Kenaikan
tersebut terutama didorong oleh perkembangan
kebutuhan industri food flavouring, industri
kosmetik dan wewangian. Terjadinya perubahan
preferensi konsumen yang kini lebih menyukai
bahan-bahan alami dengan alasan keamanan,
kesehatan dan lingkungan juga turut
mendongkrak permintaan minyak atsiri dunia.
Di pasar global, selain harus bersaing ketat
dengan produk serupa dari China, Srilanka
dan Brazil, produk minyak atsiri Indonesia
juga harus memenuhi tuntutan persyaratan
pasar negara maju yang makin ketat seperti
penerapan peraturan Registration, Evaluation
and Authorization of Chemicals (REACH)
untuk pasar Uni Eropa. Di pasar dunia
mutu minyak sereh wangi dan akar
wangi dari Srilanka dan RRC masih lebih
tinggi dibandingkan produk Indonesia.
Menurut Menperin, permasalahan
utama yang dihadapi industri minyak
atsiri di tanah air dewasa ini diantaranya
adalah kontinuitas bahan baku, masih
rendahnya nilai tambah produk minyak
atsiri, proses produksi yang masih belum
efisien, fluktuasi harga yang sangat
tajam dan lain-lain.
Kelangkaan produk minyak nilam
di pasaran dewasa ini misalnya telah
menyebabkan lonjakan harga produk
tersebut hingga mencapai Rp 1 juta
per kg dari biasanya hanya Rp 160.000
per kg. Lonjakan tersebut terjadi akibat
merosotnya produksi minyak nilam yang
disebabkan oleh serangan penyakit
buduk di sentra-sentra produksi
tanaman nilam. ***
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p i n i

Ambar Tjahyono
Pengembangan Industri Kreatif Butuh
Kebijakan yang Juga Kreatif
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D

i tengah hiruk-pikuk persaingan ekonomi
dunia sejalan dengan makin gencarnya
arus liberalisasi dan globalisasi ekonomi
global, secercah harapan baru muncul di
dalam perspektif ekonomi Indonesia. Harapan baru
itu muncul bersamaan dengan berkembangnya
wacana baru mengenai ekonomi industri kreatif.
Bahkan, tidak tanggung-tanggung Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri yang pertama
kali mewacanakan tentang pengembangan
ekonomi industri kreatif tersebut sekitar satu tahun
silam.
Wacana baru tersebut tentu saja memunculkan
asa baru bagi masyarakat Indonesia yang sempat
mengenyam pengalaman pahit dari keterpurukan
ekonomi akibat krisis ekonomi berkepanjangan
sejak tahun 1997-1998. Apalagi, sampai saat ini
sejumlah kalangan masyarakat tertentu masih
merasakanpahitgetirnyadampakdariketerpurukan
ekonomi akibat krisis berkepanjangan itu.
Mengapa wacana tentang pengembangan
ekonomi industri kreatif itu memunculkan
harapan baru? Tentu saja alasannya karena di balik
keterpurukan ekonomi itu ternyata Indonesia
masih memiliki sumber kekuatan ekonomi lain
yang selama ini cenderung luput dari perhatian
para pengamat maupun para pelaku ekonomi di
negeri ini.  
Namun demikian, wacana mengenai
pengembangan sektor baru dalam perekonomian
nasional yang kini banyak dibicarakan di berbagai
forum ternyata menimbulkan sejumlah tanggapan
dan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan
masyarakat. Ada yang mengartikan industri kreatif
itu hanya mencakup industri yang berbasis budaya
yang sudah mengakar di kalangan masyarakat
Indonesia. Ada juga yang menafsirkan bahwa selain
berbasis pada nilai-nilai budaya, industri kreatif
juga merupakan industri yang berbasis kepada
bahan baku lokal.
Namun di luar dua konsep dan penafsiran
itu ada juga sejumlah pihak yang mengartikan
ekonomi industri kreatif secara lebih luas lagi, yaitu
bahwa industri kreatif adalah semua jenis industri
yang mengandalkan kreasi dan daya cipta manusia
yang membuatnya.
Mengenai topik yang satu ini Ambar Tjahyono,
Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan
Kerajinan Indonesia (Asmindo) lebih sepakat
dengan konsep atau penafsiran ekonomi industri
kreatif yang ketiga, yaitu bahwa ekonmi industri
kreatif itu sangat luas cakupannya.
Yang paling pokok dan utama dari ekonomi
industri kreatif, menurut Ambar, adalah sumber
daya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan
ekonomi industri tersebut. Sebab, sesuai dengan
namanya ekonomi industri kreatif, maka yang
sangat menonjol dari kegiatan tersebut adalah
kreatifitas, daya cipta dan inovasi dari pelaku
industri tersebut. Inilah yang akan menentukan
sejauh mana produk dari industri tersebut dapat
bersaing di pasaran global dewasa ini. Sedangkan
mengenai produknya sendiri tidak terbatas pada
produk tertentu saja, melainkan terbuka luas
bagi setiap produk yang memang membutuhkan

sentuhan kreatifitas, daya cipta dan
inovasi pembuatnya.
Namun demikian, menurut
Ambar, kalau menilik pernyataan
Presiden SBY dalam berbagai
kesempatan dalam penampilan di
muka publik maka dapat ditafsirkan
bahwa yang dimaksud dengan
ekonomi industri kreatif itu adalah
industri yang berbasis budaya
bangsa. Dengan demikian, nilai
kompetitif dari ekonomi industri
kreatif sangat ditentukan oleh nilainilai budaya yang sudah mengakar
dalam masyarakat pendukung
budaya tersebut.
“Memang kalau mengacu
pada pernyataan Presiden SBY
dalam beberapa kesempatan
penampilannya di muka publik, saya
menafsirkan bahwa yang dimaksud
dengan ekonomi industri kreatif itu
lebih spesifik pada industri atau
produk berbasis budaya. Pengertian
seperti itu tentu sama sekali tidak
salah, sebab produk berbasis
budaya sendiri merupakan bagian
dari ekonomi industri kreatif yang
dalam pembuatannya memang
membutuhkan kreatifitas, daya
cipta dan inovasi dari si pembuatnya,”
kata Ambar.
Namun khusus untuk produk berbasis budaya,
tambah Ambar, terdapat sentuhan seni dan nilainilai budaya yang sangat khas dan hanya dimiliki
oleh masyarakat pendukung budaya itu sendiri.
Karakteristik itulah yang akan memperkuat daya
saing produk berbasis budaya Indonesia di pasar
mancanegara. Karena produk tersebut memiliki ciri
khas masyarakat budaya Indonesia yang tentu saja
tidak dimiliki oleh bangsa lain. “Di situlah letak nilai
kompetitifnya,” tutur Ambar.   
Bagi Ambar sendiri, pengertian ekonomi
industri kreatif tidak hanya terbatas pada produk
berbasis budaya, tetapi lebih jauh merupakan
industri yang mengandalkan dan menonjolkan
kreatifitas, daya cipta dan inovasi pembuatnya.
“Jadi bukan industrinya yang harus ditonjolkan
melainkan orang-orangnya atau SDM-nya yang
kreatif . Pengertian kreatif dalam hal ini tentu
menyangkut kreatifitas yang positif seperti kreatif
dalam menciptakan desain-desain baru yang
menarik, kreatif dalam memanfaatkan bahan baku
alternatif, kreatif dalam menciptakan produk baru
yang dapat diterima pasar dan lain.lain.
“Dengan demikian, semua pihak termasuk
pemerintah, masyarakat dunia usaha dan
masyarakat Indonesia pada umumnya dituntut
untuk memberikan dukungan penuh bagi
bermunculannya kreatifitas di kalangan anggota
masyarakat bangsa ini,” kata Ambar.
Mendorong munculnya kreatifitas masyarakat
itu, tambah Ambar, sangat penting bagi
masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini.
Sebab, masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini

p i n i

sedang dihadapkan pada masalah ekonomi yang
sangat besar dan cenderung terus membesar dari
tahun ke tahun, yaitu masalah kemiskinan dan
pengangguran.
“Kami harapkan dengan makin didorong dan
dikembangkannya kreatifitas masyarakat melalui
pengembangan ekonomi industri kreatif, maka
masalah kemiskinan dan pengangguran itu akan
dapat teratasi dengan baik. Sebab, ekonomi industri
kreatif ini akan mampu menyerap dan menampung
tenaga kerja dalam jumlah yang sangat luar biasa
apabila sektor ekonomi baru tersebut betul-betul
dikembangkan dengan baik,” tegas Ambar.
Karena itu, menurut Ambar, dalam rangka
pengembangan ekonomi industri kreatif itu juga
diperlukan dukungan kebijakan pemerintah yang
juga harus kreatif. Kebijakan pemerintah yang
kreatif itu diperlukan di berbagai bidang yang
terkait dengan pengembangan industri kreatif,
termasuk kebijakan di bidang industrinya sendiri,
kebijakan di bidang perdagangan, kebijakan
bidang investasi dan tidak kalah pentingnya juga
kebijakan di bidang fiskal.
Di bidang industri misalnya, perlu adanya
kebijakan yang dapat menjamin penyediaan bahan
baku, peningkatan teknologi, pengembangan
desain, peningkatan kualitas SDM dan lain-lain,
sedangkan di bidang perdagangan misalnya
diperlukan adanya kebijakan mengenai dukungan
pasar yang memadai. Sementara itu, di bidang
investasi diperlukan dukungan iklim usaha dan
birokrasi yang tidak berbelit-belit, sedangkan di
bidang fiskal perlu adanya kebijakan insentif yang
menarik. ***
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I

ndustri mesin perkakas dan Komponennya di
dalam negeri sampai saat ini masih termasuk
industri yang terhitung jarang dan langka.
Apalagi industri yang mampu memasok
mesin-mesin perkakas berikut komponennya
yang handal dan dapat diterima pasar di dalam
negeri dan mancanegara termasuk kalangan
industri besar berkaliber internasional. Tidak
hanya itu, seperti industri lainnya yang kini makin
banyak mendapatkan tuntutan pasar, industri
mesin perkakas dan komponennya juga harus
memiliki wawasan lingkungan yang baik.
Semua kriteria itu telah mampu dipenuhi
oleh PT Perkakas Rekadaya Nusantara (PRN),
sebuah industri mesin perkakas dan komponen
berskala menengah yang mengambil lokasi di
sebuah desa yang cukup terpencil dan memiliki
topografi berbukit-bukit di wilayah Kabupaten
Subang, Jawa Barat.
Dengan lokasinya yang cukup terpencil itu,
PT PRN tidak hanya mampu memberikan suasana
kerja yang sangat mendukung penciptaan
produktivitas yang tinggi bagi karyawan, tetapi
juga mampu meredam dampak negatif terhadap
lingkungan secara optimal. Seluruh limbah cair
maupun padat (limbah yang dihasilkan umumnya
berupa limbah padat, karena PT PRN sendiri
sangat sedikit menggunakan material berupa
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cairan) mendapat penanganan secara baik dan
sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi sebuah
industri berkategori ramah lingkungan.
Walaupun PT PRN merupakan perusahaan
swasta murni berbasis perusahaan keluarga,
namun perusahaan tersebut dapat berkembang
menjadi sebuah perusahaan handal karena
dikelola secara profesional. Para tenaga ahli yang
sebagian diantaranya merupakan para tenaga
ahli mantan karyawan PT Industri Pesawat
Terbang Nusantara (IPTN) Bandung kini berhasil
mengembangkan produk-produk mesin perkakas
untuk tujuan khusus (Special Purpose Machinery)
yang banyak dipakai oleh sejumlah industri
manufaktur skala besar di tanah air maupun di
berbagai negara.
Perusahaan tersebut tercatat telah memasok
sejumlah mesin khusus (Special Machine) kepada
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
(TMMI). Mesin-mesin khusus produksi PT PRN itu
kini dipergunakan PT TMMI untuk memproduksi
mesin mobil Kijang Innova.
“Sejak pertama kali berdiri pada tanggal 5 Mei
1999, PT PRN sampai saat ini sudah memasok lebih
dari 20 mesin khusus untuk kegiatan produksi
mesin mobil Kijang Innova kepada PT TMMI,” kata
Ali A. Nasution, Direktur Komersial PT PRN kepada
tim majalah Kina yang berkunjung ke lokasi pabrik
PT PRN di wilayah Subang, Jawa Barat.
Disamping memproduksi mesin perkakas
untuk pembuatan mesin mobil Kijang Innova,
PT PRN juga memproduksi mesin khusus untuk
proses pembersihan blok mesin mobil dari
sisa-sisa proses machining, untuk pemasangan
retainer dan klep.  
Selain itu, PT PRN juga memproduksi berbagai
jenis mesin perkakas lainnya, baik untuk industri
otomotif, industri agro, industri pengerjaan logam
serta memproduksi berbagai jenis komponen
logam untuk industri perakitan mobil, sepeda
motor dan komponen untuk mesin perkakas
lainnya.
Saat ini PT PRN mampu menyerap lebih dari
300 orang karyawan yang mana sekitar 85% dari
karyawannya itu merupakan penduduk lokal di
sekitar pabrik. Banyak diantara karyawan lokal itu

hanya berpendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD)
yang kemudian dididik dan dilatih oleh PT PRN
sendiri menjadi tenaga-tenaga yang terampil dan
handal di dalam bidang pengerjaan logam dan
pembuatan komponen berpresisi tinggi. Bahkan,
banyak diantara karyawan PT PRN yang hanya
berpendidikan lulusan SD tersebut kini mampu
mengoperasikan mesin yang dioperasikan secara
penuh melalui komputer (fully computerized).
“Mereka pada awalnya bekerja di PT PRN
sebagai tukang bangunan, tukang sabit rumput
dan pekerja kasar lainnya. Di PT PRN inilah mereka
mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara
bertahap, mulai dari pengenalan disiplin kerja,
cara memotong, membengkokan dan mengelas
logam hingga mengoperasikan mesin berpresisi
tinggi dan mesin-mesin CNC yang dikendalikan
dengan komputer,” kata Ali.
Para karyawan yang kebanyakan berlatar
belakang pendidikan rendah tersebut ternyata
mampu dididik dan dilatih menjadi tenaga-tenaga
kerja yang handal di bidangnya masing-masing.
Hal itu ditunjukkan dengan kinerja mereka yang

rata-rata cukup baik dan mampu menghasilkan
produk akhir dengan kualitas yang memuaskan
dan dengan tingkat reject yang sangat rendah.
Sejak tahun 2003, PT PRN mulai menerjuni
bidang rekayasa (engineering) khususnya
dalam melakukan rancang bangun mesin-mesin
berteknologi mutakhir. Sampai saat ini, divisi
engineering PT PRN telah berhasil memproduksi
sekitar 70 jenis mesin perkakas yang desainnya
dikembangkan sendiri oleh para tenaga ahli PT
PRN.
Selain mengembangkan sendiri desaindesain mesin perkakas mutakhir, PT PRN juga
menerima pesanan pembuatan mesin perkakas
berikut komponen-komponen mesin perkakas
tertentu dari para pemesan dari luar negeri.
Salah satu perusahaan asing yang telah memesan
pembuatan komponen tertentu kepada PT PRN
diantaranya adalah Siemens AG dari Jerman yang
memesan pembuatan casing generator dan blade
turbin generator Siemens. Komponen generator
tersebut dipergunakan untuk memenuhi
kebutuhan generator Siemens AG di China dan
India.
Kemampuan PT PRN dalam memenuhi
berbagai pesanan dari perusahaan-perusahaan
asing maupun lokal tersebut juga tidak terlepas
dari kemampuan sumber daya manusia berikut
peralatan canggih yang dimiliki PT PRN. Selain
didukung para tenaga ahli yang handal dan
berpengalaman, PT PRN juga memiliki peralatan
dan mesin kerja yang canggih berteknologi
mutakhir seperti mesin pengukuran kordinat
atau Coordinate Measuring Machine (CMM) yang
sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan
reverse engineering.
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Mengembangan Industri Bertaraf Dunia dari Kota Kudus, Jawa Tengah
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udah menjadi rahasia umum bahwa
untuk membangun industri nasional
yang berdaya saing tinggi dan mampu
menembus pasar global tidak hanya
diperlukan adanya perangkat kebijakan
pemerintah yang kondusif bagi pengembangan
industri, tetapi yang paling penting sebetulnya
adalah tersedianya para pelaku usaha yang
handal dan tangguh,  kreatif serta inovatif dalam
menciptakan produk-produk baru yang betulbetul dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
konsumen.
Atau
dengan
kata
lain,
untuk
mengembangkan industri di tanah air,
diperlukan adanya kelompok masyarakat
industriawan yang tangguh dan handal yang
mampu mengembangkan industri dengan
berbasis potensi dan kompetensi yang dimiliki
negeri ini. Potensi dan kompetensi dimaksud
bisa dilihat dari aspek ketersediaan bahan baku,
ketersediaan tenaga kerja atau aspek lainnya
seperti karakteristik budaya lokal yang khas
sehingga dapat menjadikan industri tersebut
memiliki daya saing yang tinggi di pasar global.
Memang harus diakui Indonesia tidak
banyak
memiliki
kelompok
masyarakat
industriawan handal yang mampu membangun
dan mengembangkan industri di dalam negeri
sehingga diperoleh produk-produk berkualitas,
inovatif dan berdaya saing tinggi. Yang banyak
dimiliki Indonesia saat ini adalah pengusaha
pedagang yang memang tidak pernah tertantang
untuk selalu menciptakan produk yang inovatif,
berkualitas dan berdaya saing tinggi. Mereka
hanya tertarik untuk meraup untung setinggitingginya dalam waktu singkat tanpa mau repotrepot berinovasi dan berkreasi menciptakan
produk bermutu dan berdaya saing tinggi.  
Memang tidak mudah untuk menjadi
seorang industriawan sukses. Selain faktor modal
(kapital), seorang pengusaha yang ingin menjadi
industriawan handal perlu memiliki semangat
kerja yang tinggi, pantang menyerah, disamping
keahlian di bidang tertentu yang memadai. Selain
itu, untuk menjadi seorang industriawan handal,
seorang pengusaha biasanya harus melalui
tahap-tahap proses tertentu yang tentu saja
membutuhkan waktu. Berdasarkan pengalaman,
tidak ada seorang pengusaha pun yang bisa
menjadi industriawan handal secara instan dalam
waktu singkat. Modal atau kapital yang besar
bukanlah jaminan bagi seseorang dapat sukses
menjadi seorang industriawan handal. Karena
modal besar bukanlah faktor utama yang dapat
menentukan seseorang sukses dalam menekuni
kegiatan usaha industri. Sebaliknya, banyak
contoh dan pengalaman di masyarakat yang
membuktikan bahwa tanpa modal besar pun
seseorang dapat menjadi industriawan sukses.
Contoh mengenai cerita sukses seorang anak

bangsa yang tinggal di kota kecil di daerah yang
berhasil menjadi seorang industriawan handal
dan tangguh hingga dikenal tidak hanya di
dalam negeri tetapi juga di mancanegara adalah
sosok Jacobus Busono, pemilik dan pimpinan
perusahaan (CEO dan Presiden Direktur) PT Pura
Group.
Dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, yaitu
Kudus, Jacobus berhasil mengembangkan
sayap bisnisnya, PT Pura Group, tidak hanya di
dalam negeri melainkan sampai ke berbagai
negara di dunia. Sebagai contoh, produk uang

kertas produksi PT Pura Group kini sudah
banyak dipergunakan sejumlah negara di dunia,
walaupun Indonesia sendiri sampai kini masih
mempergunakan produk uang kertas impor dari
luar negeri.
Selain itu, berbagai produk hasil riset dan
pengembangan PT Pura Group sendiri yang kini
sudah banyak dikenal di pasar. Produk-produk
tersebut diantaranya berbagai jenis produk
security paper (kertas berpengaman) dan barang
cetakan lainnya serta produk pengemasan
fleksibel (rotogravure), pengembangan produk
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49

To

k o h

kemasan berhologram, pengembangan produk
solar window film untuk berbagai kebutuhan
(seperti untuk kaca mobil), pengembangan
berbagai jenis bahan bakar nabati seperti dari
jarak pagar (biodiesel), dari sisa tebu (bioethanol)
hingga pengembangan berbagai jenis mesin
pengolahan hasil pertanian lainnya.
Tinggal di kota kecil bukanlah merupakan
halangan bagi Jacobus untuk berkreasi,
menciptakan prestasi sekaligus prestise yang
dapat mengharumkan nama bangsa dan dikenal
di berbagai penjuru dunia. Dari berbagai produk
industri hasil kreasinya itulah, Jacobus kini mampu
mengembangkan sayap bisnisnya hingga ke
ujung dunia seperti negara-negara Afrika.  
“Keberhasilan kami di industri percetakan,
industri rekayasa, industri agro dan industri
lainnya karena kami selama ini betul-betul
mengutamakan penciptaan nilai tambah melalui
berbagai inovasi yang secara terus-menerus kami
lakukan. Kepada seluruh jajaran manajemen,
kami menanamkan motto yang sekaligus menjadi
prinsip kerja kami, yaitu ‘Creating Value through
Innovation’,” kata Jacobus.
Namun menciptakan nilai tambah melalui
inovasi itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah
di dapat begitu saja tanpa upaya dan kemauan
keras serta kemampuan, baik berupa penguasaan
teknologi maupun dana atau modal.
Menyadari akan kebutuhan biaya untuk
kebutuhan riset dan pengembangan (research
dan development) yang cukup tinggi, Jacobus
menyisihkan dana R&D sebesar 5% dari total
pendapatan (turn over) PT Pura Group setiap
tahunnya. Pada tahun 2006 misalnya PT Pura
Group berhasil mencetak turn over sebesar Rp
1,7 triliun maka dapat dihitung berapa besar
dana R&D yang dikucurkan perusahaan itu untuk
menciptakan yang namanya inovasi.
PT 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 PT 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
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
50
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perusahaan tersebut kini mampu berada di
jajaran terdepan dalam bidang usaha printing
dan packaging, security system, rekayasa, serta
mampu mengembangkan smart 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.
Sukses yang diraih PT Pura Group itu tidak
lepas dari kepiawaian Jacobus dalam memimpin
perusahaan serta upaya keras jajaran manajemen
dan karyawan dalam menciptakan inovasi dan
penemuan-penemuan baru khususnya dalam
teknologi kertas berpengaman. Dengan upaya
berkesinambungan dalam menciptakan inovasi
dan invensi baru tersebut, PT 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 pun perusahaan ini
merupakan perusahaan pertama yang berhasil
mengembangkan teknologi tersebut di tanah
air.
Kemampuan dan keunggulan teknologi
hologram PT 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 PT Pura Barutama 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 PT Pura Group
yang juga turut mendukung stabilitas dan
kelangsungan kegiatan usahanya adalah dalam
menjalankan kegiatan usahanya PT 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 tahun 1997/1998 relatif tidak banyak
pengaruhnya terhadap perusahaan ini.
Pada tahun 1990, PT Pura Group yang
sebelumnya lebih banyak berkonsentrasi di
pasar domestik, mulai melirik peluang di pasar
ekspor sebagai upaya antisipasi pengembangan
perusahaan ke depan sehubungan dengan
makin berkembangnya proses liberalisasi dan

globalisasi.
Pada tahun 1995 PT 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. Kini, sedikitnya 77
negara telah menjadi pasar berbagai produk  PT
Pura Group.
Selain produk uang kertas, produk unggulan
ekspor PT 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. PT Pura Group memproduksi baik
kertas untuk kartunya, melakukan pencetakan
(printing) kartunya dan mengaplikasikan sistem
pengaman pada kartu. Untuk produk kartu
telepon isi ulang tersebut, PT Pura Group kini
sudah mengekspornya ke berbagai negara
seperti ke Pakistan, Sri Lanka, Vietnam dll.
Teknologi pengamanan seperti teknologi
hologram yang dikembangkan PT Pura Group kini
tidak hanya diterapkan pada 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 dipergunakan pada
kemasan berbagai produk untuk menghindari
pemalsuan produk. Di Indonesia saja kini banyak
produk farmasi (obat-obatan) yang menggunakan
teknologi hologram pada kemasan produknya
dan hampir 100% produk farmasi menggunakan
teknologi hologram yang dikembangkan PT Pura
Group.
Selain memproduksi kertas uang dan kertas
berharga lainnya (security paper), PT 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, PT
Pura Group mampu memproduksi berbagai jenis
kertas dengan kapasitas 12.000 MT per bulan.
Sukses Jacobus bersama PT Pura Groupnya
diharapkan menjadi tauladan sekaligus menjadi
inspirasi bagi para pelaku usaha lainnya untuk
terus berkarya membangun industri di tanah
air. Semoga negeri ini makin hari makin banyak
memiliki kalangan industriawan handal dan
tangguh seperti Jacobus.***
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