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Sektor industri agro merupakan industri andalan masa depan mengingat
peranannya yang penting dan strategis bagi struktur industri nasional
maupun terhadap perekonomian nasional. Peranan penting dan strategis itu
tercipta karena sektor industri ini antara lain didukung oleh ketersediaan bahan
baku berupa sumber daya alam yang cukup melimpah di dalam negeri yang
bersumber dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan,
dan kehutanan.
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Di dunia internasional sendiri Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai
produsen utama berbagai jenis komoditi agro mulai dari minyak sawit, rotan, karet
alam, kakao, kopi dan lain-lain. Sayangnya selama ini pemanfaatan sumber daya
alam berupa komoditi primer agro sebagai bahan baku bagi industri di dalam negeri
belum maksimal kalau tidak mau dikatakan masih rendah. Akibatnya, komoditi agro
yang dihasilkan Indonesia itu sebagian besar masih diekspor dalam bentuk mentah
(primer) ke mancanegara sehingga perolehan nilai tambah di dalam negeri tidak
optimal.
Pengembangan industri hilir agro di dalam negeri menjadi pilihan yang tepat guna
mengejar ketertinggalan kita dalam pemanfaatan bahan baku maupun dalam
perolehan nilai tambah. Mengingat pentingnya upaya pengembangan industri
hilir agro ini di dalam negeri, kami tim redaksi majalah KINA sengaja mengangkat
topik tentang hilirisasi industri agro sebagai bahasan utama pada edisi pertama
majalah KINA di tahun 2012 ini. Pada rubrik Aktualita kami sajikan haisl wawancara
tim redaksi majalah KINA dengan Dirjen Industri Agro Kemenperin Benny Wachjudi
seputar upaya yang dilakukan Kemenperin dalam mendorong hilirisasi industri agro.
Masih dalam rubrik yang sama kami juga sajikan tulisan mengenai hilirisasi industri
pengolahan rotan dan kakao.
Sementara itu, pada rubrik Made in Indonesia kami sajikan berbagai langkah
hilirisasi industri yang dilakukan di tingkat mikro oleh perusahaan nasional.
Dalam rubrik ini antara lain kami sajikan PT Soci Mas, Permata Hijau Group yang
mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Selain itu, ada juga PT Niramas Utama
yang mengembangkan industri makanan/minuman berbahan baku rumput laut,
natta de coco, dan lidah buaya. Kami juga menampilkan, PT Cimory yang merupakan
salah satu perusahaan nasional yang telah berhasil mengembangkan berbagai
produk makanan dan minuman berbasis susu segar.
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• Penyulingan Air Laut
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• Indonesia Fashion Week 2012
• Made in Indonesia

Sementara itu, pada rubrik Opini, Apa dan Siapa dan Tokoh secara berturut
turut kami sajikan hasil wawancara kami dengan Stevanus Goei King An, Ketua
Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin); Teddy Tanzil, Dirut PT
Ecogreen Oleochemicals; dan Franky O. Widjaja, CEO PT Smart Tbk.
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Dalam rubrik Teknologi kami menyajikan PT Omega Tirta Kyowa, sebuah
perusahaan yang berhasil memanfaatkan air laut dalam (deep sea water) yang
mengandung banyak mineral berkhasiat tinggi sebagai sumber bahan baku
untuk produk air minum dalam kemasan (AMDK).

Kami sangat berharap seluruh sajian pada edisi perdana majalah KINA
di tahun 2012 ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi para
pembaca sekalian. Akhirul kata kami ucapkan selamat menyimak dan
terima kasih.
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I

ndustri agro merupakan salah satu industri
yang memegang peranan penting dan
strategis di dalam struktur industri dan
perekonomian nasional. Pada tahun 2011
lalu sektor industri ini mampu memberikan
kontribusi sebesar 45,1% terhadap industri
pengolahan non migas. Sementara itu kontribusi
sektor industri pengolahan non migas terhadap
ekonomi nasional secara keseluruhan mencapai
20,94% sehingga dapat disimpulkan bahwa
kontribusi sektor industri agro terhadap ekonomi
nasional sebesar 9,44%.
Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun
terakhir ini (2006-2011) sektor industri agro
mengalami trend pertumbuhan rata-rata
sebesar 5,05%. Mengingat pentingnya peranan
industri agro, pemerintah telah menetapkan di
dalam Perpres 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional, bahwa sektor industri tersebut

sebagai salah satu industri andalan masa depan.
Dirjen
Industri
Agro
Kementerian
Perindustrian (Kemenperin), Benny Wachjudi
mengatakan pengembangan industri agro di
masa mendatang sangatlah prospektif. Karena
itu, Kemenperin telah menetapkan industri
agro sebagai salah satu industri prioritas untuk
dikembangkan di masa datang. Berkaitan dengan
hal itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri
Agro Kemenperin telah menyusun sejumlah
target pencapaian industri agro selama kurun
waktu tahun 2012-2014 yang meliputi target
pertumbuhan industri, target nilai ekspor dan
target penyerapan tenaga kerja.
Industri agro yang terdiri dari tiga cabang
industri, yaitu industri hasil hutan dan perkebunan;
industri makanan, hasil laut dan perikanan; serta
industri minuman dan tembakau; pada tahun
2012 diperkirakan tumbuh sebesar 4,80% atau
sedikit lebih rendah dibanding tahun 2011 yang
tumbuh sebesar 5,05%. Hal itu terjadi sebagai
dampak dari krisis ekonomi di kawasan Eropa
dan Amerika Serikat. Namun demikian pada
tahun 2013 pertumbuhannya diperkirakan akan
kembali meningkat menjadi 5,30% dan pada
tahun 2014 menjadi 5,50%. Dengan demikian
dalam kurun waktu 2012-2014 industri agro
diperkirakan mengalami trend pertumbuhan
sebesar 5,20%.

miliar dihasilkan cabang industri hasilhutan dan
perkebunan, US$ 20,75 miliar dihasilkan cabang
industri makanan, hasil laut dan perikanan,
serta US$ 3,74 miliar dihasilkan cabang industri
minuman dan tembakau.
Sementara itu, pada tahun 2014 industri
agro diharapkan mampu menghasilkan devisa
ekspor sebesar US$ 41,21 miliar yang terdiri
dari US$ 13,33 miliar dihasilkan cabang industry
hasil hutan dan perkebunan; US$ 23,75 miliar
dihasilkan cabang industri makanan, hasil laut
dan perikanan; serta US$ 4,12 miliar dihasilkan
cabang industri minuman dan tembakau.
Dengan demikian, raihan nilai ekspor dari
sektor industri agro dalam kurun waktu tahun
2012-2014 akan mengalami trend pertumbuhan
sebesar 9,53%, dimana cabang industri hasil hutan
dan perkebunan mengalami trend pertumbuhan
nilai ekspor sebesar 3,85%, cabang industri

Dilihat dari nllai ekspornya, pada tahun 2012
industri agro diharapkan mampu mencetak nilai
ekspor sebesar US$ 33,87 miliar yang terdiri dari
US$ 12,36 miliar dihasilkan dari cabang industri
hasil hutan dan perkebunan, US$ 18,12 miliar
dihasilkan cabang industri makanan, hasil laut
dan perikanan, dan US$ 3,39 miliar dihasilkan
cabang industri minuman dan tembakau.
Pada tahun 2013 industri agro diharapkan
mampu menghasilkan devisa ekspor sebesar
US$ 37,32 miliar yang terdiri dari US$ 12,84

Benny Wachjudi
Dirjen Industri Agro Kemenperin

Karya Indonesia edisi 1 - 2012

5

AKTUALITA
makanan, hasil laut dan perikanan mengalami
trend pertumbuhan 14,50% dan cabang industri
minuman dan tembakau mengalami trend
pertumbuhan sebesar 10,25%.
Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja,
pada tahun 2012 industri agro diharapkan
mampu menyerap 3,100.360 orang yang terdiri
dari 1,436.082 orang terserap di cabang industri
hasil hutan dan perkebunan, 597.075 orang
terserap cabang industri makanan, hasil laut dan
perikanan, dan 1,067.203 orang terserap cabang
industri minuman dan tembakau.
Pada tahun 2013 sektor industri agro
diharapkan mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 3,178.330 orang yang terdiri dari
1,445.514 orang terserap cabang industri
hasil hutan dan perkebunan, 621.071 orang
terserap cabang industri makanan, hasil laut dan
perikanan, serta 1,111.745 orang terserap cabang
industri minuman dan tembakau.
Pada tahun 2014 sektor industri agro
diharapkan mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 3,258.161 orang yang terdiri dari
1,454.947 orang terserap cabang industri
hasil hutan dan perkebunan, 645.068 orang
terserap cabang industri makanan, hasil laut dan
perikanan, dan 1.158.146 orang terserap cabang
industri minuman dan tembakau.
Secara umum, penyerapan tenaga kerja di
sektor industri agro pada kurun waktu tahun 20122014 diharapkan mengalami trend pertumbuhan
seesar 3,14% dimana industri hasil hutan dan
perkebunan mengalami trend pertumbuhan
sebesar 0,67%, industri makanan, hasil laut dan
perikanan mengalami trend pertumbuhan 4,57%

dan industri minuman dan tembakau mengalami
trend pertumbuhan 4,17%.
Salah satu cara untuk mencapai target-target di
atas adalah dengan mendorong pengembangan
industri hilir agro dengan konsep klaster atau
yang lebih dikenal dengan istilah hilirisasi industri
agro. Program hilirisasi industri agro dinilai sangat
penting karena diharapkan industri dalam negeri
mampu memanfaatkan sumber daya alam yang

dimiliki dengan meningkatkan nilai tambah
produk agro serta untuk menghindari ekspor
sumber daya alam dalam bentuk primer.
Gagasan mengenai hilirisasi industri agro
muncul sebagai reaksi atas maraknya ekspor
sumber daya alam dalam bentuk primer dan
rendahnya peningkatan nilai tambah produk
agro. Kebijakan hilirisasi industri agro mempunyai
landasan hukum berupa Peraturan Presiden
No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional bahwa industri agro merupakan salah
satu industri andalan masa depan.
Landasan
hukum
lainnya
adalah
Permenperin No. 13/M-IND/Per/1/2010 tentang
perubahan atas Permenperin No. 111/M-IND/
Per/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap)
pengembangan klaster industri hilir kelapa
sawit dengan strategi peningkatan daya saing
industri hilir kelapa sawit. Dua langkah utama
yang dilakukan adalah pertama, mendorong
pengolahan CPO hingga turunan produk ketiga
(antara lain fatty acid, fatty alcohol, biodiesel) di
dalam negeri paling sedikit 50% dari total produksi
CPO nasional pada tahun 2015 sebelum diekspor
dalam bentuk produk hilir bernilai tambah tinggi.
Kedua, menumbuhkan kawasan klaster industri
hilir kelapa sawit di provinsi utama penghasil CPO,
yaitu Sumatera Utara (Sei Mangkei), Riau (Dumai
dan Kuala Enok), dan Kalimantan Timur (Maloy).
Selain itu, masih ada Permenperin No.
113/M-IND/Per/10/2009 tentang Peta Panduan
(Roadmap) pengembangan klaster industri kakao
dengan strategi peningkatan daya saing industri
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hilir kakao. Tiga langkah utama yang dilakukan
adalah penguatan struktur industri berbasis
kakao, penciptaan iklim investasi dan pemberian
insentif serta keamanan berusaha; peningkatan
utilitas kapasitas industri/perusahaan yang
sudah ada; penciptaan lapangan usaha industri
pengolahan kakao melalui promosi investasi di
sentra kakao.
Pemerintah c.q Kemenperin juga terus
melakukan sosialisasi teknologi terpadu proses
pengolahan kakao, meningkatkan pengetahuan
dan kemampuan SDM, mengenalkan dan
menerapkan ISO 22000, ISO 9001 Global Standard
for Food Safety, GMP dan HACCP dalam rangka
peningkatan mutu dan keamanan produk.
Upaya untuk mendorong hilirisasi industri
agro juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk
mendorong pengembangan pasar domestik,
antara lain dengan menyertakan para pengusaha
pada kegiatan promosi/pameran dalam dan luar
negeri serta pengembangan diversifikasi produk
bernilai tambah tinggi termasuk pengembangan
produk kakao untuk kebutuhan non pangan.
Demikian
juga
dengan
rencana
pengembangan master plan percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi nasional
(MP3EI) melalui pengembangan koridor ekonomi

atau kawasan ekonomi khusus komoditi kakao
di Sulawesi; memperkuat konektivitas; dan
mempercepat kemampuan iptek.
Melalui pelaksanaan program hilirisasi
industri agro ini diharapkan terjadi peningkatan
nilai tambah produk industri agro; semakin
kuatnya struktur industri nasional; meningkatnya
penyerapan tenaga kerja; makin meningkatnya
pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya;
berkembangnya wilayah industri; terciptanya
proses alih teknologi; penghematan devisa;
meningkatnya
perolehan
devisa;
dan
meningkatnya penerimaan pajak pemerintah.
Kemenperin juga telah menetapkan sebelas
industri andalan di sektor industri agro yang
sedang dan akan terus dikembangkan melalui
pendekatan klaster industri di berbagai daerah di
tanah air. Ke-11 industri tersebut adalah industri
pengolahan kelapa sawit, buah, kertas, furniture,
tembakau, susu, pengolahan ikan, gula, kopi,
kakao dan kelapa.
Beberapa tantangan dan kendala memang
masih menghadang upaya pemerintah c.q.
Kemenperin dalam mengembangkan dan
membangun industri agro yang kokoh.
Tantangan dan kendala itu diantaranya adalah
masih rendahnya produktivitas di bagian on

farm untuk beberapa jenis komoditi agro; masih
terjadinya kompetisi alokasi komoditi dasar
untuk kebutuhan domestik dan ekspor; masih
terdapatnya ketergantungan terhadap bahan
baku impor; dan belum berkembangnya industri
hilir agro bernilai tambah tinggi. Faktor lainnya
adalah belum memadainya sistem logistik
yang efektif dan efisien di dalam negeri; masih
tingginya ketergantungan terhadap mesin/
peralatan impor; dan masih minimnya kegiatan
penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang
industri pengolahan agro dan SDM yang sesuai
dengan kebutuhan industri.
Khusus untuk mengatasi permasalahan
keterbatasan infrastruktur maka pemerintah
melaksanakan program Materplan Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan
Ekonomi
Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pada
pembangunan infrastruktur. Dengan adanya
sinergitas antara MP3EI dengan program
pengembangan industri agro diharapkan dapat
meningkatkan perekonomian nasional. MP3EI
dikembangkan melalui beberapa koridor, yaitu
Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Bali
dan Nusatenggara, Koridor Kalimantan, Koridor
Sulawesi, dan Koridor Papua.***
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Industri Rotan
Menggeliat
Permintaan Bahan Baku Rotan Meningkat

D

alam kuartal pertama atau selama
tiga bulan pertama tahun 2012 ini
industri pengolahan rotan di tanah air
sudah mulai memperlihatkan gairah
untuk bangkit kembali. Hal itu terlihat dari
makin meningkatnya permintaan bahan baku
rotan dari industri pengolahan rotan di berbagai
daerah sebagai akibat dari meningkatnya
permintaan ekspor barang jadi rotan serta mulai
meningkatnya permintaan produk jadi rotan di
dalam negeri.
Menteri Perindustrian, Mohamad S. Hidayat
mengatakan meningkatnya permintaan ekspor
barang jadi rotan dan mulai meningkatnya
permintaan produk rotan di dalam negeri
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telah mengakibatkan terjadinya peningkatan
permintaan bahan baku rotan dari para pelaku
industri yang memproduksi barang jadi rotan di
berbagai daerah di tanah air. Bahkan, di dalam
negeri kini mulai muncul lagi gairah wirausaha
baru di bidang industri hasil rotan menyusul
dilarangnya ekspor bahan baku rotan.
“Sebagai gambaran rata-rata ekspor per bulan
produk jadi rotan pada tahun 2011 mencapai US$
16,8 juta, sedangkan pada bulan Januari sampai
dengan Maret 2011 mengalami kenaikan, bahkan
pada bulan Maret 2012 mencapai US$ 23,6 juta,”
kata Menperin ketika menanggapi isu terjadinya
kelangkaan bahan baku rotan di dalam negeri
belum lama ini.

Menperin mengatakan total ekspor barang
jadi rotan (furniture dan kerajinan) pada kuartal
pertama (Januari-Maret) tahun 2012 mencapai
US$ 58,2 juta dimana ekspor dari bulan ke bulan
terus memperlihatkan tren yang terus meningkat.
“Ekspor produk jadi rotan pada tahun 2012 kami
perkirakan akan mencapai US$ 275 juta atau
meningkat sebesar 36,8%,” katanya.
Dalam berbagai pameran furnitur internasional
seperti di Koln, Jerman beberapa waktu lalu,
kalangan podusen furnitur negara lain seperti
dari China kini tidak berani lagi menampilkan
produk furnitur rotan. Hal itu terjadi karena
mereka khawatir kalau ada pesanan yang masuk
mereka tidak bias memenuhi pesanannya karena

AKTUALITA
Faktor lainnya yang mungkin masih terjadi,
tambah Menperin, adalah penyelundupan ekspor
rotan di daerah perbatasan serta tertangkapnya
percobaan ekspor bahan baku rotan yang akan
diselundupkan melalui pelabuhan Tanjung Priok.
Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku
rotan, Kemenperin terus melakukan sosialisasi
kebijakan rotan di beberapa daerah penghasil
bahan baku rotan dan di daerah produsen barang
jadi rotan; mengadakan pertemuan atara industri
pengguna rotan dengan penghasil bahan baku
untuk memenuhi kebutuhan rotan; mendorong
lembaga pembiayaan untuk pengadaan bahan
baku rotan; pembentukan lembaga pengadaan
bahan baku berupa koperasi oleh kalangan
pengusaha di sentra produksi rotan. Pemerintah
juga memfasilitasi pengusaha untuk melakukan
transaksi langsung di sentra produksi rotan
seperti Kalteng dan Sulteng.
Terkait isu adanya beberapa jenis rotan yang
tidak termanfaatan di dalam negeri, Menperin
menjelaskan seluruh jenis rotan pada dasarnya
dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku
industri pengolahan rotan di dalam negeri.
Namun demikian, berdasarkan data ekspor, ada
empat jenis rotan yang diekspor tetapi tidak
diperdagangkan antar pulau, yaitu jenis Pahit,
Sabutan, Minong dan Mawi. Dari keempat jenis
tersebut, tiga diantaranya adalah rotan besar,
yaitu Pahit, Minong dan Mawi yang dapat
dimanfaatkan untuk pembuatan kerangka
furnitur, sedangkan jenis Sabutan merupakan
bahan baku anyaman yang mempunyai kualitas
dan estetika yang sangat baik.
Untuk meningkatkan nilai tambah dan
mendorong pemanfaatan jenis rotan, baik
sebagai bahan baku furnitur maupun produk
lainnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
kini sedang mempersiapkan pembangunan
Pusat Inovasi untuk produk furnitur rotan di Palu.
Langkah lainnya yang ditempuh Kemenperin
adalah mengoptimalkan desain centre di Jepara
dan Cirebon; mengadakan lomba desain furnitur
dengan memanfaatkan jenis rotan yang selama
ini pemanfaatnya rendah; dan mendatangkan
desainer terkenal untuk mendidik dan melatih
desainer Indonesia.

tidak mendapatkan pasokan bahan baku rotan
dari Indonesia. Bahkan, beberapa pesaing dari
negara lain yang tidak bisa memenuhi permintaan
furnitur rotan, meminta produsen dari Indonesia
untuk memenuhi pesanannya.
“Beberapa produsen furnitur rotan Indonesia
kini sudah mulai melakukan kontak dagang
kembali dengan sejumlah pembeli luar negeri
yang selama beberapa tahun terakhir ini tidak
melakukan pembelian dari Indonesia lagi karena
beralih ke negara lain,” tutur Menperin.
Kelangkaan bahan baku rotan, tambah
Menperin, juga diakibatkan oleh terjadinya
ekspor bahan baku rotan secara besar-besaran
pada tahun 2011, khususnya pada dua bulan
terakhir tahun 2011 (November dan Desember).
Hal itu dilakukan para eksportir bahan baku rotan
sebagai langkah antisipasi terhadap rencana

pemerintah untuk melarang ekspor bahan baku
rotan melalui Permendag No. 35/2011 per tanggal
2 Januari 2012.
“Volume ekspor bahan baku rotan dalam bulan
November dan Desember 2011 mencapai 11.623
ton atau sekitar sepertiga dari total ekspor volume
bahan baku rotan tahun 2011 yang mencapai
39.000 ton. Ekspor bahan baku rotan selama
November dan Desember 2011 itu merupakan
record terbesar sehingga mengakibatkan stok
bahan baku rotan di dalam negeri terkuras habis,”
tegas Menperin.
Menurut Menperin faktor lainnya yang juga
turut mendorong terjadinya kelangkaan bahan
baku rotan adalah adanya masa transisi pada awal
pemberlakuan ketentuan verifikasi perdagangan
rotan antar pulau, namun saat ini masalah
tersebut sudah tidak terjadi lagi.

Untuk mengantisipasi isu penumpukan bahan
baku rotan di dalam negeri sebagai dampak dari
pelaksanaan kebijakan larangan ekspor bahan
baku rotan, Kemenperin telah mengirimkan
surat kepada kementerian lainnya maupun
kepada para Gubernur agar melakukan upaya
untuk meningkatkan pemanfaatan produk rotan
(furnitur) di kalangan instansi pemerintah. Surat
tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat
Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota.
Pemerintah juga berupaya memperkenalkan
produk furnitur rotan kepada sekolah-sekolah;
mengembangkan industri pengolahan rotan di
daerah sumber bahan baku; mengajak peran
serta dunia usaha/ritel untuk mempromosikan
furnitur rotan; dan meningkatkan peran resi
gudang untuk menampung bahan baku rotan.
***
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AKTUALITA

I

ndustri pengolahan biji kakao merupakan
salah satu industri yang memiliki potensi
yang sangat besar jika dikembangkan
dengan baik di Indonesia. Hal itu mengingat
negeri yang subur ini banyak menghasilkan
biji kakao berkualitas yang selama ini banyak
diperebutkan negara lain untuk dijadikan bahan
baku pembuatan cokelat. Setiap tahunnya
Indonesia memproduksi tidak kurang dari 550.000
ton biji kakao. Sayangnya, potensi bahan baku
yang sangat besar itu selama ini belum banyak
dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku
industri pengolahan biji kakao di dalam negeri.
Salah satu penyebab belum berkembangnya
industri pengolahan kakao di Indonesia selama
ini adalah adanya kebijakan pengenaan pajak
produk primer sesuai Undang-Undang No. 18
Tahun 2000 tentang PPN atas Komoditi Primer.
Pengenaan PPN sebesar 10% mengakibatkan
biji kakao yang tadinya diolah di dalam negeri
mengalir ke luar negeri sehingga industri
pengolahan kakao tidak memperoleh bahan baku
yang cukup. Dampaknya, beberapa perusahaan
terpaksa tidak beroperasi secara normal atau
bahkan ada yang mati suri.
Untuk menumbuhkan industri pengolahan
kakao nasional, pemerintah pada tahun 2007
mencabut kebijakan PPN itu melalui PP No. 7
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001
Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai.
Pemerintah
juga
melakukan
upaya
peningkatan produksi biji kakao melalui Program
Gerakan Nasional Kakao pada tahun 2009 yang
terus berlanjut hingga sekarang. Upaya lain yang
dilakukan pemerintah adalah menerapkan Bea
Keluar Biji Kakao pada bulan April 2010 melalui
PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan
Bea Keluar Kakao. Rangkaian kebijakan tersebut
dilakukan dalam rangka menghidupkan industri
pengolahan kakao nasional.

biji kakao. Hal itu antara lain terjadi akibat makin
meningkatnya kegiatan investasi di industri
pengolahan kakao, baik dalam rangka perluasan
pabrik maupun investasi baru.
Beberapa perusahaan yang melakukan
perluasan pabrik diantaranya PT. General
Food Industry (Bandung), PT. Bumitangerang
Mesindotama (Tangerang), PT. Cocoa Ventures
Indonesia (Medan), PT.Teja Sekawan (Surabaya),
PT.Kakao Mas Gemilang (Tangerang), PT. Gandum
Mas Kencana (Tangerang), PT. Freyabadi Indotama
(Karawang) dan PT. Sekawan Karsa Mulia (Jakarta).
Jumlah kapasitas produksi dari lima perusahaan
tersebut meningkat dari 188.875 ton menjadi
281.950 ton.
Selama tahun 2011, juga terdapat investasi
baru di industri pengolahan kakao, yaitu PT. Asia

Cocoa Indonesia di Batam, yang merupakan
perluasan dari perusahaan pengolahan cokelat
Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn, Bhd di
Malaysia dengan kapasitas produksi 60.000
ton/tahun. Rencananya perusahaan akan
meningkatkan kapasitas produksi menjadi
120.000 ton/tahun pada tahun 2012 dengan
investasi sekitar US$ 24 juta.
Di industri yang lebih hilir, PT. Nestle
Indonesia, salah satu industri pengguna produk
kakao (makanan bayi cerelac, bubuk milo dan
susu bubuk dancow), membangun pabrik baru
dengan kapasitas produksi mencapai 65.000 ton/
tahun dengan total investasi Rp. 4,8 Triliun.
Sementara itu ADM Cocoa juga berminat untuk
melakukan investasi dan telah menyampaikan
surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal

Rangkaian kebijakan tersebut ternyata
mampu menghidupkan industri pengolahan
kakao nasional. Hal itu antara lain dapat dilihat
dari data ekspor biji kakao yang menurun pada
tahun 2010 dibandingkan pada tahun 2009.
Sementara itu, ekspor biji kakao sampai dengan
bulan Mei 2011 mencapai 97.265 ton, menurun
dibandingkan dengan ekspor Jan-Mei 2010
sebesar 158.855 ton. Sebaliknya ekspor kakao
olahannya meningkat pada periode Jan-Mei 2011
sebesar 55.651 ton dibandingkan Jan-Mei 2010
sebesar 35.508 ton.
Peningkatan kinerja industri pengolahan
kakao itu tidak terlepas dari makin berkembangnya
kegiatan industri pengolahan kakao di dalam
negeri terutama pasca penerapan Bea Keluar
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No.

Perusahaan

Kapasitas Terpasang
Awal (Ton)

Penambahan
(Ton)

Kini (Ton)

1.

PT General Food Industry

80.000

100.000

20.000

2.

PT Bumitangerang Mesindotama

48.000

96.000

48.000

3.

PT Cocoa Ventures Indonesia

7.000

14.000

7.000

4.

PT Teja Sekawan

15.000

24.500

9.500

5.

PT Kakao Mas Gemilang

375

450

75

6.

PT Gandum Mas Kencana

10.000

15.000

5.000

7.

PT Freyabadi Indotama

22.500

25.000

2.500

8.

PT Sekawan Karsa Mulia

6.000

7.000

1.000

Total

188.875

281.950

93.075

Sumber: Kementerian Perindustrian

meningat dari tahun ke tahun. Permintaan pasar
terhadap produk olahan biji kakao dewasa ini
sangat besar, baik di dalam negeri maupun di
pasar ekspor.
Dilihat dari sudut pandang ekonomi makro
pun, pengembangan industri pengolahan biji
kakao menjanjikan manfaat ekonomi yang
sangat besar, baik bagi negara, pelaku usaha
maupun bagi masyarakat pada umumnya. Sebab,
pengembangan industri pengolahan biji kakao di
tanah air akan mampu mendongkrak perolehan
devisa negara dari kegiatan ekspor produk olahan
biji kakao yang bernilai tambah lebih tinggi;
meningkatkan penerimaan pajak bagi negara;
serta meningkatnya penyediaan lapangan kerja
bagi masyarakat.
Salah satu perusahaan nasional yang berhasil
menangkap peluang di industri pengolahan biji
kakao ini adalah PT Bumitangerang Mesindotama
(Cocoa Processing). Perusahaan yang berbasis
di Tangerang, Banten ini berhasil membangun
dan mengembangkan industri pengolahan biji
kakaonya hingga menjadi salah satu industri
pengolah biji kakao terbesar di Indonesia.
Perusahaan yang berlokasi di Kecamatan
Cibodas, Kota Tangerang ini memproduksi cocoa
butter, cocoa cake, cocoa powder dan cocoa
liquor dengan merek BT Cocoa.
Perusahaan berstatus Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) yang berdiri sejak tahun
1993 itu kini mempekerjakan lebih dari 300 orang
karyawan. PT Bumitangerang Mesindotama kini
memiliki fasilitas pengolahan biji kakao dengan
kapasitas terpasang sebesar 96.000 ton biji kakao
per tahun.

22 Agustus 2011 untuk menanyakan fasilitas/
insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah
Indonesia.
Selain itu, PT. Cargill Indonesia juga berencana
untuk membangun pabrik pengolahan kakao di
Sulawesi Selatan dengan investasi sebesar Rp.
1 Triliun yang akan dimulai pada Juni 2012 dan
diperkirakan selesai Juni 2013. Pabrik tersebut
akan memproduksi 70- 80 jenis produk kakao
olahan kualitas tinggi.
Dua perusahaan multinasional lainnya juga
merencanakan akan menanamkan investasinya
di industri pengolahan kakao di dalam negeri.
Kedua perusahaan itu adalah JB Cocoa dan Barry
Calebaut.
Dengan masuknya para investor itu dan mulai
berjalannya beberapa pabrik yang melakukan
ekspansi diperkirakan kapasitas produksi pada
tahun 2012 meningkat lagi dari 280.000 ton/
tahun menjadi 400.000 ton per tahun.
Selain karena tersedianya bahan baku berupa
biji kakao di dalam negeri yang cukup melimpah,
pengembangan industri pengolahan biji kakao
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di dalam negeri juga memiliki prospek pasar
yang sangat cerah mengingat permintaan pasar
terhadap produk tersebut sangat besar dan terus

Presiden Komisaris PT Bumitangerang
Mesindotama Piter Jasman mengatakan untuk
menghasilkan produk olahan kakao bermutu dan
diminati pasar, perusahaannya menggunakan

AKTUALITA
Rangkaian kebijakan pemerintah itu
juga telah mengakibatkan beberapa industri
pengolahan kakao yang semula mati suri kini
bangkit kembali bahkan beberapa diantaranya
mulai melakukan perluasan. Namun peningkatan
kapasitas tersebut belum signifikan pada tahun ini
karena perlu waktu untuk menjalankan kembali
industri yang sudah berhenti beberapa tahun dan
untuk industri yang ekspansi, pemesanan mesin
dan peralatannya memakan waktu minimal satu
tahun.
Beberapa industri kakao yang sempat mati
suri namun kini beroperasi kembali adalah PT
Effem Indonesia di Makassar dengan kapasitas
pengolahan 17.000 ton per tahun, PT Jaya
Makmur Hassta di Tangerang dengan kapasitas
15.000 ton, PT Unicom Kakao Makmur Sulawesi
di Makasaar dengan kapasitas 10.000 ton per
tahun, PT Davomas Abadi di Tangerang dengan
kapasitas 140.000 ton per tahun dan PT Maju
Bersama Cocoa Industries di Makassar dengan
kapasitas 20.000 ton. Total kapasitas pengolahan
kelima perusahaan tersebut adalah 202.000 ton
per tahun.
Masih ada tiga perusahaan lainnya yang
masih belum beroperasi yaitu PT. Industri Kakao
Utama, PT.Kopi Jaya Kakao dan PT. Budidaya
Kakao Lestari dengan lokasi masing-masing
di Kendari, Makasar dan Surabaya. Beberapa
kendala yang masih dihadapi adalah pasokan
listrik dari PLN, rekruitment tenaga kerja dan
pembangunan kembali jaringan pemasaran dan
perbaikan mesin dan peralatan. Hal ini wajar
karena sudah tidak beroperasi selama 3 tahun.
Disamping itu juga ada yang masih menghadapi
kendala internal perusahaan. ***

bahan baku berupa biji kakao asalan lokal
yang berasal dari Sulawesi, Sumatera, Jawa,
Bali dan Papua yang dicampur dengan biji
kakao fermentasi impor dari Ghana, Pantai
Gading, Liberia dan Papua New Guinea (PNG).
Namun demikian sejak beberapa tahun silam,
perusahaan juga sudah mulai menggunakan biji
kakao fermentasi produksi lokal.
Produk hasil olahan biji kakao yang dihasilkan
PT Bumitangerang Mesindotama sebagian besar
(75%) diekspor ke mancanegara seperti ke
Amerika Serikat, Eropa, Asia dan Timur Tengah,
sedangkan sebagian lainnya (25%) dipasarkan

di pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan
industri coklat dan industri makanan/minuman.
Untuk meningkatkan kinerja manajemen, PT
Bumitangerang Mesindotama telah menerapkan
sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000 dan
berhasil mendapatkan sertifikat ISO pada tahun
2002. Guna memenuhi persyaratan keamanan
dan kesehatan bagi konsumen, PT Bumitangerang
Mesindotama juga telah meraih sertifikat HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point). Selain
itu, untuk memenuhi tuntutan produk halal
dari konsumen, perusahaan juga telah berhasil
meraih sertifikat halal dari MUI.
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PT SOCI Mas

Fokus Mengembangkan

Industri
Oleochemical

Industri turunan minyak kelapa sawit khususnya yang memproduksi
bahan kimia nabati berbasis sawit atau disebut dengan istilah ‘industri
oleochemical’ merupakan salah satu jenis industri yang memiliki
prospek ekonomi yang sangat menjanjikan di masa datang.

H

al itu mengingat Indonesia memiliki
sumber bahan baku berupa minyak
kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO
dan Crude Palm Kernel Oil/CPKO)
yang cukup melimpah.
Sebagai negara produsen CPO terbesar di
dunia, pada tahun 2011 lalu Indonesia berhasil
memproduksi CPO sebanyak 23,5 juta ton yang
mana hanya sekitar 6 juta ton saja yang diolah
di dalam negeri, sedangkan selebihnya diekspor
ke berbagai negara di dunia. Diperkirakan pada
tahun 2012 ini produksi CPO Indonesia akan
meningkat menjadi sekitar 25 juta ton. Sungguh
satu potensi sumber bahan baku yang luar
biasa besarnya yang dapat menjadi salah satu
sumber pendongkrak utama bagi pertumbuhan
ekonomi nasional. Hal itu tidak mustahil dapat
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dicapai apabila bangsa ini dapat betul-betul
memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya
demi kemajuan ekonomi nasional.
Melimpahnya sumber bahan baku itu tentu
menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan
pemilik modal untuk memanfaatkannya
menjadi berbagai produk yang bernilai tambah
tinggi seperti produk oleochemical. Produk
kimia nabati berbasis minyak kelapa sawit
ini sangat luas penggunaannya dan menjadi
alternatif pengganti terbaik bagi bahan kimia
sintetis berbasis minyak bumi yang tidak ramah
lingkungan.
Produk oleochemical yang secara umum
terbagi ke dalam empat jenis produk utama,
yaitu fatty acid, fatty alcohol, glycerin dan fatty
acid methyl ester (FAME) atau biodiesel selama

ini digunakan sangat luas di berbagai industri.
Bahkan FAME dapat langsung digunakan
sebagai bahan campuran minyak solar untuk
bahan bakar mesin diesel.
Salah satu perusahaan yang selama ini
fokus bergerak di industri oleochemical adalah
PT Soci Mas. Perusahaan yang sejak tahun
2008 lalu diambil alih PT Smart Tbk (kelompok
usaha Sinar Mas Group) itu sebelumnya
bernama PT Sinar Oleochemical International
(SOCI), sebuah perusahaan joint venture yang
mayoritas sahamnya dimiliki konsorsium empat
perusahaan Jepang.
Stevanus Goei King An, Chief Operating
Officer PT Soci Mas mengatakan PT SOCI
yang didirikan pada tahun 1992 mulai
membangun fasilitas industri oleochemical

Made in indonesia

90.000 ton fatty acid dan 10.000 ton glycerin.
Secara umum, ada dua bentuk produk
oleochemical yang diproduksi PT Soci Mas,
yaitu berupa padatan (khususnya untuk
kelompok produk fatty acid) dan cairan
(khususnya untuk kelompok glycerin). Produk
padatan terbagi dalam dua bentuk, yaitu
dalam bentuk serpihan (flake) dan dalam
bentuk butiran (bead). Secara umum sekitar
84% produk oleochemical yang dihasilkan
PT Soci Mas diekspor ke mancanegara antara
lain ke Jepang, Korea, Taiwan, Amerika Serikat,
Eropa, Timur Tengah dan lain-lain. Sisanya
sebesar 16% dijual kepada perusahaan lokal.

di Kawasan Industri Medan, Deli Serdang
Sumatera Utara pada bulan September 1993
dengan investasi sebesar US$ 46 juta. Adapun
kegiatan produksinya baru dimulai pada bulan
September 1994 dengan kapasitas produksi
terpasang sebesar 88.000 ton per tahun.
Pada bulan April tahun 2008 PT Smart Tbk
mengakuisisi PT SOCI dan terhitung mulai
tanggal 2 September 2010 perusahaan berganti
nama menjadi PT Soci Mas.
Di bawah payung kelompok usaha Sinar
Mas, PT Soci Mas terus melakukan ekspansi
untuk meningkatkan kapasitas produksi
maupun memperluas variasi produk yang
dihasilkan. Mulai bulan April 2011 kapasitas
produksi PT Soci Mas berhasil ditingkatkan
menjadi 100.000 ton per tahun yang terdiri dari

PT Soci Mas terus berupaya untuk
meningkatkan investasinya di industri
oleochemical dengan melakukan penambahan
kapasitas pabrik yang sudah ada sekaligus
melakukan diversifikasi produk yang dihasilkan.
Dengan peningkatan investasi itu rencananya
mulai bulan April 2013 kapasitas produksi
terpasang PT Soci Mas akan meningkat 1,5 kali
lipat menjadi 250.000 ton per tahun. Dengan
penambahan investasi itu maka kapasitas
produksi fatty acid perusahaan naik menjadi
220.000 ton per tahun dan kapasitas produksi
glycerin naik menjadi 22.000 ton per tahun.
Selain itu, produksi juga diperluas ke produk
lainnya yang agak lebih hilir seperti methyl
ester, soap noodles dan oleic acid.
Untuk kegiatan ekspansi tersebut, PT Soci
Mas telah mengalokasikan dana investasi
sebesar US$ 140 juta atau sekitar Rp 1 triliun.
Ekspansi dilakukan sebagai jawaban atas
terus meningkatnya permintaan produk
oleochemical di pasar, khususnya dari negaranegara tujuan ekspor. Selain itu, ekspansi
juga dilakukan dalam rangka meningkatkan

penyerapan bahan baku di dalam negeri agar
diperoleh nilai tambah yang lebih besar lagi.
Dengan peningkatan kapasitas itu,
kebutuhan bahan baku PT Soci Mas akan
meningkat dari 6.000-7.000 ton per bulan
saat ini menjadi 15.000 ton per bulan pada
tahun 2013. Bahan baku yang dipergunakan
pabrik oleochemical PT Soci Mas terdiri dari
dua jenis produk minyak sawit, yaitu minyak
inti sawit (palm kernel oil/PKO) yaitu minyak
hasil pengolahan dari inti sawit; dan Refined
Bleached Deodorized Palm Stearin (RBDPS)
yang merupakan hasil pengolahan RBD Palm
Oil menjadi RBD Palm Olein dan RBDPS. Bahan
baku diperoleh secara komersial dari pabrik
pengilangan CPO dan penggilingan inti sawit di
sekitar Medan, sebagian diantaranya diperoleh
perusahaan sesama anak perusahaan PT Smart
Tbk.
Saat ini PT Soci Mas mempekerjakan
karyawan sebanyak 230 orang yang hampir
seluruhnya warga negara Indonesia dengan
mempkerjakan hanya satu orang ekspatriat asal
Malaysia. Saat ini perusahaan mengoperasikan
pabriknya secara penuh selama tujuh hari per
minggu dan 24 jam per hari yang setiap harinya
dibagi ke dalam tiga shift. ***

informasi »
PT Soci Mas

Jl. Pulau Irian, Kawasan Industri Medan No. 2 Saentis,
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371, Sumatera Utara
Telp. +62 61 6851582, +62 882 61618181
Fax. +62 61 6851930
website: www.soci.co.id.
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Sudah
Saatnya
Ekspor
CPO Makin
Berkurang
M

elimpahnya bahan baku berupa
minyak sawit mentah atau crude
palm oil (CPO) dan minyak inti sawit
mentah atau crude palm kernel oil
(CPKO) di dalam negeri merupakan salah satu
faktor penting penentu keunggulan daya saing
industri hilir sawit di dalam negeri. Karena itu,
kalangan pelaku industri hilir sawit seharusnya
dapat memanfaatkan keunggulan tersebut
untuk mendorong daya saing industrinya.
Sementara peranan pemerintah pun sangat
diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang
kondusif bagi pengembangan industri hilir sawit
di dalam negeri melalui berbagai kebijakan yang
lebih pro industri hilir, menyediakan berbagai
infrastruktur yang diperlukan pelaku industri
dan menghapus semua hambatan usaha yang
ada.
Demikian beberapa kesimpulan yang
dapat diambil dari hasil wawancara tim redaksi
majalah KINA dengan Direktur kelompok usaha
Permata Hijau Group, Jhonny Virgo di kantornya
di Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Jhonny mengatakan sebelum tahun 2011
industri hilir kelapa sawit di tanah air dapat
dikatakan kurang mendapat perhatian dari
pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari besaran
tarif pajak ekspor atau bea keluar produk minyak
kelapa sawit hulu seperti CPO yang disamakan
dengan tarif bea keluar produk hilirnya Olein.
Bahkan dalam prakteknya besaran bea keluar
yang dikenakan terhadap Olein ketika itu
selalu lebih tinggi dari pada CPO, karena harga
patokan ekspor (HPE) Olein selalu lebih tinggi
dari CPO sedangkan besaran tarif bea keluar
antara keduanya (dalam %) sama besar. Pada
saat itu, pengusaha di dalam negeri lebih suka
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mengekspor CPO ketimbang produk turunannya
karena memang lebih menguntungkan menjual
CPO dari pada produk hilirnya.
Namun kondisi itu berubah 180 derajat
ketika pemerintah pada tahun 2011 lalu
merevisi kebijakan bea keluar sawit dengan
memperkenalkan sistem bea keluar yang
progresif dan lebih mendukung ke arah
pengembangan industri hilirnya. “Perubahan
kebijakan bea keluar sawit itu sangat membantu
industri hilir di dalam negeri. Karena, dengan

perubahan itu secara otomatis daya saing
industri hilir nasional menjadi meningkat.
Dengan kebijakan itu pula penyerapan bahan
baku seperti CPO dan CPKO menjadi meningkat
dan sebaliknya ekspor CPO dan CPKO terus
menurun karena ekspornya bergeser ke produk
hilirnya yang memiliki nilai tambah lebih tinggi,”
tutur Jhonny.
Tambah Investasi
Dengan kebijakan bea keluar yang lebih
kondusif seperti itu, ditambah dengan berbagai
insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan
pemerintah, maka kelompok usaha PHG telah
memutuskan untuk melakukan serangkaian
penambahan investasi di sektor hilir industri
pengolahan kelapa sawit. “Kami akan melakukan
ekspansi di pabrik jerigen, industri minyak
goreng, margarine, shortening, oleochemical
dan biodiesel terutama karena sekarang tersedia
bahan baku yang sangat memadai bagi industri.”
Menurut Jhonny, PHG dalam beberapa tahun
terakhir ini terus memperluas investasinya. Pada
kuartal I tahun 2013 PHG berencana untuk
menambah investasi senilai US$ 100 juta untuk
membangun pabrik minyak goreng, shortening
dan Cocoa Butter Substitute (CBS) dengan
kapasitas produksi masing-masing secara
berturut-turut 1.500 ton per hari atau setara
dengan 500.000 ton per tahun, 80.000 ton per
tahun dan 60.000 ton per tahun.
“Rencananya sampai dengan tahun 2014
kami akan menambah investasi sebesar
US$ 300 juta termasuk di dalamnya untuk
pembangunan pembangkit listrik, pabrik
minyak goreng (refinery), dan pembangunan
industri oleochemical baru senilai US$ 150 juta
di Belawan dengan kapasitas produksi 200.000
ton per tahun yang konstruksinya akan dimulai
pertengahan tahun 2012 ini,” tutur Jhonny.
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Menurut Jhonny, PHG yang berdiri sejak
tahun 1984 itu sejak awal memang sudah
bergerak di industri kelapa sawit terpadu mulai
dari hulu berupa perkebunan kelapa sawit dan
pabrik kelapa sawit (PKS) sampai ke industri
hilirnya, yaitu pengilangan (refinery) minyak
kelapa sawit, industri oleochemical dan industri
biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME).
Namun
demikian
jika
dilihat
perimbangannya antara industri hulu dan hilir,
PHG lebih banyak bergerak di industri hilir
dengan sekitar 90% dari produknya diekspor
ke mancanegara. Saat ini PHG memiliki kebun
kelapa sawit seluas 45.000 hektar berikut empat
PKS, dan lima industri hilir sawit terpadu yang
seluruhnya berada di Sumatera Utara. Sekitar
50% kebutuhan bahan baku CPO PHG selama ini
harus dipenuhi dari perusahaan produsen CPO

lainnya karena kebun kelapa sawit seluas 45.000
tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan
bahan baku.
Kelompok usaha PHG memiliki lima anak
perusahaan, yaitu PT Permata Hijau Sawit, PT
Nubika Jaya, PT Victorindo Alam Lestari, PT
Nagamas Palmoil Lestari dan PT Pelita Agung
Agrindustri. Saat ini kelompok usaha PHG
telah memiliki industri oleochemical di Rantau
Prapat dengan kapasitas produksi terpasang
sebesar 150.000 ton per tahun yang dikelola
oleh PT Nubika Jaya. Produk oleochemical yang
diproduksi diantaranya fatty acid, glycerin, dan
soap noodle.
Kelompok usaha PHG juga memiliki
industri biodiesel yang dikelola PT Pelita
Agung Agrindustri dengan kapasitas produksi
terpasang sebesar 200.000 ton per tahun yang

100% produksinya diekspor ke berbagai negara
seperti Eropa, China, India, Pakistan, Turki dll.
Pabrik biodiesel yang selesai dibangun tahun
2008 itu sempat tersendat-sendat kegiatan
operasinya akibat krisis ekonomi dari tahun
2008 sampai akhir tahun 2010. Namun sejak
awal tahun 2011 sudah beroperasi penuh
hingga sekarang.
“Sampai saat ini konsumsi biodiesel di dalam
negeri masih belum banyak sehingga kami
terpaksa mengekspor 1005 produk biodiesel
kami ke mancanegara. Kalau pelaksanaan
program mandatory biodiesel di dalam negeri
oleh PT Pertamina sudah berjalan dengan
baik dan pasar biodiesel domestik sudah
berkembang dengan baik, mungkin kami akan
mulai berpikir untuk melakukan ekspansi pabrik
biodiesel,” tegas Jhonny.

informasi »
Permata Hijau Group

Jl. Iskandar Muda No. 107, Medan 20154,
Sumatera Utara.
Telp. +62-61 457 7777,
Fax. +62-61 456 9755,
website: www.permatagroup.com.
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NATUR

Perkuat Posisi di Segmen Kosmetika Berbahan Alami
Berbekal motivasi mengatasi kerontokan rambut, yang diperkirakan mencapai 97 persen
dari masalah yang dialami pemilik rambut, Liem Soedarno, putera Solo kelahiran tahun
1925, memulai usahanya dari bisnis budidaya rumput laut pada tahun 1970.

P

endiri PT Gondowangi Tradisional
Kosmetika pemilik merek Natur ini,
melakukan sejumlah analisa mendalam
perihal pemanfaatan bahan alam,
termasuk juga rumput laut yang digelutinya,
dan akhirnya membawa observasinya pada
pemecahan solusi bagi penderita rambut rontok.
Seperti dituturkan oleh Rahayu (Ayu)
Prasetyawati selaku Brand Manager Gondowangi,
Liem yang hingga kini fotonya masih terpampang
pada kemasan produk shampo (pencuci
rambut) dan tonik rambut Natur, mengekspor
rumput lautnya sampai ke Perancis. Akhirnya ia
mengetahui, jika rumput laut tersebut ternyata
menjadi bagian dari komposisi produk kosmetik.
Sejak itulah ia mulai memasarkan kosmetik
buatan sendiri dari bahan rumput laut tersebut.
Tahun 1972 Liem pindah ke Jakarta, dan fokus
perhatiannya tertuju pada problema kerontokan
rambut dan kulit kepala. Saat itu dirinya kembali
melakukan penelitian dan observasi di klinik
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herbal, yang dibangunnya di wilayahTebet Jakarta
Selatan. Akhirnya pada tahun 2000 ia mendirikan
PT Gondowangi Tradisional Kosmetika, dengan
pabrik yang berada di kawasan industri Jababeka,
Cikarang, Bekasi. Langkah tersebut sekaligus
menjadi pijakan bagi berlangsungnya proses
produksi perawatan rambut berbasis bahanbahan alami seperti berbagai ekstrak jamu,
termasuk ginseng, urang-aring, minyak zaitun,
dan juga kelapa sawit. Di sini fungsi dari produk
turunan minyak kelapa sawit adalah sebagai
pembersih kulit kepala (sebagai surfaktan).
Pemasaran dan Aspek Produksi
Karena itu selain mengisi pasar dalam negeri
yang dilakukan melalui kerjasama dengan
distributor penjualan PT Parit Padang, varian
produk Natur juga telah menembus pasar
Malaysia, Singapura, Hong Kong, Australia,
Kanada, Amerika Serikat, Pakistan, dan juga
RRT. Menurut Rahayu, kendati animonya cukup
bagus, tetapi penjualan ke luar negeri tersebut

Made in indonesia
masih dilakukan dengan sistem jual putus,
sehingga belum dapat dilakukan secara kontinu.
“Beda dengan pasar lokal, karena produk kami
sudah cukup dikenal sehingga selain pemasaran
dilakukan dengan sistem distribusi nasional
sampai di lini pasar modern dan pasar tradisional,
termasuk juga minimarket.

Tradisional yang Baik dari Badan Pengawasan
Obat dan Makanan RI,”papar Ayu. Perusahaan juga
telah mengadopsi sistem sertifikasi lingkungan
melalui ISO 9001. Serta sebagai bentuk
dukungannya pada produk yang bahan bakunya
dari Indonesia, sejak tahun 2009 kemasan kotak
pencuci dan tonik rambut Natur, mencantumkan
stiker bulat CINTAI PRODUK INDONESIA, yang
dilengkapi dengan logo bendera Merah Putih.

Sistem pemasaran dibantu dengan promosi
yang dilakukan di lini atas dan lini bawah.
Sistem pemasaran di lini atas dilakukan melalui
pemasangan iklan di berbagai media cetak,
elektronik, sampai ke televisi. Sementara di
lini bawah, kegiatan promosi melibatkan
kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk
keikutsertaan dalam berbagai even di mal atau
pusat perbelanjaan. Ada juga aktivitas yang
dilakukan melalui kerjasama dengan pihak
rumah sakit dan berbagai stasiun radio setempat.
Secara segmentasi, produk Natur yang proses
manufakturnya dilakukan dengan dukungan
teknologi penyaringan dan sistem penyinaran
ultra violet, air bersih, dan tata cara pengisian
dan pengemasan dilakukan melalui sistem close
system process , bertujuan menghasilkan produk
yang higienis.

Sejalan dengan perkembangan produk,
Natur pencuci rambut kini dibagi dua jenis yakni
yang dilengkapi dengan wangi green tea dan
yang dilengkapi dengan wangi jeruk nipis. Di
dalam kategori produk dengan wangi green tea
dibagi dalam beberapa kategori seperti ekstrak
ginseng yang mencegah kerontokan rambut dan
menguatkan akar rambut. Kategori ekstrak olive
oil untuk melembutkan rambut menjadi lebih
halus dan sehat; sedang kategori ekstrak urangaring membuat rambut kusam menjadi berkilau.
Yang memacu pertumbuhan rambut menjadi
lebih sehat adalah pada kandungan ekstrak
Aloe Vera (lidah buaya), serta kategori ekstrak
Moringa Oliefera dan berfungsi memberi nutrisi
pada rambut rusak.

Karena itu, sejumlah penghargaan telah
diraih perusahaan, seperti menyandang gelar
Indonesian Customer Satisfaction Award tahun
2001 dan 2002; Top Brand Award tahun 2007;
serta peraih penghargaan The Most Powerful
Distribution Performance tahun 2007 ini,
perusahaan berkomitmen menerapkan standar
dalam menjaga keamanan dan kualitas produkproduknya. Selain mengantongi sertifikat halal
dari Majelis Ulama Indonesia, perusahaan juga
telah memenuhi prosedur Cara Pembuatan
Kosmetika yang Baik dan Cara Pembuatan Obat

Secara konsisten produk Natur tetap berada
pada jalurnya yakni diramu dari bahan alami.
Namun demikian sejalan dengan tingginya animo
masyarakat yang cenderung mengkonsumsi
bahan-bahan dari alam, perusahaan senantiasa
mengembangkan inovasi produk, sesuai
dengan visi perusahaan menjadi nomor satu
di pasar produk perawatan tubuh berbahan
alami. Berbagai pengembangan yang sudah
dimulai sejak beberapa tahun terakhir, adalah
menghasilkan berbagai produk perawatan wajah
dan tubuh. Kini beberapa brand yang sudah

dihasilkan oleh salah satu produsen kosmetika
ini antara lain Oriental Slimming Cream dan
Jamin Acne Lotion.
Bicara mengenai segmentasi produk Natur
pada umumnya, memang diperuntukkan bagi
konsumen berusia antara 30 s/d 40 tahun; dan
berada dalam kelompok kategori ABC plus,
artinya mereka yang berpendapatan menengah
ke atas. Mengapa menyasar kelompok usia
tersebut, karena usia antara 30 s/d 40 tahun
adalah kelompok usia matang yang sudah
mampu memutuskan pembelian produk secara
loyal. Karena itu, dalam penjelasannya, Ayu juga
mengatakan produknya tidak akan berhadapan
secara langsung (head to head) dengan produk
lain sejenis di kelasnya, melainkan berupaya
menciptakan superioritas product, khususnya
bagi konsumen yang mengandalkan produk
berbahan baku herbal.
“Karena bersifat alami, produk Natur hampir
seluruhnya berasal dari bahan-bahan alam,
sehingga diperkirakan hanya 5 persen komposisi
bahan kimia yang ada dalam produk Natur,
itupun yang sifatnya sebagai senyawa kimia
alami. Ke depannya, akan lebih banyak pemasok
bahan baku alami terutama yang bekerjasama
dengan para petani lokal, sehingga pada
akhirnya mampu menghasilkan substitusi atau
bahan tanaman yang selama ini masih diimpor.

informasi »
Gondowangi

Jl. Tebet Timur Dalam II No.14
Tebet, Jakarta Selatan 12810
Telp. (021) 70938830; 70938831
Fax. (021) 8313726
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Mustika Ratu
Bicara mengenai
sejarahnya, Mustika Ratu
(MR) pada awalnya didirikan
sebagai “home industry”
atau industri rumahan
di tahun 1973, sebelum
kemudian menjadi PT dan
mulai berproduksi di pabrik
tahun 1978.
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P

erusahaan ini didirikan oleh pengusaha
dan Mantan Ketua MPR, Dr. BRA.
Mooryati Soedibyo. Sejak tahun
1995 akhirnya MR mulai menjadi
perusahaan publik, dengan melepas 29 persen
sahamnya kepada pemegang saham publik.
Pada pertengahan Januari 2011 selaku salah
satu putri, kini Puteri Kuswisnuwardhani, MBA
bertindak selaku Presiden Direktur atau Chief
Executive Officernya, (CEO) dan dipercayakan
mengambil alih garis komando.
Menurut Putri,”Di tengah arus globalisasi
melawan dan memenangi persaingan yang
semakin ketat tidaklah mudah. Saat ini
perdagangan barang impor di pasar dalam negeri
bebas dilakukan tanpa adanya selektivitas. Alhasil

pelaku yang tidak mampu bersaing akan terus
terpojok. Karena itu diperlukan kepekaan dan
kecerdikan membaca situasi , termasuk mencari
peluang. Kuncinya adalah kreatifitas, inovasi, dan
langkah yang tepat melakukan eksekusi.
Selain itu filosofi perusahaan adalah
menganut,”prinsip kepedulian,” artinya sejak
zaman dulu pendirian perusahaan sudah lebih
dulu menerapkan apa yang sekarang disebut
dengan kepedulian sosial (corporate social
responsibility) tanpa harus ‘gembar-gembor.’
Apalagi bidang usaha kami adalah bisnis jamu
dan obat-obatan tradisional. Mau tidak mau kami
bekerjasama dengan para petani lokal penghasil
jamu, dan tanaman tradisional.
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Karena itu sejak tahun 1978 dan akhirnya
beroperasi secara komersial, kami lebih
memperluas lagi sistem distribusi, dengan
mulai masuk ke daerah-daerah seperti juga
Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan, di
luar Jakarta, yang sejak waktu itu permintaan
konsumennya telah meningkat. Jadi tahun 1980
kami mulai mengembangkan bidang kosmetika
tradisional,” papar Puteri yang kini menjabat
Ketua Perhimpunan dan Asosiasi Kosmetika
Indonesia (PPA Kosmetika Indonesia).
Bicara mengenai produk, secara umum
Mustika Ratu membaginya pada tujuh brand.
Merek tertua yang sudah dikenal sejak lama
adalah MUSTIKA RATU, PUTERI yang dikhususkan
pada segmen remaja, BASK dikhususkan untuk
pria dan TAMAN SARI untuk produk-produk spa.
Kini masyarakat juga mulai mengenal BIOCELL,
perawatan kulit wajah yang bekerja sama dengan
laboratorium di Perancis, RATUMAS merek untuk
perawatan kulit badan asli tradisional eksklusif

dan MOOR’s
yang merupakan rangkaian
kosmetika dekoratif profesional.
“Kami memiliki tingkatan atau range bagi
produk perawatan wajah, make up, perawatan
rambut, perawatan badan, serta jamu sebagai
perawatan kesehatan kecantikan dan kesehatan
dari dalam. Bentuk sajian produk untuk jamu,
ada yang dikemas dalam bentuk kaplet, tea bags
dan RTD (Ready To Drink), serta dikemas dalam
bentuk kemasan tetrapak. Dari ketiga sajian di
atas bentuk, ternyata teh jamu masih menjadi
produk kegemaran masyarakat.

“Tidak Mudah Memenangi
Persaingan Tanpa Kreatifitas,
Inovasi, Dan Tepat Lakukan
Eksekusi”

Sementara ini kami juga mengembangkan
berbagai produk andalan dan beberapa
di antaranya telah memperoleh berbagai
penghargaan, antara lain produk minyak
zaitun, masker bengkoang, zaitun body series,
slimming tea, Mustika Ratu, body splash Puteri,
dan sebagainya,” tutur Puteri yang di dalam
kepengurusan GP Jamu, juga menjadi salah satu
Ketua.

Strategi Pemasaran Dalam dan Luar Negeri

P

uteri menjelaskan,”Selain menguasai pasar dalam negeri,
perusahaan juga telah mengekspor produk-produk ke lebih
dari 20 negara antara lain ke Malaysia, Brunei Darussalam,
Singapura, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Jepang, Rusia,
Taiwan, RRT, India, Nigeria, Uni Emirat Arab, Oman, Turki, Kanada,
Jerman, Bulgaria, dan Republik Cek. Di beberapa negara, perusahaan
juga melakukan market development atau aktivitas pengembangan
pasar secara lebih serius, seperti di Malaysia, Singapora, Hong Kong
dan juga akan terus merambah beberapa negara lainnya. Di luar strategi
itu, perusahaan juga telah memiliki sembilan outlet spa cabang kami
di beberapa negara antara lain tiga outlet ada di Malaysia, dua outlet
di Kanada, dua outlet di Rep. Cek, satu outlet di Bulgaria, serta satu
outlet di Zao, Jepang.
“Kami mengusulkan pemerintah juga seyogianya membantu
dengan memberikan insentif baik fiskal dan non fiskal kepada para
pelaku industri nasional. Misalnya mengatur agar semua pasar
modern yang membawa merek global dan brand atau merek lokal

yang beroperasi di wilayah RI  “harus membawa & mengutamakan
minimal 75 persen produk-produk Indonesia”. Selain itu diharapkan
para pengusaha ini juga lebih dipermudah dalam hal biaya listing.
Jika perlu pemerintah diminta membantu memberi insentif dengan
memberi subsidi bagi iklan atau promosi penggunaan produk-produk
yang bahan baku berasal dari dalam negri.
“Tujuannya agar produk tersebut dapat lebih dikenal dan dicintai
oleh masyarakatnya sendiri. Sebab selama ini produk-produk yang
modalnya dikuasai oleh perusahaan asing menikmati subsidi pajak
dan bunga bank dari negara asalnya. Selain itu kami mengharapkan
penanaman modal asing agar diarahkan kepada sektor bahan baku
pendukung, dibandingkan produk jadi. Kalaupun mereka masuk dalam
investasi produk jadi, sebaiknya hanya diprioritaskan pada produkproduk yang berteknologi tinggi, atau bermerek gobal, ataupun
berharga sangat premium, jelas Puteri yang kini menjabat Ketua Umum
Asosiasi pemegang Merek Indonesia (AMIN).
Sebagai negara dengan kekuatan penduduk terbesar di wilayah
Asean, Indonesia harus merenegosiasi dengan kepercayaan diri
yang lebih tinggi. Dengan demikian kita tidak dirugikan dengan
hanya dimanfaatkan saja pasar besar yang ada di Indonesia ini. Itulah
sebabnya pemerintah harus memiliki peta, industri-industri mana saja
yang ada di Indonesia, dan mana produk yang belum ada, dan yang
diizinkan importasinya hendaknya hanya pada produk-produk yang
tidak bersaing head to head dengan produk-produk produksi dalam
negeri,” ungkapnya. ***

informasi »
PT. Mustika Ratu Tbk

Graha Mustika Ratu,PH Floor
Jl. Gatot Subroto Kav.74-75 Jakarta 12870
Telp. (021) 8306754-59
Fax. (021) 83706085
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PT Niramas Utama

INACO

Pelopor Jajanan Sehat
Berbasis Kelapa

D

engan jumlah penduduk Indonesia
yang cukup besar, serta ketersediaan
bahan baku yang melimpah,
merupakan potensi besar bagi
tumbuhnya industri makanan dan minuman
di negeri ini. Potensi pasar dan bahan baku
yang besar itu telah banyak dimanfaatkan para
produsen untuk menghasilkan produk makanan
dan minuman, termasuk PT Niramas Utama.
Perusahaan yang berdiri sejak Desember
1990 ini menfokuskan pada produksi produk
makanan dan minuman berbasis komoditas
kelapa, rumput laut dan lidah buaya. Produk yang
dihasilkan Niramas diantaranya nata de coco,
jelly dan aloevera, yang dikemas dengan merek
dagang ‘Inaco’, yang saat ini dengan mudah
dapat ditemukan di seluruh pelosok Indonesia.
Namun jika menilik dari sejarah pendiriannya,
PT Niramas Utama muncul bukan dikarenakan
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adanya potensi pasar di dalam negeri yang
cukup besar di sektor makanan dan minuman,
melainkan terbukanya pasar produk nata de coco
di luar negeri, khususnya di Taiwan dan Jepang.
Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur
Niramas Utama, Erijanto Djajasudarma.
Besarnya permintaan terhadap produk nata
de coco dari Taiwan dan Jepang serta adanya
bantuan dari pihak Jepang dalam teknologi
produksi, menjadikan Niramas lebih berorientasi
pada pasar ekspor terhadap hasil produksinya.
Produk nata de coco yang diekspor itu dikemas
dengan merek Inaco, singkatan dari Indonesia
nata de coco.
Kemampuan Niramas menembus pasar
ekspor produk makanan dan minuman ke Taiwan
dan Jepang ternyata diamati oleh sejumlah
supermarket di dalam negeri. Mereka pun
meminta agar Niramas tidak hanya menfokuskan

produknya pada pasar ekspor saja, tetapi juga
ke pasar dalam negeri. Melihat banyaknya
supermarket di dalam negeri yang meminta
dipasok, serta besarnya kebutuhan produk
nata de coco di dalam negeri, maka mulai 1993
Niramas mengembangkan pasar Inaco ke pasar
dalam negeri.
Tak sulit bagi Inaco untuk masuk ke pasar
dalam negeri karena kualitas dari produk nata
de coco ini sudah teruji dengan tembusnya Inaco
memasuki pasar internasional, terutama Jepang
yang pemerintah dan masyarakatnya terkenal
sangat selektif dalam memilih produk makanan
dan minuman untuk dikonsumsi.
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Seiring dengan perkembangan pasar,
Niramas juga terus melakukan inovasi produk
dengan memproduksi produk makanan dan
minuman lainnya, seperti jelly di tahun 1995,
produk aloevera di tahun 1999 dan saat ini
perusahaan tengah mengembangkan produk
makanan dan minuman dari kolang-kaling.
Produk-produk yang dihasilkan Niramas
itu kini telah mampu menjadi pemain utama
di pasar lokal.untuk produk jelly, produk Inaco
saat ini menguasai pangsa pasar lokal sekitar
60%-70%, untuk produk nata de coco, pangsa
pasar lokal yang dikuasai Inaco mencapai sekitar

40%-50%. Penguasaan pangsa pasar itu dicapai
Niramas melalui dua pabrik, di Bekasi (khusus
untuk produksi nata de coco, jelly) dan Sintang,
Kalimantan Barat untuk kegiatan produksi
aloevera.
Walaupun menguasai pangsa pasar di
dalam negeri, namun pasar internasional tidak
ditinggalkan Niramas. Produk nata de coco,
jelly dan aloevera Inaco saat ini tidak hanya
menjangkau Taiwan dan Jepang saja, tetapi
juga sudah sampai di Kanada, Amerika Serikat,
Hongkong, Filipina, Australia, Singapura, Afrika,
Taiwan dan UEA.
Menurut Manajer Marketing Niramas Utama,
J Andri, perbandingan penjualan produk Inaco
saat ini sekitar 80% untuk pasar dalam negeri dan
20% untuk pasar ekspor.
Pertumbuhan penjualan di pasar lokal dan
internasional juga cukup baik. Di tahun 2011,
penjualan produk Inaco di pasar lokal dan
internasional tumbuh sekitar 30% dari tahun
sebelumnya. Di tahun 2012 ini, perusahaan
juga optimis mampu mencapai pertumbuhan
penjualan sekitar 30%.
Ketersediaan Bahan Baku
Berkembangnya produk Inaco di pasar lokal
dan internasional, selain kualitas produknya yang
baik, juga didukung oleh ketersediaan bahan

baku di dalam negeri. Menurut Andri, hingga
kini pihaknya masih bisa mendapatkan bahan
baku dengan mudah di dalam negeri. Misalnya,
untuk bahan baku nata de coco, yakni kelapa,
PT Niramas Utama mendapatkan pasokan dari
petani, untuk bahan baku jelly berupa karagenan,
dipasok oleh sejumlah supplier . sementara
untuk pasokan aloevera, perusahaan menjalin
kemitraan dengan kalangan petani.
Walaupun untuk saat ini pasokan bahan
baku mencukupi, namun Andri mengungkapkan
kekhawatiran tentang kemungkinan kurangnya
pasokan kelapa di tahun-tahun mendatang.
Hal itu berkaitan erat dengan kurangnya
perhatian pemerintah dan masyarakat dalam
pengembangan budidaya kelapa. Dikhawatirkan
jika hal ini terus berlanjut akan menjadi masalah
bagi industri berbasis agro. Apalagi saat ini
banyak industri lain yang juga menggunakan
bagian dari pohon kelapa sebagai bahan baku
produksinya.

informasi »
PT Niramas Utama

Jalan Raya Bekasi Tambun KM 39,5 Bekasi,17510
Telepon: (62 21) 8807222, 88349573 (hunting)
Fax: (62 21) 8806966, 8801212
Email : niranaga@indoesat.net.id
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Teh
Kepala
Djenggot
TEMBUS PASAR EKSPOR
Teh dan kopi Kepala Jenggot yang diproduksi sejak
tahun 1950 oleh PT Gunung Subur yang kala itu
masih berstatus usaha rumah tangga sederhana.
Dikatakan sederhana, sebab selain menggunakan
peralatan yang tergolong sederhana, juga
produksinya masih sangat terbatas.
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ampir semua orang mengetahui kalau kota Solo di Jawa
Tengah sejak lama dikenal sebagai kota batik dan kota
pariwisata. Pengakuan seperti itu memang tidak bisa
dipungkiri, sebab dari kota ini muncul produk batik
yang sampai sekarang sudah begitu kesohor. Belum lagi produk
kain lurik yang juga tidak kalah terkenal;nya. Dalam pada itu,
sebagai daerah tujuan wisata, Solo dikenal memiliki banyak obyek
wisata yang sering dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun
mancanegara. Terkait dengan pariwisata, Solo pun terkenal dengan
kulinernya yakni gudeg, makanan tradisional yang cukup digemari
masyarakat luas.
Namun, di luar kesemuanya itu, kota Solo tampaknya masih
menyimpan produk yang tidak kalah kesohor dengan batik misalnya,
yakni teh dan kopi Cap Kepala Jenggot. Teh dan kopi Kepala Jenggot
yang diproduksi sejak tahun 1950 oleh PT Gunung Subur yang kala
itu masih berstatus usaha rumah tangga sederhana. Dikatakan
sederhana, sebab selain menggunakan peralatan yang tergolong
sederhana, juga produksinya masih sangat terbatas. Meski begitu,
produk pertama yang dilempar ke pasar, rupanya mendapat respon
positif dari masyarakat Solo dan sekitarnya. Hal ini ditandai oleh
terserapnya semua produk teh dan kopi kepala jenggot di pasar
Solo dan sekitarnya.
Respon positif masyarakat terhadap produk PT Gunung Subur,
telah memacu perusahaan untuk mengembangkan usaha lebih baik
lagi. Pengembangan dalam bentuk ekspansi usaha terus ditempuh
perusahaan, misalnya lewat inovasi dalam fasilitas produksi yang
lebih modern, serta menerapkan sistem manajemen modern yang
berorientasi pada standar internasional yakni ISO, HACCP, GMP dan
sebagainya. Di bawah kepemimpinan Gunawan Wibisono inilah, teh
dan kopi kepala jenggot produk PT Gunung Subur, mulai mencoba
memasuki pasar internasional.
Upaya yang ditempuh Gunawan Wibisono, tampaknya tidaklah
sia-sia. Pasalnya, beberapa negara tertentu seperti China, dan negaranegara di Timur Tengah, begitu tertarik untuk memanfaatkan teh
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dan kopi kepala jenggot asal kota Solo, Jawa
Tengah. Alhasil, sejak tahun 2001 hingga saat
ini, teh dan kopi kepala jenggot tetap bertahan
di pasar negara-negara tersebut. Bahkan
belakangan ini negara lain seperti Jepang,
Malaysia dan Singapura juga meminati teh dan
kopi kepala jenggot.
Menurut pengakuan Miriam, General
Manager PT Gunung Subur, kelangsungan
dan perkembanban produk teh kepala
jenggot, pada dasarnya tidak terlepas dari
pengembangan
inovasi,
pemanfaatan
teknologi tinggi, pengembangan sumber
daya manusia yang menekankan pentingnya
kejujuran, disiplin dan kerja keras. Bersamaan
dengan itu, tambah Miriam, PT Gunung Subur
juga mempunyai misi ”Give back to Community ”
dengan memperkenalkan manfaat teh hijau dan
teh wangi serta melakukan edukasi komunitas
guna melestarikan budaya minum teh serta
hidup sehat. ” PT Gunung Subur dengan visinya
menjadi perusahaan yang senantiasa tumbuh dan
berkembang yang dapat bertahan dalam segala
situasi, akan terus berupaya mengembangkan
pasar, meski dalam sutuasi sulit sekalipun,” ujar
Miriam ketika ditemui Reporter Majalah Kina di
pameran Kampoong Industry, Nusadua, Bali,
belum lama ini.
Dia menambahkan, meski saat ini pemasaran
teh dan kopi kepala jenggot masih bertumpu
pada pasar lokal (80%) dan ekspor (20%), tetapi
PT Gunung Subur tetap berupaya memperluas
pangsa pasar ekspor sampai 40%. ” Lewat
pengembangan berbagai produk selain teh (teh
hijau dan teh hitam), kami yang didukung 240
tenaga kerja, siap menawarkan produk lainnya
seperti kopi jahe, kopi super dan jahe wangi.
Mudah-mudahan produk tadi bisa diterima
masyarakat luar negeri,” ujar Miriam penuh

optimis.
Menjawab pertanyaan tentang kiat yang
ditempuh untuk menghadapi persaingan ketat di
pasar lokal, Miriam menyebut mempertahankan
kualitas produk dan kehandalan pelayanan
merupakan kunci yang cukup ampuh . Hal
tersebut merupakan komitmen manajemen
dan karyawan yang senantiasa dipegang teguh
sejak berdirinya perusahaan pada tahun 1950
hingga saat ini dan tahun-tahun mendatang.
Menyinggung
kemungkinan
terjadinya
persaingan produk sejenis asal China, Miriam
mengungkapkan , selama ini PT Gunung Subur
menerapkan standar nasional maupun standar
internasional.
Standar nasional yang selama ini diterapkan
adalah Standar Nasional Indonesia (SNI),
sedangkan standar internasional yaitu ISO
9001:2008 dan Food Safety Management System
HACCP. Di samping standar, PT Gunung Subur juga
terus melakukan inovasi produk yang menjadi
alternatif pilihan bagi konsumen. Demikian pula
pengadaan mesin-mesin modern untuk menjaga
produktifitas tetap tinggi, menjadi bagian

penting yang terus diperhatikan manajemen,
dalam rangka memenangkan persaingan, baik
di pasar lokal maupujn mancanegara.
Terkait dengan upaya peningkatan daya
saing produk teh di pasar lokal dan global,
Miriam tampaknya punya harapan tersendiri
kepada pemerintah. Harapannya itu antara lain,
pertama, membantu dunia industri nasional
untuk mempromosikan dan memfasilitasi
dalam pemasaran ekspor. Kedua, melakukan
pengawasan yang ketat terhadap produk
impor, terutama kualitas dan keamanan pangan
dari cemaran fisik, kimia dan biologi yang telah
beredar di pasar Indonesia. Ketiga, melakukan
pengawasan terhadap produsen dalam negeri
yang kemungkinan melakukan penyimpangan
SNI. Keempat, biaya pengujian produk oleh
laboratorium lembaga pemerintah agar
meringankan produsen sekaligus mengurangi
birokrasi yang berbelit-belit.
Sebelum mengakhiri bincang-bincangnya
bersama reporter Majalah Kina, ia tak lupa
mengungkapkan tentang rencana perluasan
investasi atau mengembangkan produk
lainnya. Menurutnya, perluasan investasi akan
diwujudkan dalam bentuk penambahan mesin
dan infrastruktur, dan penambahan sumber
daya diberbagai bidang. Sementara itu, untuk
menghasilkan produk bermutu dan aman
dikonsumsi, PT Gunung Subur selalu melakukan
inovasi terhadap produk yang sudah ada. ”Dengan
rencana itu, kami berharap agar ditengah-tengah
persaingan pasar yang kian ketat, baik di dalam
maupun di luar negeri, produk PT Gunung Subur
mampu bertahan dan bahkan berkembang lebih
baik lagi,” kata Miriam. (gns)

informasi »
PT. Gunung Subur

Jl. Raya Jaten, Karanganyar
Email: djenggot@indo.net.id
Tlp: (0271) 825341
Hp: 08112541788
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Cimory

Berbisnis Sekaligus Menyehatkan Masyarakat

B

udaya konsumsi susu masyarakat di
tanah air dewasa ini dapat dikatakan
masih sangat rendah, konsumsi susu
masyarakat Indonesia pada tahun 2010
tercatat hanya 11,7 liter per kapita per tahun
atau yang terendah di ASEAN, lebih rendah dari
rakyat Vietnam yang mengkonsumsi susu ratarata 12 liter per kapita per tahun, Filipina 22,1
liter, Thailand 31,7 liter, Malaysia 36 liter, dan
India 42,8 liter per kapita per tahun.
Menyadari vitalnya konsumsi susu bagi
masyarakat Indonesia dan masih rendahnya
konsumsi susu, khususnya susu segar dan
produk turunan susu lainnya, Bambang Sutantio,
Dipl. Ing, seorang pengusaha produk makanan
dan minuman berlatar belakang pendidikan
di bidang Food and Technology lulusan Berlin,
Jerman mendirikan PT Cisarua Mountain Dairy
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atau Cimory pada pada tanggal 18 Februari
2006 di Cisarua, Bogor.
PT Cimory menjadi perusahaan ke-6
dari Macro Group milik Bambang yang
memfokuskan diri dalam mengolah makanan
dan minuman berbasis protein dengan tag line
“Protein is our Business” dan motto “Sehat itu
Enak”. Ninik S. Bugi, External Relation PT Cimory
mengatakan pada awal Macro Group didirikan
karyawannya hanya berjumlah dua orang,
yaitu seorang sopir dan seorang sekretaris yang
bekerja setengah hari hingga siang karena sore
harinya harus kuliah. Namun kini (tahun 2012)
jumlah karyawan Macro Group yang berada di 3
lokasi (Cikupa untuk meat based dan egg based
product, Cisarua untuk pabrik berbasis dairy/
susu dan resto), serta kantor pusat Meruya,
serta kantor cabang Semarang, Bandung, Bali

dan Surabaya seluruhnya mencapai 1.411 orang.
Kini
PT
Cimory
telah
berhasil
mengembangkan industri pengolahan susu
segar yang dihasilkan para peternak di sekitar
Cisarua, Bogor. Setiap harinya PT Cimory kini
menyerap tidak kurang dari 13 ton susu segar
yang dihasilkan para peternak sapi perah di
sekitar Cisarua, Bogor. Semua itu berawal dari
kebijakan perusahaan yang bersedia membeli
susu dari peternak sapi perah lokal dengan
harga 20% lebih tinggi dibandingkan harga
yang diberikan perusahaan susu lainnya.
Beberapa jenis produk susu segar dan
olahan PT Cimory diantaranya yoghurt drink,
susu pasteurisasi, set yoghurt, stirred yoghurt.
Setiap bulannya Cimory memproduksi susu
pasteurisasi/susu segar mencapai 91.000 botol
atau 75.000 liter, yoghurt drink sebanyak 1,2
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juta botol atau sekitar 300.000 liter, yoghurt
set   ukuran 400 gr sebanyak 14.500 cups
dengan ukuran 500 gr sebanyak 5.000 cups,
stirred yoghurt sebanyak 22.000 cup atau 2,2
juta gr (setiap cup berisi 100 gr).
Produk-produk susu dan susu olahan
itu dipasarkan ke berbagai pasar modern,
hypermarket, took buah, supermarket, mini
market, modern wet market, hotel, restoran
dan catering di Jabodetabek dan sejumlah kota
besar lainnya di Jawa dan Bali.
Keberhasilan itu telah membuahkan
sejumlah penghargaan dari pemerintah,
antara lain penghargaan dari Kementerian
Pertanian karena dianggap berhasil dalam
memberdayakan peternak di sekitar Cisarua. PT
Cimory juga mendapatkan penghargaan dari
kerajaan Belanda dalam bidang pengembangan
UKM serta penghargaan dari Majalah Swa
sebagai best packaging for drink category.
Menurut Ninik, Cimory Group bisa
berkembang seperti saat ini karena selalu
konsisten mempertahankan kualitas produknya.
Kebijakan perusahaan selama ini sangat jelas
dan tegas, yaitu hanya memproduksi produkproduk bermutu tinggi, aman bagi kesehatan,
higienis serta enak dan bisa dikonsumsi oleh
semua lapisan masyarakat.
Untuk menjaga kualitas produknya, dalam
kegiatan produksinya Cimory menggunakan
mesin-mesin modern dan menerapkan
standard HACCP secara ketat, serta terus
mengembangkan
produk-produk
baru
yang inovatif melalui kegiatan riset dan
pengembangan (R&D). Faktor lainnya yang
juga menjadi salah satu kunci keberhasilan
PT Cimory dalam mengembangkan bisnisnya
adalah kemampuan membaca peluang-peluang
baru dan menyediakan produk-produk yang
memang dibutuhkan oleh konsumen.
Dukungan
dari
pemerintah
untuk
mendorong atau memfasilitasi peternak susu
pun masih dirasakan kurang, sehingga baik
sarana maupun alih teknologi dan prasana harus
disediakan sendiri oleh Cimory Group. Padahal
di sisi lain upaya untuk mengenalkan produkproduk berbasis protein kepada masyarakat
tidaklah mudah. Karena, budaya minum susu
masyarakat selama ini masih sangat rendah.
Persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang
produk susu yang baik juga masih sangat
kurang.
Di sisi lain daya tahan produk susu segar
yang sangat pendek (karena tidak mengandung
bahan pengawet sama sekali) masih menjadi
kendala besar bagi industri pengolahan susu.
Padahal distribusi dan penanganan susu
segar yang tidak akurat dapat menyebabkan
susu menjadi tidak layak konsumsi. Selama
ini pengetahuan masyarakat luas tentang
penanganan susu segar secara clean (bersih),

close (tertutup) and chilled (bersuhu rendah)
masih kurang.
Belum lagi permasalahan gempuran produk
susu bubuk impor yang memiliki kadaluarsa
panjang. Selama ini kebijakan pemerintah di
bidang impor sama sekali tidak mendorong
industri susu dan peternak susu lokal. Para
peternak sapi perah pun tidak berkembang,
karena banyak sapi perah yang dialihkan
menjadi sapi potong. Bahkan sapi-sapi muda/
pedet dijual untuk dijadikan sapi potong,
sehingga populasi sapi perah terus berkurang.
Untuk mengatasi berbagai kendala itu,
Cimory menjalankan sejumlah kiat diantaranya
bekerjasama dengan peternak lokal untuk
menjaga kualitas dan kuantitas bahan baku susu
segar; melakukan inovasi dalam pengembangan

produk jika susu mendekati masa kadaluarsa,
dimana sebagian bahan baku susu itu dijadikan
biang yoghurt dan sebagian lainnya dijadikan
keju. Upaya lainnya adalah bersama pemerintah
mendorong peternak lokal untuk terus fokus
melakukan modernisasi mesin-mesin perah
dan pemeliharaan sarana dan prasana, untuk
meningkatkan populasi ternak sapi.
Untuk memperkuat bisnis produk susunya di
masa datang, PT Cimory berencana mendirikan
Fun University berupa mini factory, yang bersifat
edutainment untuk mendidik masyarakat,
khususnya anak-anak tentang proses produksi
makanan dan minuman yang modern, higienis
dan aman dengan menggunakan mesin mini
yang sama dengan aslinya. Setiap peserta
akan mendapatkan informasi lengkap tentang
sejarah, bahan baku yang digunakan, proses
pembuatan produk berikut roduk-produknya
sendiri dan mesin-mesin yang digunakan serta
cara kerjanya. Selain itu dijelaskan juga manfaat
produk, nilai gizi dan nutrisi yang dikandungnya.
Untuk memenuhi kebutuhan protein
dengan harga yang terjangkau masyarakat,
Cimory juga berencana untuk memproduksi
makanan/minuman berbasis kedelai. Hal ini juga
sekaligus untuk mencerdaskan bangsa melalui
pemenuhan kebutuhan protein sebagai bahan
yang paling essential untuk perkembangan
kecerdasan anak.

informasi »
PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory)
Rukan Taman Meruya N1-2, Jakarta 11620
Telp. 62-21 5874630 (hunting)
Fax. 62-21 5874629/5865472
website: www.cimory.com
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Tak Hanya Jadi Primadona Tanah Air

Garudafood
Merambah
Pasar Asia
Pasifik
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erbagai upaya dilakukan manajemen PT GarudaFood,
dalam menghadapi persaingan bebas di bidang
industri makanan dan minuman, yang hingga kini
tetap menjadi salah satu industri primadona di
tanah air. Melalui komunikasi yang dilakukan melalui surat
elektronik dengan Vice President Commercial GarudaFood,
Hardianto Atmadja, Majalah Kina berkesempatan mendapat
penjelasan, selama bertahun-tahun perusahaan berjalan
di atas kekuatan sendiri. Karena itu pasar domestik masih
menjadi tumpuan, hingga kini, kendati ke depan, perusahaan
juga akan melakukan langkah go regional melalui digenjotnya
pasar ekspor.
Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengembangkan
sayap ke mancanegara, seperti mencari pangkalan operasi
di China, melalui akuisisi perusahaan dan pabrik lokal Fujian
Jinjiang Yonghe Fuhua Food sejak tahun 2008, ke India dengan
menggandeng partner lokal, yakni Polyflex Food sejak bulan
Mei 2012,
demikian pula di Jepang, GarudaFood
juga melakukan kemitraan strategis dengan perusahaan
Jepang, Suntory Beverage dan tahun 2011 mendirikan anak
perusahaan PT Suntory Garuda Beverage, yang fokus pada
pengembangan industri minuman non alkohol di Indonesia.
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Karena itu terkait pengembangan bisnisnya,
selama tahun 2011, perusahaan melakukan
ekspansi secara organic growth melalui lini
bisnis yang sudah ada, dan juga in organic
growth (di luar current/existing business).
Sedangkan untuk konsolidasi bisnis, strategi
dilakukan melalui merger dan akuisisi, serta
kemitraan strategis atau aliansi.
GarudaFood Group berawal dari PT Tudung
Putra Jaya, didirikan di Pati, Jawa Tengah, tahun
1979 dengan bisnis kacang garing tanpa merek.
Pendiri perusahaan adalah mendiang Darmo
Putro, mantan pejuang yang memilih menekuni
dunia usaha setelah bangsa Indonesia merdeka,
bersama isterinya, Poesponingroem. Anak-anak
Darmo Putro ikut mendukung usaha kacang
garing ini hingga awal 1987, hingga akhirnya
Kacang Garuda menjadi market leader di industri
produk berbahan baku kacang sejak 1998.
Berbagai penghargaan telah diraih Kacang
Garuda antara lain sebagai Superbrands (2003);
Top Brand for Kids (2004); Anugrah Produk Asli
Indonesia (2009); serta The Indonesian Original
Brands (2010); Indonesian Customer Satisfaction
Award (ICSA) kategori kacang bermerek
sebelas kali berturut-turut (2000-2011). Tatkala
perekonomian nasional tengah dihantam krisis
ekonomi, pada Desember 1997, didirikan PT
GarudaFood Jaya (GFJ) cikal bakal divisi biskuit
yang memproduksi biskuit bermerek Gery. Saat
ini GarudaFood memimpin pasar pada kategori
wafer stick dengan mereknya yang fenomenal,
Chocolatos. Melihat pangsa pasar snack yang
masih sangat potensial untuk dikembangkan
di Indonesia, pada 2005 GarudaFood juga
memproduksi snack bermerek Leo, untuk
kategori produk keripik kentang, keripik pisang,
keripik singkong, dan kerupuk mulai akhir 2005.
Pada 2007-2011 Leo meraih IBBA kategori snack
kentang, serta Top Brand Award pada tahun
2010.
STRATEGI PEMASARAN (Marketing)
Melalui merek Kacang Garuda, Garuda Food
menerapkan strategi “Marketing as an art,” yang
mengkombinasi pemasaran dengan sains,
sehingga memberi nilai tambah (added value)
kepada konsumen. Inovasi dilakukan dalam
hal edukasi/komunikasi, juga ada variasi dalam
rasa. Selain itu masuk pada sistem rantai nilai,
juga memperhatikan kemasan, pada dasarnya
menjadi “first mover,” bagi munculnya produk
baru. Kacang Garuda juga berinovasi dalam
hal create New Usage. Seperti rahun 2002
saat moment Piala Dunia di Korea – Jepang,
Kacang Garuda mulai mengedukasi tentang
mengonsumsi kacang sambil menonton bola.
Pada Piala Dunia 2006 di Jerman, Kacang
Garuda semakin intensif mengampanyekan
tagline ‘Jangan Nonton Bola Tanpa Kacang
Garuda’ baik di TVC maupun aktivitas

nonton bola bareng. Secara tidak langsung,
GarudaFood menciptakan new usage baru cara
mengonsumsi kacang. Masyarakat Indonesia
yang gemar menonton pertandingan sepakbola
di TV secara berkelompok, merupakan target
potensial yang dibidik oleh Kacang Garuda.
Maka terbentuklah Top of Mind di masyarakat,
Kacang Garuda merupakan snack yang paling
pas dikonsumsi saat menonton sepakbola
bersama teman-teman.
Setelah sukses dengan kampanye ini, Kacang
Garuda mulai menciptakan New Usage baru
yakni ‘Jangan Ngopi Tanpa Kacang Garuda’ pada
awal 2011. Kampanye ini diciptakan setelah
melalui marketing riset kepada masyarakat
terlebih dahulu. Kacang Garuda juga
menciptakan inovasi produk baru yang inovatif
seperti Kacang Kulit rasa dan Kacang Biga, yakni
kacang yang mempunyai isi tiga buah bulir.
Kacang Biga saat ini dihasilkan melalui riset
selama hampir tiga tahun. Untuk Kacang Biga,
Kacang Garuda menjadi “first mover” di kategori
kacang kulit biji tiga dan masuk kategori
premium. Tidak hanya menjadi first mover
di Kacang Biga, namun Kacang Garuda juga
menjadi first mover dengan terobosan barunya,
meluncurkan Kacang kulit rasa (bawang dan
keju). Tidak hanya di kategori kacang kulit,
namun Kacang Garuda juga melakukan inovasi
dengan variasi kacang salut (kacang atom,
kacang telur).
Keseriusan GarudaFood (nama Korporat
dari brand Kacang Garuda) mengembangkan
produk kacang dibuktikan dengan secara
konsisten
mengembangkannya
secara
terintegrasi dari hulu ke hilir. Di bidang
pengadaan bahan baku, GarudaFood melakukan
CSR dengan pendekatan “Value Chain Based
Partnership” melalui program kemitraan

dengan petani Kacang. Success story kemitraan
GarudaFood dengan Petani Kacang antara lain
melalui programnya di Lombok NTB dengan
menggandeng IFC (International Finance
Corporation) dan AUSAID (Australian Aid)
yang melibatkan 8000 petani kacang. Program
tersebut mampu meningkatkan produktivitas
dan pendapatan individual petani di Lombok
secara signifikan.
Terobosan Kacang Garuda lainnya adalah
inovasi di packaging dengan menciptakan added
value bagi konsumen. Dari hasil riset diperoleh
data konsumen umumnya tidak langsung habis
saat mengonsumsi Kacang Garuda. Karena itu
tim Kacang Garuda melakukan inovasi dengan
membuat kemasan “metalize” yang dilengkapi
dengan “zipper” sekitar tahun 2009, sehingga
konsumen tetap dapat mengonsumsi kacang
garing yang renyah, apabila tidak langsung
habis saat dikonsumsi.
Untuk meningkatkan brand awareness ke
masyarakat, setiap tahunnya Kacang Garuda
melakukan aktivasi Above The Line (ATL) seperti
pemasangan iklan di media cetak dan elektronik
maupun brand activation Kacang Garuda.
Produk Kacang Garuda dapat ditemukan
dengan mudah di tradisional market, modern
market, bahkan hingga ke mancanegara di
hampir seluruh benua (Amerika, Eropa, Australia,
Asia). ***

informasi »
garudafood

Jl. Bintaro Raya No. 10 A Jakarta, Indonesia
Telp : 6221 7290110 (hunting)
Fax : 6221 7290112
www.garudafood.com
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Cerdaskan
Bangsa

Dengan Konsumsi Ikan dalam Kaleng

S

umber Yalasamudra merupakan salah
satu produsen ikan kaleng, sementara
anggota APIKI ada 34 perusahaan
yang rata-rata adalah perusahaan
dengan kategori kelas menengah ke atas.
Didirikan tahun 1970 oleh Tjoek Soedjawo di
Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, perusahaan
ini termasuk salah satu pioner bidang industri
ikan sarden kaleng, yang masih eksis hingga
saat ini. Kalau produknya dengan sejumlah
brand seperti Bantan, Yamato, dan Swallow
mungkin kurang dikenal di wilayah DKI Jakarta
dan sekitarnya, ternyata merek-merek tersebut
lebih banyak dipasok ke wilayah Sumatera, baru
kemudian masuk juga sebagian kecil ke wilayah
Jabodetabek. Bantan dan Yamato masingmasing diproduksi dengan variasi ukuran kaleng
155 gr dan 425 gr. Khusus brand Swallow hanya
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dibuat dengan satu ukuran yakni isi 155 gr.
Senior Advisor PT Sumber Yalasamudra,
Ady Surya mengungkapkan kepada KINA
bahwa “Dalam sehari produksi kami mencapai
100 ton ikan sarden, tetapi kapasitas simpan
lemari pendingin (cold storage) kami dapat
menyimpan sampai 1.000 ton. Untuk tepung
ikan yang kini ternyata kualitasnya sudah
dapat menjadi ‘feed for human consumption’
ini ternyata memiliki kandungan Omega 3
tertinggi. Dengan demikian dapat dipastikan
kandungan asli (original ingredients) Omega
3 tertinggi ada pada ikan sarden. Produksi
tepung ikan kami mampu mencapai + 500
ton per hari. Jadi dalam sehari kami mampu
memproduksi 600 ton ikan sarden dan tepung
ikan, jika kapasitas pabrik berjalan normal.
Masalahnya, dengan terbatasnya bahan baku,

industri kami hanya mampu bekerja secara 70
persen kapasitas, kata Ady yang masih menjabat
salah satu pimpinan Lembaga Sosial Masyarakat
(LSM) Nelayan Centre ini.    
Bicara tentang pasar, saat ini pasar domestik
mencapai 80 persen, dan masuk selain ke
Sumatera dan Jabodetabek, juga mengisi
sebagian wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
dan Papua. Sedangkan ekspor yang 20 persen
dari total produksi masuk ke negara-negara di
wilayah Afrika dan Timur Tengah untuk produk
sarden. Sedangkan untuk produk tepung ikan
dan minyak ikan juga mulai dipasok untuk
mengisi pasar-pasar negara Asia seperti Taiwan,
RRT, Malaysia dan Singapura. Produk minyak
ikan kini juga sudah dapat diolah menjadi edible
food.
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Bahan baku dan kemasan kaleng menjadi
kendala cukup besar juga bagi industri ini untuk
dapat bersaing secara sehat dibanding dengan
negara lain yang juga memiliki industri serupa
seperti Jepang, RRT, dan India. “Sudah dua tahun
terakhir ini jenis Ikan Sardinella tidak lagi muncul
di wilayah Selatan Nusa Tenggara Barat (NTB)
dan juga Selat Bali. Kami sudah menanyakan
masalah ini kepada pemerintah, tetapi belum
ada jawaban resmi dari pemerintah.”
Diduga kondisi iklim yang berlangsung
tidak biasa dengan berbagai gejalanya ini
menyebabkan kelangkaan jenis ikan tersebut.
Apalagi dua wilayah tersebut dikenal sebagai
lokasi tempat ikan-ikan tersebut menjalani
proses perkawinan, sampai mereka bertelur.
Selain itu turunnya kondisi kelestarian
lingkungan akibat tercemarnya laut juga
mendorong makin langkanya keberadaan Ikan
Sardinella. Di sisi lain, industri pengolahan
ikan sarden tidak dapat begitu saja berhenti
beroperasi. Karena industri pengalengan ikan
adalah termasuk kategori main stream bagi
penduduk dunia. Diperkirakan sekitar 90 persen
pengolahan ikan adalah dalam bentuk usaha
pengalengan ikan.
Karena itu untuk menjaga pabrik tetap
beroperasi dan menghidupi ribuan karyawan
di grup ini, PT. Sumber Yalasamudra harus

mengimpor bahan baku atau Ikan Sardinella
dari berbagai negara seperti India dan RRT.
“Kami juga harus bertanggung jawab terhadap
kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani.
Bagi kami sebenarnya, impor adalah
keniscayaan, karena Indonesia adalah negara
maritim atau negara bahari, yang 75 persen
wilayahnya terdiri atas lautan, dan juga laut
tersebut mengandung berbagai jenis kekayaan
hayati, termasuk berbagai ikan”, jelas Ady.
Sedangkan untuk bahan baku kemasan
kaleng, bahan baku tin plate masih banyak
didatangkan dari impor, sehingga harga
jualnya sangat mahal. Untuk produk kemasan
kaleng, struktur biaya produksi terbesar adalah
pada kemasannya yang mencapai sekitar 70
persen. Kalau pemerintah dapat membantu
menurunkan beban bea masuk untuk tin plate
sehingga harganya lebih terjangkau, maka
Indonesia akan lebih sanggup bersaing dengan
Filipina, yang kaleng atau bahan baku tin platenya sudah dibuat sendiri di dalam negerinya,
tukas Ady.
Sebagai industri, paling tidak ada beberapa
faktor yang turut menentukan sehingga
siklus produksi dapat berjalan secara optimal.
Pertama adalah pasokan bahan baku harus
berlangsung secara kontinu. Jika faktor ini
tidak dipenuhi, akan menjadi penyebab

utama terhambatnya proses produksi dan
efektivitas tidak tercapai; Kedua, adalah
dengan perencanaan (planning) yang tepat
antara jumlah masukan (input) dengan hasil
(keluaran) maka akan dapat memenuhi unsur
efisiensi; Ketiga, sebagai industri pengalengan
ikan juga harus memenuhi unsur pemenuhan
nilai tambah, dari mulai perolehan bahan baku
sampai menjadi produk atau barang yang
nilai jualnya berkali lipat, maka sudah ada
pertambahan nilai khususnya dalam hal
perubahan bentuk. Keempat adalah faktor yang
menentukan seberapa besar produk tersebut
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan
sejumlah faktor yang dihadapinya mulai dari
bahan baku, biaya produksi, transportasi,
sampai bunga yang dikenakan bank dalam
memperoleh kredit. Terakhir yang kelima
adalah faktor tingkat kesejahteraan masyarakat
dikaitkan dengan daya beli produk.
“Hanya pada masyarakat yang sudah
bertumbuh ekonominya, sehingga mampu
meningkatkan
konsumsi
ikan
kaleng.
Diakui sejak beberapa tahun terjadi, terjadi
peningkatan konsumsi ikan dari 350 gr/kapita/
tahun menjadi 500 gr/kapita/tahun. Khusus
pada industri ikan kaleng khususnya sarden
trend pertumbuhan industri ini berlangsung
antara 5 s/d 10 persen setiap tahunnya. Karena
itu makin gencarnya kampanye peningkatan
konsumsi protein khususnya ikan, diharapkan
makin meningkatkan kesadaran pemerintah,
agar lebih memperhatikan industri ini baik
dari segi ketersediaan bahan baku khususnya
pengaturan impor, dan juga dalam produksi
kemasan kalengnya,” tuturnya mengakhiri
pembicaraan. ***

informasi »
PT. Sumber Yalasamudra
Jl. Sampangan No.19 Muncar
Banyuwangi, Indonesia
Telp: +62-333-593366
Fax: +62-333-593452
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Rumah Abon
Nilai Tambah dari Industri Pengolahan Ikan

P

otensi produk agro Indonesia yang
sangat besar memang tak habishabisnya menyediakan peluang bagi
masyarakat untuk membuka usaha
atau industri di sektor tersebut. Seperti yang
dilakukan Johan Yuniarto. Pria setengah baya
ini memutuskan untuk mengundurkan diri
dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil
dari sebuah kementerian yang berkaitan erat
dengan sektor agro dan memilih membuka
industri pengolahan ikan menjadi abon ikan.
Keputusan Johan untuk terjun ke industri
pembuatan abon ikan tidak terlepas dari
besarnya potensi hasil perikanan di Indonesia.
Dia melihat hasil perikanan, baik itu perikanan
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laut maupun darat di negeri ini begitu besar.
Sayangnya, hasil yang besar itu belum diolah
secara maksimal. Kebanyakan hasil ikan hanya
dijual masih dalam keadaan utuh, belum diolah
menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
Melihat kondisi yang ada itu, Johan pun
berpikir bahwa masih terbuka lebar peluang
untuk berbisnis di bidang hasil perikanan. Dia
pun lalu melakukan pengamatan pasar untuk
melihat produk apa saja yang berbahan baku
ikan yang telah diproduksi dan di pasarkan ke
masyarakat. “Setelah diamati, ternyata industri
pengolahan ikan menjadi abon masih minim
sekali digeluti masyarakat,” katanya.
Yakin kalau usaha pembuatan abon ikan di

Made in indonesia
dalam negeri memiliki peluang sangat besar,
Johan pun lalu menanggalkan pekerjaan
kantornya dan memilih untuk terjun dalam
industri pengolahan ikan menjadi abon.
Agar hasil produksinya bisa diterima pasar,
sejumlah langkah awal pun dilakukan Johan.
Misalnya saja, selama tiga bulan pertama dia
melakukan uji coba produksi untuk mencari
taste yang cocok bagi lidah masyarakat
konsumen.
Untuk mengetahui umpan balik konsumen
terhadap hasil produksinya, pria asal Bandung
ini membagikan hasil produksinya kepada para
tetangga dan kerabat deka lainnya. “Dari mereka
kita bisa mengetahui apa kekurangan dan
kelebihan dari produk abon yang kita produksi,”
jelasnya.
Setelah menjalai proses try and error selama
tiga bulan, produk abon ikan buatan Johan baru
dipasarkan kepada konsumen umum dengan
nama produk ‘Rumah Abon”. Dengan persiapan
yang cukup matang itu, , ternyata tak sulit bagi
Rumah Abon untuk menarik minat konsumen.
Hal ini terbukti, sejak tiga tahun dipasarkan,
produk abon dengan merek Rumah Abon
sudah mampu menyambangi lidah masyarakat
konsumen yang ada di Pulau Jawa, seperti

Jakarta, Surabaya, Semarang dan sebagainya.
Selain itu, sejak dua tahun terakhir, produk
abon Rumah Abon juga telah sampai di Mekkah
dan Madinah, Arab Saudi. Menurut Johan, hal
ini bisa terjadi karena adanya kerjasama antara
Rumah Abon dengan sejumlah Kelompok
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
Jenis Abon
Dalam memproduksi abon ikan, bahan baku
yang digunakan industri abon ikan Rumah Abon
adalah ikan hasil budidaya di darat, seperti
gurame, belut, lele dan nila serta ikan hasil
tangkapan di laut, seperti hiu, salem, tuna dan
kerapu.“Untuk ikan darat, dipasok dari petani
yang ada di sekitar Bandung dan ikan laut
berasal dari nelayan Indramayu,” papar Johan.
Bahan baku ikan dari budidaya di darat itu
dipasok dalam bentuk segar atau masih hidup
sedangkan untuk ikan laut, pasokan ikannya
sudah dalam bentuk beku atau diberi es.
Untuk mengolah ikan menjadi abon ikan,
sejumlah proses produksi harus dijalani Rumah
Abon.
Proses pertama adalah memilih ikan. Ikan
yang akan dijadikan bahan baku pembuatan
abon adalah ikan yang benar-benar segar. Ikanikan itu kemudian dibuang isi perutnya serta
sisiknya.
Langkah berikutnya adalah memasak bahan
baku itu selama 4 jam. Setelah matang daging
ikan diambil dan diaduk dengan dicampuri
bumbu.Adukan daging ikan itu lalu digoreng
selama tiga jam dengan nyala api yang kecil.

memasuki proses pemerasan untuk membuang
minyak dari kegiatan penggorengan itu. daging
ikan yang sudah diperas itu lalu dipanggang
di oven listrik dengan pemanasan 100 derajat
selama 15-20 menit.
“Proses terakhir, daging ikan yang telah
beubah menjadi abon itu kemudian didinginkan
dan dicampur bawang lalu dikemas dengan
berbagai ukuran,” ujar Johan.
Melalui proses produksi itu, 1 kilogram ikan
hanya akan menghasilkan sekitar 2 ons abon
ikan. Untuk setiap produk abon ikan dengan
kemasan 1 ons, Johan menjualnya dengan
harga Rp 25.000.
Setiap dua pekan, Rumah Abon mampu
memproduksi 50 kilogram abon ikan. Adapun
jenis abon ikan yang paling banyak diminati
konsumen adalah abon ikan dari ikan hiu, tuna,
gurame dan belut.
Johan mengakui kalau produk abon yang
dihasilkannya masih kecil, namun dia yakin ke
depan, produknya akan terus berkembang.
Apalagi saat ini banyak kementerian,
diantaranya Kementerian Perindustrian, yang
memberikan fasilitas bagi industri di sektor agro
untuk berkembang.

informasi »
RUMAH ABON

Jalan Keadilan II No.33
Riung Bandung
Telp : 022-70094892

Daging ikan yang telah digoreng itu kemudian
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Jus dan Sirup
Buah Lie Lie
Oleh-Oleh Asli Medan

S

udah sejak lama masyarakat Indonesia
mengenal kota Medan sebagai kota
yang memiliki banyak jenis makanan
dan minuman yang enak dan lezat
sehingga seringkali mencuri perhatian para
pelancong yang berkunjung ke kota Medan
untuk mencobanya serta membawanya pulang
sebagai buah tangan bagi keluarga. Entah sejak
kapan mulainya, di ibukota provinsi Sumatera
Utara ini banyak bermunculan industri makanan
dan minuman berskala mikro, kecil menengah
yang menyediakan berbagai jenis produk
makanan dan minuman untuk oleh-oleh.
Kemampuan dan kreativitas masyarakat
kota Medan dalam menciptaan dan membuat
berbagai penganan dan minuman ternyata juga
ditunjang dengan kekayaan hasil pertanian
yang beranekaragam. Hasil pertanian Sumatra
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Utara khususnya berupa buah-buahan yang
sangat bervariasi makin membuat daya kreasi
dan inovasi masyarakat kota Medan menjadi
semakin bekembang untuk menghasilkan
produk makanan dan minuman yang berkualitas
bahkan menjadi produk buah tangan ciri khas
kota Medan.
Kalau kita perhatikan lebih jauh buah tangan
dari Medan yang dibawa para penumpang
pesawat itu akan tampak sirup dan jus buahbuahan merek Lie Lie berada di antaranya. Jus
dan sirup buah-buahan merek Lie Lie bukanlah
produk minuman dalam botol produksi
perusahaan besar melainkan produksi seorang
ibu rumah tangga bernama Lie Lie yang
memiliki talenta dan komitmen yang kuat untuk
memproduksi sirup dan jus buah berkualitas
tinggi.
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yang ingin mencoba. Dalam waktu yang cukup
singkat produk jus kedondong itu langsung
mendapatkan sambutan yang cukup baik
karena rasanya enak dan menyegarkan.
Kualitas dan kelezatan jus/sirup buah buatan
Lie Lie sudah diakui banyaka kalangan. Tidak
hanya para pembeli dan pelanggan yang
mengakui kualitas dan kelezatannya, tetapi
juga pemerintah pusat. Dalam hal ini, Lie Lie
pada tahun 2011 lalu berhasil mendapatkan
penghargaan “UKM Pangan Award 2011” untuk
kategori produk minuman kemasan kelompok
usaha mikro dari Kementerian Perdagangan
RI. Penghargaan itu diberikan di sela-sela
penyelenggaraan Pameran Pangan Nusa 2011
yang diadakan di Nusa Dua Bali bersamaan
dengan penyelenggaraan ASEAN Fair 2011.
Lie Lie sengaja memberi merek produk jus
dan sirup buahnya sesuai dengan namanya
untuk membedakannya dengan produk lain
yang sejenis dan sekaligus untuk menjaga
kualitas produknya di mata pelanggannya.
Lie Lie mulai memproduksi jus dan sirup
buah-buahan asli Medan pada tahun 2003.
Awalnya, Lie Lie hanya menjalankan hobi
membuat jus dan sirup buah-buahan untuk
dikonsumsi seluruh anggota keluarga atau
untuk disuguhkan kepada sahabat, teman dan
karib kerabat yang berkunjung ke rumahnya.
Namun ternyata banyak diantara sahabat,
teman, dan karib kerabatnya yang memberikan
komentar bahwa jus dan sirup buatan Lie Lie
sangat enak.
Bahkan, mereka banyak yang kemudian
menyarankan Lie Lie untuk menjual produk jus
dan sirupnya itu kepada khalayak luas. Beberapa
diantara teman, sahabat dan karib kerabat
itu juga sering memesan (minta dibuatkan)
jus dan sirup buah-buahan kepada Lie Lie,
terutama pada saat hari besar keagamaan. Atas
desakan orang-orang dekat itu, Lie Lie akhirnya
memberanikan diri membuka usaha pembuatan
jus dan sirup buah-buahan secara kecil-kecilan
pada tahun 2005 di Jl. S. Parman, Gang Pasir No.
22 Medan.
Untuk menjaga kualitas produk, Lie Lie
sengaja mempertahankan cara produksinya
yang higienis dan sama sekali tidak
menggunakan pengawet sintetis. “Penggunaan
gula dalam pembuatan jus dan sirup sebetulnya
sudah dapat berfungsi sebagai pengawet
alami sampai batas waktu tertentu. Karena itu,
saya selalu menyarankan para pelanggan saya
untuk tetap menyimpan sirup dan jus buah ini
di dalam lemari es agar dapat tahan setidaknya
sampai 20 hari,” kata Lie Lie.
Di luar dugaan, respon masyarakat terhadap
produk sirup dan jus Lie Lie ternyata sangat
bagus. Permintaan pun terus mengalir terutama

pada peringatan hari-hari besar keagamaan
seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Imlek.
“Biasanya pada saat Lebaran, Natal dan tahun
Baru kami mendapatkan banyak pesanan
pembuatan sirup dan jus buah hingga mencapai
14.000-15.000 botol ukuran 1 liter.”
Untuk memenuhi seluruh pesanan yang
jumlahnya cukup banyak itu, Lie Lie biasanya
merekrut tetangga di sekitar rumahnya
untuk turut membantu kegiatan produksi di
rumahnya. Dengan berpedoman pada cara
pembuatan sirup dan jus yang diajarkan Lie
Lie, para tetangga itu dapat dilibatkan dalam
kegiatan produksi sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan Lie Lie. Untuk menjaga kualitas
produk yang dihasilkan Lie Lie sendiri langsung
terjun mengawasi kegiatan produksi.
Produk jus buah yang pertama kali
diperkenalkan Lie Lie kepada masyarakat
umum adalah jus kedondong. Jus yang rasanya
asem manis ini pada awalnya dinilai aneh oleh
pembeli, namun demikian banyak pembeli

Kini Lie Lie memproduksi 12 jenis sirup/
jus buah yang dibuat dari buah-buahan
asli produksi Medan dan sekitarnya, yaitu
kedondong, belimbiing madu, mangga muda,
mangga kweni, bunga rosella, jambu merah
(guava), pala, jeruk kasturi, markisa, terong
belanda, nenas dan sirsak.
Masing-masing jus/sirup buah tersebut
memiliki kandungan gula yang berbeda-beda,
tergantung kepada tingkat keasaman buah
yang menjadi bahan dasar pembuatan jus/sirup
tersebut. Dalam proses pembuatannya, semua
jenis buah-buahan itu dimasak terlebuh dahulu
bersama dengan gula dan dicampur air. Untuk
pembuatan jus, seperti jus markisa, terong
belanda, sirsak dan kedondong, semua daging
buah dari masing-masing jenis buah tersebut
turut menjadi bahan baku jus. Sedangkan
untuk pembuatan sirup, seperti sirup pala,
bunga rosella dan nenas, daging buah setelah
dimasak dihancurkan kemudian disaring. Hanya
sari buahnya saja yang diambil untuk dijadikan
sirup.
Untuk kegiatan produksi sehari-hari Lie Lie
mengaku tidak berani memproduksi dalam
jumlah besar mengingat daya tahan produknya
yang tidak terlalu lama. Setiap harinya Lie Lie
hanya memproduksi antara 15 sampai 20 botol
untuk tiap jenis jus/sirup buah. “Kami tidak
berani memproduksi dalam jumlah banyak
kalau tidak ada pesanan. Sebab, produk kami
tidak bisa tahan dalam waktu yang cukup lama.
Karena itu, kami sebisa mungkin menghindari
adanya penumpukan stok.” ***

informasi »
Jus/sirup Lie Lie Asli Medan

Jl. S.Parman Gg. Pasir No. 22 Medan,
Telp. (061) 4151859,
HP (061) 77431336.
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Bandung
Yoghurt
Memanfaatkan Bahan Baku
Susu Lokal yang Melimpah
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P

asokan bahan baku yang kontinyu
merupakan salah satu faktor penting
yang harus dipenuhi bagi tumbuh
dan kembangnya suatu industri.
Karena itu, banyak pemilik modal yang selama
ini menggeluti kegiatan industri lebih memilih
untuk mendirikan industri di daerah atau
wilayah yang kaya akan sumber bahan baku
sebagai salah satu strategi usahanya. Hal itu
dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan
efisiensi dalam seluruh lini mata rantai pasokan
(supply chain) bagi industrinya agar dicapai
tingkat daya saing yang maksimal.
Namun seringkali di tanah air Indonesia
tercinta ini ditemukan fenomena bahwa industri
tidak tumbuh dan berkembang di daerah atau
wilayah yang kaya akan sumber bahan baku.
Usut punya usut, ternyata kebanyakan industri
yang tumbuh dan berkembang di Indonesia
lebih banyak menerapkan strategi untuk
mendekati pasar ketimbang mendekati sumber
bahan baku. Hal ini dapat kita buktikan dengan
begitu banyaknya industri di tanah air yang lebih
terkonsentrasi di pulau Jawa (ketimbang di luar
Jawa) dimana sekitar 70% penduduk Indonesia
menetap dan tinggal di pulau Jawa.
Rupanya kedua strategi itu (mendekati
sumber bahan baku dan mendekati pasar)
diterapkan dengan baik oleh Neni Nuraeni,
seorang pengusaha wanita di Kota Bandung
yang menggeluti usaha industri minuman
kesehatan yoghurt yang berbasis bahan baku
susu segar. Neni memulai usaha pembuatan
yoghurt sejak tahun 2009 karena tertarik oleh
potensi sumber bahan baku berupa susu segar

yang cukup melimpah di daerah sekitarnya
serta adanya potensi pasar produk yoghurt yang
terbuka luas di masyarakat sekitar.
Selain itu, Neni juga memberanikan diri
untuk terjun ke industri yoghurt karena
selama ini belum banyak pelaku usaha yang
memanfaatkan sumber bahan baku susu segar
yang produksinya cukup melimpah di sekitar
Bandung. Padahal dalam benak Neni, bahan
baku susu segar itu dapat diolah menjadi produk
olahan yoghurt yang kaya nutrisi dan sangat
banyak manfaatnya bagi kesehatan.
Walaupun kegiatan produksi yoghurt
berbahan baku susu segar milik Neni saat ini
masih bersifat industri rumahan, namun dia
mengaku optimistis masa depan usahanya itu
sangat cerah mengingat konsumsi masyarakat
terhadap produk yoghurt maupun produk
olahan susu lainnya di Indonesia masih sangat
rendah. Bahkan, konsumsi susu segar mayarakat
Indonesia selama ini termasuk yang terendah di
dunia, padahal Indonesia dikenal sebagai salah
satu negara dengan jumlah penduduk terbesar
di dunia.
Setiap harinya Neni mengolah tidak kurang
dari 50 liter susu untuk dijadikan Yoghurt.
Setelah ditambah gula sebagai pemanis dan
difermentasi selama sekitar Sembilan jam, maka
akan dihasilkan sekitar 55 liter yoghurt.
Proses pembuatan yoghurt cukup sederhana.
Pertama-tama susu segar yang merupakan
bahan baku utama pembuatan yoghurt
dipanaskan selama beberapa menit lamanya
sampai suhu 90 derajat celcius. Susuyang sudah
dipanaskan kemudian diangkat dan didiamkan

agar suhunya turun hingga mencapai sekitar 30
derajat celcius. Setelah itu, baru ditambahkan
bibit laktobasilus (Lactobacillus sp.) ke dalam
susu yang suhunya sudah mencapai sekitar 30
derajat celcius itu. Proses selanjutnya adalah
proses pemeraman atau fermentasi. Proses ini
dilakukan secara tertutup selama sembilan jama
mengingat bakteri Lactobacillus sp. memiliki
sifat sebagai bakteri anaerob.
Setelah proses ferementasi selesai, ke dalam
susu yang sudah difermentasi itu kemudian
ditambahkan gula atau perasa (essens)
minuman seperti rasa anggur, rasa strawberry
dan lain-lain. Untuk sebagian produk yoghurt
lainnya, Neni juga menambahkan nata decoco
sebagai penambah rasa dan daya tarik produk
bagi pelanggan. Selanjutnya Neni mengemas
produk yoghurtnya itu dengan menggunakan
dua jenis kemasan, yaitu kemasan botol ukuran
330 ml yang dijual seharga Rp 7.000 per botol,
dan kemasan mambo ukuran 25 ml yang dijual
dengan harga Rp 12.500 per pak isi 25 buah per
pak.
Sejauh ini Neni yang dibantu tiga orang
karyawannya baru memasarkan produk
Bandung Yoghurt-nya melalui toko-toko dan
warung yang menjual makanan dan minuman
di sekitar tempat tinggalnya di Bandung.
Menurut Neni, produk olahan susu berupa
yoghurt memiliki banyak manfaat bagi
kesehatan manusia apabila dikonsumsi secara
teratur setiap hari, yaitu diantaranya dapat
mencegah penyakit diare dan melancarkan
pencernaan. Selain itu, konsumsi yoghurt
secara rutin juga sangat baik bagi para penderita
penyakit maag karena dapat mempercepat
penyembuhan luka yang terjadi pada jaringan
lambung.
“Manfaat lainnya dari konsumsi yoghurt
secara rutin bagi kesehatan adalah dapat
menjaga kesehatan kulit dan dapat mencegah
tumbuh dan bekermbangnya ketombe di daerah
sekitar kulit kepala. Manfaat ini tentu sangat
beguna bagi kalangan remaja, khususnya kaum
wanita atau siapa saja yang mengutamakan
masalah kesehatan tubuh. Lebih-lebih bagi
mereka yang menganggap penampilan sebagai
sesuatu yang penting dalam pergaulan seharihari,” tutur Neni. ***

informasi »
Bandung Yohgurt

Jl. Babakan Priangan V No. 54 Bandung,
Jawa Barat 40255,
Telp. 022 60948200, HP. 081220212129,
email: Nuraeni3@gmail.com.
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iapa saja yang pernah berkunjung ke
kota Medan, Sumatera Utara tentu akan
mengenal produk makanan khas kota
Medan yang namanya bika ambon.
Bahkan, kini masyarakat awam yang belum
pernah berkunjung ke kota Medan pun pasti
akan mengenal makanan bika ambon walaupun
belum tentu dia mengetahui bahwa makanan
tersebut merupakan makanan khas dari kota
Medan.
Memang makanan bika ambon ini kini
tidak hanya dapat ditemukan di kota Medan,
melainkan di banyak kota pun kita akan dapat
dengan mudah menemukan makanan yang
terasa empuk dan manis ini. Bahkan dalam
kotak-kotak makanan ringan (snack) yang
disuguhkan dalam berbagai acara resmi maupun
tidak resmi di seitar kita seringkali perusahaan
pemasok atau pun panitia penyelenggara acara
memasukan bika ambon sebagai salah satu
menu untuk suguhan makanan ringannya.
Di kota Medan sendiri, produk dan resep bika
ambon sebetulnya sudah cukup lama dikenal
masyarakat Medan. Namun tidak diketahui
persis kapan sebetulnya masyarakat Medan
mulai mengenal produk makanan tersebut.
Mungki saja, resep makanan bika ambon ini
merupakan resep tradisional yang kini menjadi

Ratna
Bakery
&
Cake
Perintis Industri Bika Ambon Medan
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warisan turun temurun dari nenek moyang.
Berdasarkan informasi yang berhasil
dihimpun dari kalangan pelaku usaha bika
ambon di Medan diketahui bahwa kegiatan
komersialisasi produk bika ambon di Medan
baru dimulai sekitar awal dekade tahun 1980an. Sejak pertama kali diproduksi secara
komersial oleh pengusaha makanan di Medan,
popularitas produk makanan asli Medan ini
terus menanjak dan semakin dikenal luas
masyarakat. Kini produk bika ambon Medan
dikenal luas kalangan pembeli, tidak hanya
dikenal oleh masyarakat kota Medan saja,
tetapi juga masyarakat di tanah air dan bahkan
kalangan penggemar dan pecinta bika ambon
di sejumlah negara tetangga seperti Singapura
dan Malaysia.
Walaupun pada nama produknya jelas-jelas
terdapat nama ambon, namun produk makanan
asli kota Medan tersebut sama sekali tidak
memiliki kaitan dengan kota Ambon, ibukota
provinsi Maluku. Kendati demikian sejauh
ini belum diperoleh informasi yang memadai
mengenai asal muasal kata ambon tersebut.
Salah satu usaha industri makanan yang
sejak tahun 1980-an sampai saat ini masih
tetap konsisten memproduksi bika ambon
adalah Ratna Bakery & Cake yang terletak di Jl.
Mojopahit, Medan. Budi, pemilik dan pengelola
usaha industri makanan tersebut menuturkan,
usaha industri kue Ratna Bakery & Cake mulai
memproduksi bika ambon sejak tahun 1983.
Awalnya kegiatan produksi dilakukan di Jl. Fajar
Petisah, Medan, namun kemudian lokasi usaha
dipindahkan ke Jl. Mojopahit, Medan pada
tahun 1986.
“Ratna Bakery & Cake merupakan industri
kue pertama yang mengembangkan produksi
bika ambon di Medan. Kami juga menjadi
perintis pembuatan bika ambon di Jl. Mojopahit,
Medan sebelum bermunculannya industriindustri sejenis lainnya di wilayah tersebut,” kata
Budi menuturkan sejarah berdirinya industri
makanan bika ambon di Jl. Mojopahit Medan
yang kini telah menjelma menjadi semacam
sentra industri kue bika ambon di Medan.
Menurut Budi, berkembangnya industri kue
bika ambon di Jl. Mojopahit, Medan berawal
dari undangan Ratna Bakery & Cake untuk
bekerjasama dalam produksi bika ambon untuk
memenuhi pesanan/permintaan bika ambon
Ratna yang terus meningkat. Ketika itu, para
pengusaha makanan rumahan di Jl. Mojopahit,
Medan sepakat untuk bekerjasama dengan
Ratna Bakery & Cake untuk memproduksi bika
ambon dengan cara produksi dan resep yang
ditetapkan oleh Ratna Bakery & Cake.
“Kemudian setelah kerjasama itu berhenti,
para bekas karyawan dan mantan mitra kerja
sama Ratna Bakery & Cake itu mendirikan usaha

sendiri yang juga memproduksi bika ambon.
Sejak saat itulah di sepanjang Jl. Mojopahit,
Medan ini bermunculan usaha-usaha baru yang
memproduksi bika ambon. Kami sendiri tetap
bertahan memproduksi bika ambon dengan
tetap mempertahankan ciri khas, resep dan cita
rasa bika ambon Ratna,” tutur Budi yang kini
meneruskan usaha bika ambon yang dirintis
ibunya.
Budi mengatakan bika ambon Ratna berbeda
dengan bika ambon lainnya yang diproduksi
industri kue lainnya di Jl. Mojopahit, Medan.
“Kami tetap menjaga kualitas bika ambon Ratna,
sehingga pelanggan kami pun sangat selektif.
Hanya orang-orang tertentu yang memang
memiliki atau mengerti cita rasa bika ambon
yang sesungguhnyalah yang datang ke tempat
kami. Hal inilah yang kemudian mendorong
munculnya para pelanggan tetap bika ambon
Ratna yang cukup fanatik,” tegas Budi.
Walaupun harga bika ambon Ratna relatif
lebih mahal dibandingkan dengan harga
bika ambon produksi toko kue lainnya di Jl.
Mojopahit, namun karena sudah ada pelanggan
tetap dan fanatik maka bika ambon produksi
Ratna Bakery & Cake tetap laku dan diminati
pasar. “Kami memiliki pelaggan fanatik yang
tidak mau membeli bika ambon dari toko
kue lainnya kecuali dari Ratna Bakery & Cake
walaupun harus membelinya dengan harga
yang lebih mahal.“
Apalagi ketika menjelang perayaan Lebaran,
Natal dan Tahun Baru, banyak pembeli yang
memesan pembuatan bika ambon sehingga
kegiatan produksi meningkat secara signifikan.
Apabila pada hari biasa volume produksi hanya
mencapai 50-60 loyang per hari, maka volume
produksi menjelang hari raya bisa mencapai
lima kali lipatnya atau sebanyak 300 loyang.
Setiap satu loyang kue bika ambon Ratna
terbuat dari adonan seberat 2 Kg. Setelah
dimasak dengan cara dipanggang/dioven akan
dihasilkan kue bika ambon matang yang dapat
diiris menjadi 30 potong kue bika ambon siap
santap.
Bika ambon Ratna dibuat dari bahan berupa
tepung tapioka, kuning telur, gula, nira, santan
kelapa, daun jeruk purut, dan daun pandan.
Adonan untuk pembuatan bika ambon biasanya
dibuat sehari sebelumnya karena adonan harus
didiamkan selama semalam sebelum siap
dipanggang. ***

informasi »
Ratna Bakery & Cake
Jl. Mojopahit 11D Medan
Telp. (061) 4524995, 77524995, 4147995
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roduk industri kerajinan berupa
perhiasan manik-manik kini semakin
banyak
diminati
masyarakat,
khususnya kalangan wanita dan ibuibu. Meningkatnya peminat produk perhiasan
manik-manik itu telah mendongkrak pamor
produk perhiasan tersebut di mata masyarakat
sehingga kini memiliki nilai jual yang lebih baik.
Semakin meningkatnya nilai jual produk
perhiasan manik-manik itu juga telah
mendorong kalangan masyarakat tertentu
yang sebelumnya tertarik menggeluti kerajinan
perhiasan manik-manik hanya sekedar hobi,
kini justru mencurahkan seluruh perhatiannya
dalam bisnis industri kerajinan perhiasan
tersebut.
Salah satu pengusaha industri kerajinan
perhiasan manik-manik yang kini sudah sukses
mengibarkan bendera bisnisnya adalah Usye
Hasanah dengan usaha industri kerajinan hiasan
manik-manik yang diberinya nama “the Beadz”
dan berlokasi di kawasan Pondok Indah, Jakarta
Selatan.
Usye mulai tertarik dengan produk asesoris
manik-manik ketika selama dua tahun bemukim
di Brunei dari tahun 1998 sampai tahun 2000.
Secara kebetulan kalangan wanita dan ibuibu di Brunei umumnya senang memakai
perhiasan manik-manik. Ketertarikan itu
kemudian mendorong minat Usye untuk mulai
mempelajari pembuatan asesoris manik-manik.

Perhiasan
Manik-Manik
Makin Naik
Daun
40
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Proses belajar itu ternyata semakin membuat
Usye jatuh cinta pada kerajinan manik-manik.
Rasa jatuh cinta itulah yang kemudian membawa
Usye untuk mempelajari lebih dalam soal desain
perhiasan (jewelry design) di Singapura selama
tinggal di negeri pulau itu dari tahun 2001
sampai tahun 2008.
Sempat ditawari mengajar jewelry design
di Singapura, namun Usye lebih memilih untuk
mengajar bidang yang sama di Jakarta mulai
tahun 2006. Usye pun sempat harus bulak balik
Singapura-Jakarta dalam melakoni kegiatan
mengajarnya di Jakarta mengingat ketika itu ia
masih tinggal di Singapura.
Sejak tahun 2008 Usye betul-betul
menumpahkan seluruh perhatiannya dalam
industri kerajinan perhiasan manik-manik
di kawasan Pondok Indah, Jakarta dengan

Made in indonesia
mendirikan usaha sendiri yang diberi nama
the Beadz. Nama ‘the Beadz’ sendiri diambil
dari kata bahasa Inggris “beads” yang berarti
manik-manik yang sebetulnya mengacu kepada
segala macam material yang dirangkai menjadi
asesoris. Manik-manik tersebut bisa terbuat dari
bahan gelas (glass beads), plastik (plastic beads),
kayu (wooden beads), batu (stone beads) dan
lain-lain.
Untuk memproduksi barang perhiasan
manik-maniknya, Usye menggunakan berbagai
jenis manik-manik seperti manik-manik batu
akik (agate) produksi Sukabumi dan manikmanik batu gasper produksi Garut, atau manikmanik batu mulia dan semi mulia produksi lokal
lainnya. Selama ini, sejumlah daerah memang
sudah cukup dikenal sebagai produsen manikmanik, seperti Yogyakarta dan Bali dikenal
sebagai produsen manik-manik kayu, Bali
juga dikenal sebagai produsen manik-manik
gelas, sedangkan Lombok dikenal sebagai
penghasil manik-manik mutiara laut. Usye juga
menggunakan beberapa jenis manik-manik
impor yang belum diproduksi di dalam negeri
atau produksinya di dalam negeri masih kecil
seperti manik-manik mutiara air tawar yang
masih diimpor dari China, sebagian manikmanik gelas khususnya seed beads yang masih
harus diimpor dari Jepang dan manik-manik
perak (silver beads).
Usye sangat mengharapkan agar pemerintah
melarang ekspor bahan baku/bahan mentah
untuk pembuatan manik-manik batu seperti
batu mulia gelondongan agar industri
pengolahan batu mulia di dalam negeri bisa
berkembang sehingga nilai tambahnya dapat
dinikmati masyarakat di tanah air.
Untuk kegiatan produksi perhiasan manikmanik, Usye membina 20 perajin di wilayah
Jakarta. Usye pula yang mengajarkan cara

pembuatan perhiasan manik-manik kepada
para perajin termasuk teknik perangkaian dan
pengikatan dengan menggunakan desain yang
diciptakan Usye sendiri. Hingga kini Usye telah
berhasil menciptakan lebih dari 500 desain
perhiasan manik-manik.

pesanan sejumlah pelanggan tertentu, baik dari
dalam maupun luar negeri. Sebagian perhiasan
manik-manik produksi Usye juga dikirim ke luar
negeri melalui pihak ketiga untuk mengisi salah
satu butik di Kuala Lumpur (Malaysia) dan Tokyo
(Jepang).

Bahan pengikat yang digunakan dalam
pembuatan perhiasan manik-manik terdiri dari
dua jenis bahan ikatan utama, yaitu benang dan
kawat. Untuk pengikat dari benang bisa terbuat
dari sutera, polyester atau pun nylon. Sedangkan
untuk pengikat kawat umumnya berupa artistic
wire dengan warna-warni yang menarik seperti
brass ynag dilapis nylon, atau stainless steel dan
monel.
Setiap perajin mampu menyelesaikan
pembuatan satu buah perhiasan manikmanik setiap harinya. Dengan demikian,
setiap bulannya Usye mampu memproduksi
sebanyak 600 pieces perhiasan manik-manik.
Usye menyediakan seluruh keperluan material
untuk pembuatan perhiasan manik-manik oleh
perajin. Usye pula yang menyediakan desain
dari perhiasan manik-manik itu. Selanjutnya
Usye membayar upah kerja kepada para perajin
setelah pembuatan perhiasan manik-manik
selesai dikerjakan.
Untuk menjual produk perhiasan manikmaniknya kepada masyarakat umum Usye
menitipkan produk hasil karyanya itu untuk
dijual di dua outlet di Jakarta dengan system
pembayaran secara konsinyasi. Kedua gerai
asesoris itu adalah toko Pendopo, Alam Sutera
Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang dan
gerai Wimo yang merupakan toko sepatu dan
asesorisnya yang berlokasi di kawasan Kemang,
Jakarta Selatan.
Selain untuk mengisi dua gerai tersebut, Usye
juga memproduksi perhiasan manik-manik atas

informasi »
Th Beadz

Jl. Pondok Hijau I/33 Pondok Indah, Jakarta 12310,
Telp./Fax. +62 21 7652159
email: thebeadz@yahoo.com
website: www.thebeadz.com.
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Seni Kaligrafi Bambu Runcing Al-Mustamil

Potongan Bambu
di Kaligrafi
Huruf Arab
P

ada umumnya, hiasan kaligrafi huruf
Arab dibuat dalam bentuk lukisan
dengan menggunakan cat diatas
kanvas, maupun media lain seperti
kayu dan kaca. Namun di Sleman, Yogyakarta,
seorang pengrajin kaligrafi, Al-Mustamil,
membuat kerajinan kaligrafi unik, kaligrafi huruf
Arab dari bambu yang dipotong-potong miring
meruncing.
Yang unik dari kaligrafi karya Mustamil
ini adalah rangkaian bambu yang mampu
berbentuk huruf Arab 3 dimensi. Rangkaian
bambu ini di bentuk dari potongan bambu yang
sengaja di potong miring hingga mirip bambu
runcing. Karena itulah, kaligrafi ini disebut
kaligrafi bambu runcing.
Menurut Mustamil. kata ‘bambu runcing’
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digunakan karena bentuk potongan yang
runcing menyerupai senjata yang digunakan
pejuang Indonesia dalam mengusir penjajah,
sedangkan senjata tersebut sudah jarang
digunakan, karena di Indonesia sudah
mempunyai senjata yang lebih canggih.

kalimat tauhid .

Lahirnya hasil karya kaligrafi bambu runcing,
ungkap Mustamil, terjadi secara tak sengaja.
“Awalnya, sekitar bulan Januari 2007 anak saya
meminta untuk dipetikkan sebuah batang
pepaya. Karena saya menunggu anak yang
sedang bermain, tidak sengaja terpikir dalam
benak saya apakah batang pepaya dapat dibuat
kreasi,” ujarnya.

Mustamil juga menilai bambu merupakan
bahan dasar yang banyak digunakan oleh para
pengrajin lainnya, karena mempunyai nilai seni
yang tinggi, mudah didapat dan harganya
relatif murah. Untuk itu saya ingin kerajinan
yang berbahan dasar bambu ini menjadi suatu
seni kaligrafi yang memiliki nilai seni yang tinggi
dan unik.

Pada saat itu juga dia mencoba memotong
miring batang pepaya menjadi beberapa bagian
dan menyambungnya menjadi sebuah kaligrafi

Dengan semangat yang tinggi, Mustamil pun
memulai usahanya dengan membuat kaligrafi

“Setelah jadi tulisan kaligrafi, saya langsung
terinspirasi untuk menggunakan bambu, karena
bentuk bambu mirip dengan batang pepaya,
dan bambu merupakan salah satu tumbuhan
yang banyak terdapat di Indonesia,”ujarnya.

Made in indonesia

membelinya dengan harga Rp300.000.
“Padahal saya tidak mematok harga jual
terhadap karya saya yang waktu itu masih
sederhana,” paparnya.
Yakin kalau hasil karyanya bisa diterima pasar,
Mustamil pun membuat karya kaligrafi lebih
banyak lagi dan menjualnya kepada tetangga
dan kerabatnya. Ternyata respon tetangga dan
kerabatnya sangat positif.
“Melihat respon yang ada,saya pun tidak
ragu lagi untuk fokus pada pembuatan kaligrafi
huruf Arab lebih banyak lagi,” katanya.
Untuk memenuhi permintaan pasar yang
terus meningkat, Mustamil pun merekrut tiga
orang sebagai asistennya dalam kegiatan
produksi.
Proses Pembuatan
Agar kualitas dari hasl karyanya tetap terjaga,
Mustamil juga menerapkan standar operasional
produksi (SOP). Untuk bahan dasar bambu, yang
dipakai adalah bambu wulung, apus, petung
dan jenis-jenis bambu lain yang mempunyai
ketebalan yang ideal dengan ukurannya.
“Bambu yang dipilih adalah bambu yang
benar-benar sudah tua dan pengambilannya
dilakukan pada musim kemarau agar kandungan
patinya rendah,” paparnya.
Selain itu, sebelum diolah menjadi karya seni
kaligrafi, bambu tersebut juga harus melalui
beberapa proses agar hasil dan kualitasnya bisa
maksimal antara lain, pengawetan,pemotongan,
penghalusan, perangkaian, pengecatan dan
penempelan.
Menurutnya, proses pengawetan dimulai
dengan perendaman dalam air tergenang
selama 2 minggu, diikuti oleh uap panas(oven)
selama 5 jam,perebusan dalam air selama 3 jam
dan perebusan dalam larutan asam klorida 3%
selama 4 jam.
bertuliskan dua kalima syahadat. Pada saat itu,
karya seninya masih sederhana, belum diproses
dengan baik. Namun, karya seninya itu menarik
minat salah seorang kerabatnya yang kemudian

Usai menjalani proses pengawetan, langkah
selanjutnya adalah pemotongan. Dalam proses
ini, pemotongan bamboo harus dilakukan
dengan teliti dan hati-hati supaya hasilnya

rapi dan kulitnya tidak terkelupas. Potongan
bambu itu kemudian dihaluskan dengan cara
pengamplasan
Dan langkah selanjutnya yng cukup krusial
adalah merangkaikan potongan bamboo itu
menjadi tulisan kaligrafi.
“Perangkaian dilakukan dengan mengikuti
serat dan lengkungan bambu sehingga
terbentuk huruf-huruf kaligrafi yang indah
dengan kesan tiga dimensi,” ujar Mustamil..
Setelah potongan bambu dirangkai menjadi
tulisan kaligrafi, proses selanjutnya adlaah
pengecatan. Dalam proses ini, ada beberapa
pilihan pengecatan yaitu warna natural, solid
dan gradasi dengan kesan glossy atau doff, agar
terkesan alami biasanya dipilih cat warna natural
doff.
“Proses akhir adalah pemberian bingkai dan
kaca,” tuturnya.
Lewat prose situ, Mustamil bisa memproduksi
sekitar 50 karya kaligrafi huruf Arab setiap
bulannya. Harga jual hasil karyanya bervariasi
dari mulai yang termurah sebesar Rp150.000/
buah hingga termahal Rp6.000.000/buah.
Dengan menerapkan standar kualitas yang
tinggi serta kreativitas yang unik, karya kaligrafi
huruf Arab buatan Mustamil kini sudah banyak
diminati masyarakat, tidak hanya di kawasan
Yogyakarta saja, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Bahkan, saat ini, pembeli asing dari Maroko
juga sudah datang untuk membeli hasil karya
Mustamil.

informasi »
Kaligrafi Bambu Runcing Al-Mustamil
Jl. Kaliurang Pandega Sakti 162/1A Yogyakarta
Telp. : 0852 2836 4567
www.kaligrafibamburuncing.com
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engawali usaha di pada tahun 2005
dalam kegiatan memproduksi
kaos dan merchandise bertema
Bandung Pisan di bawah nama
Mahanagari, Ben Wirawan dan Hanafi Salman
seakan menemukan apa yang menjadi jalan
hidup mereka di industri kreatif. Awalnya, Ben
dan Hanafi berniat mengembangkan usaha
kaos yang ditujukan untuk kalangan ekspatriat
di Bandung. Namun, setelah tragedi Bom Bali,
volume pesanan yang terus menciut membuat
keduanya menata ulang rencana selanjutnya.
Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka
kemudian berkreasi menciptakan Mahanagari,
sebuah usaha sosial (social enterprise) yang
konsisten mengangkat tema budaya lokal.
Dengan visi membuat anak muda Bandung
bangga akan kotanya sekaligus sebagai
media kampanye sosial budaya, Mahanagari
melahirkan berbagai desain kaos unik yang
memasukkan unsur klasik, historis dan unik
di kota Bandung dengan gaya humor khas
Mahanagari.
Nama Mahanagari sendiri berasal dari bahasa
Sansekerta yakni “Maha” yang artinya besar
dan “Nagari” yang berarti Negara. Nama ini
diharapkan dapat mewakili impian pendirinya
untuk membesarkan Mahanagari hingga
kelak dapat mengenalkan budaya di kota-kota
lainnya. Dengan tagline Bandung Pisan (terj :
sangat Bandung), desain Maha Nagari berhasil
diterima dengan baik di kalangan anak muda
Bandung. Tidak hanya desain kaos, merchandise
lainnya seperti gantungan kunci, pin, mug,
kartu pos, dan lain-lain juga turut dicari
pembeli yang ingin mendapatkan souvenir
khas dengan sentuhan lokal khas Bandung.
Selain kaos oblong, Mahanagari juga mendesain
sendiri kotak kardus unik pembungkus kaos
oblong tersebut. Dengan desain yang simple,
kotak ini semakin menjadi nilai tambah dalam
pengemasan produk-produk Mahanagari.
Salah satu kaos yang popular adalah kaos

Mahanagari
Wirausaha Sosial ala Bandung Pisan
Rama dan Sinta. Dinamakan sesuai dengan
pasangan nama tokoh pewayangan yang
terkenal karena memang ditujukan untuk
anak muda yang ingin tampil kompak dengan
pasangannya. Pria mengenakan kaos Rama
dan wanita mengenakan kaos Sinta. Jika berdiri
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bersisian, kedua desain Rama dan Sinta yang
terletak di sisi kiri dan kanan bawah kaos akan
terlihat menyatu dan menampilkan relief unik
dan antik. Selain kaos Rama-Sinta, Mahanagari
juga mencetak kaos yang memajang peta
angkot di Bandung dalam keadaan terbalik.

Made in indonesia
melalui gerakan di tengah masyarakat untuk
mencapai suatu perubahan sosial. Wirausaha
sosial menjadi fenomena sangat menarik saat
ini karena perbedaan-perbedaannya dengan
wirausaha tradisional yang hanya fokus
terhadap keuntungan materi dan kepuasan
pelanggan serta signifikansinya terhadap
kehidupan masyarakat. Ben ingin masyarakat
terutama kalangan anak muda lebih peduli dan
menghargai budaya serta lingkungan di sekitar
mereka. “Kembali ke lokal, lah. Mencintai budaya
bangsa dan identitas sendiri,” tambahnya.
Namun, industri kreatif berbasis budaya lokal
seperti Mahanagari pun tak luput dari berbagai
tantangan. Salah satunya adalah mengenai
ketersediaan bahan baku dan teknologi. Ben
mengaku hingga kini baik bahan dasar kaos dan
tinta untuk pencetakan masih diperoleh dari
negara lain. Begitupun juga dengan teknologi
yang digunakan masih menggunakan mesin
cetak dan tinta asli Amerika. Ia mencontohkan
jika terjadi hambatan eksternal seperti masalah
dalam proses pengiriman maupun fluktuasi
mata uang, usaha mereka dapat berjalan tidak
stabil.
Tidak hanya puas dengan bisnis kaos
bertema budaya lokal, Ben, salah satu pendiri
Mahanagari, ternyata menyimpan cita-cita lain
untuk mengenalkan lingkungan sosial budaya
Bandung lebih dekat kepada masyarakat.
Menurutnya, kaos memang bisa menjadi alat
kampanye kebanggaan, namun kurang dapat
memberikan detail aktivitas kebudayaan.
Dengan bekerja sama dengan komunitas
masyarakat yang peduli sejarah dan budaya,
Mahanagari pun kemudian merancang
kampanye tur budaya dan sejarah kota Bandung.
Tur tersebut antara lain mencakup kegiatan
tur wisata budaya, ekologi, dan sejarah macam
Lavatour, yaitu tur geologi yang menyusuri jejak
geologi di kawasan Bandung Purba dan tur
melihat bangunan bersejarah di Bandung.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan
penggunanya mencari jalur angkot yang tepat
di kaosnya.
Saat ini Mahanagari telah memiliki satu
showroom tetap di kawasan wisata Cihampelas
Walk (Ciwalk) yang terletak di Jalan Cihampelas
no.160, Bandung. Di dalamnya dipajang kaos–
kaos desain Mahanagari dalam berbagai
ukuran. Terdapat juga beberapa aksesoris
dengan tema Bandung seperti pin berdesain
Djins Cihampelas, gantungan kunci bergambar
burung langka Cangkurileung, serta oleh-oleh
lain khas Bandung seperti boneka cepot dan
wayang.

“Kita ingin Mahanagari bisa menyampaikan
pesan dan kebanggaan pemakainya. Pesan
yang disampaikan bisa jadi suatu kampanye
kebudayaan juga,” Ben menjelaskan misinya
mengenai arah perkembangan Mahanagari
selanjutnya. Dalam wawancara, minat khusus
yang mengarah ke usaha sosial (social
enterprise) ini juga diungkapkan Ben menjadi
salah satu tujuannya sebagai bentuk kepedulian
Mahanagari terhadap kota Bandung. “Social
enterprise kampanye budaya dan sejarah
memang bagian dari tujuan Mahanagari,
bukan hanya mencari materi namun ada
kampanye kepedulian budaya,” ungkap
Ben Sebagai wirausaha sosial, Mahanagari
diarahkan mengambil tanggung jawab sosial
dan berusaha menimbulkan kepedulian

Tantangan lainnya adalah kurang jelasnya
peraturan yang mendukung industri hulu
seperti mesin cetak, kapas, manufaktur dan
lain sebagainya. Menurut Ben, pemerintah
seharusnya dapat menumbuhkembangkan
industri
hulu
yang
kreatif
sehingga
ketergantungan dengan negara lain dapat
dikurangi, bahkan ditiadakan sama sekali.
Selama ini, industri kreatif hanya berada di
bagian industri hilir, namun kerap terlupakan
bahwa sesungguhnya kreativitas di hilir juga
sangat dipengaruhi industri di bagian hulu.
Sebagai pengusaha di bidang industri
kreatif, Ben berharap dapat diberikan dukungan
berupa kebijakan-kebijakan strategis yang
mendorong pengembangan industri kreatif
berbasis budaya selain kemudahan dalam
mengurus perizinan industri kreatif tanpa
melalui prosedur birokrasi yang berbelit. Ia
menambahkan, sebagai wirausaha sosial,
Mahanagari berusaha memanfaatkan industri
kreatif dalam pemberdayaan masyarakat sosial
mengenal alam lingkungan di sekitarnya. Hasil
yang dicapai ditujukan bukan hanya untuk
keuntungan materi melainkan bagaimana
gagasan yang diajukan dapat memberikan
dampak baik bagi masyarakat.***

informasi »
Mahanagari

Jalan Dangdeur Indah I no 11, Bandung 40163, Indonesia
Telp : 62-22-2012437 Mobile : 62-22-70712213
Showroom: Cihampelas Walk - Broadway
(depanHoka-Hoka Bento); Phone : 62-22-2061110
E-mail : mahanagari@gmail.com
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PT Langit Impian

Pelopor di Industri Games
Online Nasional

B

agi anak-anak yang tumbuh dan
berkembang pada akhir dekade tahun
1990-an atau awal dekade tahun
2000-an hingga kini, tentu permainan
berupa game online bukan merupakan suatu
hal yang asing. Bahkan, dapat dikatakan anakanak yang dibesarkan mulai era tersebut sudah
sangat akrab dengan berbagai permainan
nirkabel itu.
Maraknya permainan game online di
kalangan anak-anak hingga remaja tentu saja
menjadi peluang bisnis tersendiri bagi para
pelaku usaha kreatif di bidang ICT (Information
and Communication Technology). Karena itu,
tidak mengherankan apabila hampir semua
produk ICT seperti Hand Phone, Ipad, Iphone,
Smart Phone dan lain-lain menawarkan berbagai
aplikasi game online yang memang sedang
digandrungi anak-anak usia remaja dewasa ini.
Anton Soeharyo, Chief Executive Officer
(CEO) PT Langit Impian, sebuah perusahaan
ICT nasional yang memfokuskan diri dalam
pengembangan karya kreatif game online
dengan
merk
dagang
Touchten--Alien
Technology, menyatakan industri ICT khususnya
yang fokus dalam pengembangan program-

program permainan online di tanah air saat
ini belum banyak. Namun demikian, potensi
bisnis industri tersebut sangat besar dan sangat
menjanjikan.

Sayangnya,
menurut
Anton,
iklim
pengembangan bisnis ICT (Information and
Communication Technology) di Indonesia saat
ini masih belum begitu kondusif khususnya
menyangkut sikap masyarakat yang belum
menghargai karya-karya kreatif game online.
Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya
pembajakan karya-karya game online karena
alasan ekonomi, yaitu mencari produk murah
atau produk yang tak berbayar.
“Padahal untuk membuat karya-karya game
online seperti itu dibutuhkan waktu yang tidak
sebentar, paling tidak diperlukan waktu antara
satu sampai enam bulan. Selain itu, untuk
membuat karya-karya game online tersebut
diperlukan pengetahuan dan keahlian khusus
di bidang pemograman komputer dengan
menggunakan bahasa pemograman komputer
yang juga khusus,” kata Anton yang memulai
merintis bisnis game online itu pada November
2009 ketika masih menempuh studi (S1 dan S2)
di Waseda University, Tokyo, Jepang.
PT Langit Impian (Touchten) sejauh ini
telah merilis lebih dari 12 game online kepada
khalayak, beberapa diantaranya adalah Ipong,
Free Kick Mania, Free Kick Mania 2, War Mania,
Sushi Chain, Castle Runner, Salary Man Dash,
Hipoko, Hachiko, Komodo Dokomo, dan Infinite
Sky.
Pada bulan Januari 2012 PT Langit Impian
yang kini diawaki oleh empat orang itu
(termasuk Anton), kembali meluncurkan satu
game online baru melalui kerjasama dengan
Google Chrome yang dapat diakses melalui
browser Google Chrome.
Menurut Anton, saat ini ada dua tipe games
yang bisa diunduh (di-download) melalui
jaringan internet. Pertama, games berbasis
aplikasi Apple atau sering disebut sebagai
F-store (application store). Setiap anggota
(member) yang menempatkan karya kreatifnya
(game online) di Apple server yang selanjutnya
disebut dengan istilah games online developer
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US$ 50.000 per hari dari Apple. Dengan
pendapatan sebesar itu, dan dengan dukungan
dari pemerintah Finlandia, Angrybirds mampu
beriklan dengan memasang logo perusahaan
itu di maskapai penerbangan Finlandia “FINN
Air”.
Tipe games kedua yang bisa diunduh
melalui jaringan internet adalah tipe android
yang menggunakan server Google. Sejauh ini
pengunduhan gameo nline tipe android ini
masih bebas dari biaya pengunduhan alias
gratis. Karena itu, tipe game online ini masih
belum menjadi profit centre bagi PT Langit
Impian. Namun demikian Anton dengan PT
Langit Impiannya tetap menempatkan sejumlah
game online hasil karyanya di wahana Android
ini untuk memperkenalkan karya-karyanya
itu kepada khalayak khususnya mereka yang
menggunakan telepon genggam (hand phone)
Samsung Galaxi, Nexian, HTC, Huawei dan lainlain yang berbasis Google.

terkena biaya administrasi Apple sebesar US$ 99
per tahun. Selain itu, setiap anggota (member)
juga harus membayar developer membership
fee sebesar 30% dari setiap transaksi yang
dilakukan dengan pelanggan, sedangkan 70%
dari nilai transaksi menjadi hak member. Hal itu
dilakukan karena Apple-lah yang menyediakan
infrastruktur transaksi maupun server untuk
kegiatan nirkabel itu.
Khusus untuk Apple, semua transaksi
ditangani oleh Apple di AS, namun semuanya
dilakukan secara transparan sehingga setiap
member dapat mengetahui dengan mudah
nilai transaksi maupun besaran kewajiban yang
harus dibayarkan member kepada Apple.
Masyarakat pelanggan yang berminat
mengunduh game online dari Apple server akan
terkena tariff yang bervariasi mulai dari US$ 0,0,
US$ 0,99, US$ 99, US$ 2,99, US$ 3,99 samai US$
99,99 tiap kali mengunduh, tergantung kepada

produk game online-nya. Setiap bulannya
Apple akan mentransfer sejumlah uang kepada
member untuk pembayaran atas game online
yang diunduh oleh pelanggan.
Anton mengaku saat ini pendapatan PT
Langit Impian dari hasil pembayaran game
online dari Apple masih fluktuatif setiap
bulannya. Pembayaran tertinggi yang pernah
diterima PT Langit Impian dari Apple adalah
sebesar US$ 10.000 per bulan. Pada tahun 2010
PT langit Impian berhasil membukukan omset
sebesar US$ 120.000 dan pada tahun 2011 lalu
diperkirakan mengalami kenaikan yang cukup
signifikan.
Namun semua itu masih terhitung relatif
sangat kecil jika dibandingkan dengan
pembayaran yang diterima game online
developer yang sudah sangat ternama di
dunia seperti Angrybirds dari Finlandia yang
memperoleh pembayaran rata-rata sebesar

Walaupun usia PT Langit Impian masih relatif
muda, namun perusahaan tersebut sudah
mampu menunjukkan kiprahnya di dunia
industri game online yang masih relatif baru
bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Tidak
hanya itu, PT Langit Impian juga sudah mampu
menorehkan sejumlah prestasi dalam percaturan
industri game online nasional. Dalam sebuah
lomba game online nasional “Komodo Apps
Challenge” yang diselenggarakan oleh majalah
Marketers dan Kementerian Kebuadayaan dan
Pariwisata, PT Langit Impian berhasil keluar
sebagai juara. Pada lomba yang hasilnya
diumumkan tanggal 31 Oktober 2011 itu, Anton
dengan Touchten-nya dinobatkan sebagai Juara
Pertama untuk IOS Platform (aplikasi berbasis
Apple) dengan karya “Komodo Dokomo” dan
Juara Ketiga untuk Android Platform.

informasi »
PT Langit Impian (Touchten)

Epicentrum Walk Level 3, Rasuna Epicentrum Complex
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12960
Telp. 2991-2034
Fax. 2991-2035
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Mendulang
Khasiat Air
Laut Dalam
A

ir minum yang berasal dari air laut
dalam (deep ocean water) ternyata
memiliki banyak khasiat bagi tubuh
manusia apabila dikonsumsi secara
rutin. Sejumlah penelitian yang dilakukan para
ahli dunia telah membuktikan hal itu. Banyaknya
khasiat yang dikandung air laut dalam (ALD)
itu telah mendorong sejumlah perusahaan
air minum dalam kemasan (AMDK) untuk
memproduksi air mineral berbahan baku ALD.
ALD adalah air laut yang berada pada
kedalaman lebih dari 200 meter di bawah
permukaan laut dimana sinar matahari tidak
dapat tembus. Sebagai sumber bahan baku
untuk air minum, ALD tidak hanya cocok
dikonsumsi, tetapi juga sangat baik bagi
kesehatan tubuh manusia. Karena itu, di
berbagai negara di dunia kini sudah banyak
perusahaan yang memanfaatkan sumber ALD
ini.
Di Indonesia sendiri belum banyak
perusahaan yang tertarik menginvestasikan
modalnya untuk memproduksi air mineral
berbahan baku ALD. Adalah PT Omega Tirta
Kyowa (OTK), sebuah perusahaan penanaman
modal asing dari Jepang yang memelopori
produksi AMDK dari ALD di Indonesia.
ALD yang dipergunakan PT OTK sebagai air
baku bagi industri AMDK-nya berasal dari air
laut yang diambil dari Selat Bali, sekitar 7 mil di
sebelah timur Pulau Dewata itu yang merupakan
bagian dari Arus Lintas Indonesia (Arlindo).
Sumber ALD di perairan selat Bali ini juga dipilih
karena perairan tersebut dilalui pergerakan
air ALD dunia (the global conveyer belt) yang
sangat kaya akan nutrisi dan mineral. Suhu air
pada kedalaman tersebut sekitar 10 derajat
celcius dan kondisinya sangat berbeda dengan
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air laut di permukaan yang sangat dipengaruhi
proses yang terjadi di lapisan permukaan seperti
fotosintesis, pencemaran, suspensi sedimen dan
blooming algae.
Direktur PT
OTK, I Komang Suryadi
mengatakan, PT OTK mulai melakukan observasi
sumber bahan baku ALD di Selat Bali pada tahun
2007. Setelah melakukan observasi selama
kurang lebih tiga tahun, PT OTK baru memulai
kegiatan produksi air mineral laut dalam pada
tahun 2010 seiring dengan keluarnya izin
produksi dan registrasi di Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun tersebut.
Kini PT OTK memproduksi dan memasarkan
produk air mineral dalam kemasan merek
“Oceanic” dengan kemasan ukuran 500 ml
dan akan segera disusul dengan produk air
mineral dalam botol kaca ukuran 325 ml.
Produk air mineral yang dihasilkan PT OTK kini
sudah dipasarkan di Jakarta dan Bali untuk
memenuhi permintaan di hotel-hotel, vila
maupun konsumen umum. Sasaran pasar dari
produk air mineral laut dalam ini masih terbatas
pada kalangan konsumen menengah ke atas
mengingat harga jualnya yang masih relatif
tinggi jika dibandingkan dengan produk air
mineral biasa.
Menurut Komang, ALD Arlindo memiliki
beberapa karakteristik khusus yang unik, yaitu
antara lain memiliki kandungan nutrient yang
sangat kaya; murni dan jernih serta bebas virus
dan bakteri; memiliki temperatur yang rendah;
dan kualitas airnya stabil. Dengan karakteristik
seperti itu, ALD memiliki tiga keunggulan utama.
Pertama, ALD mengandung nutrient
garam anorganik seperti nitrat dan fosfat yang
sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman.
Kedua, ALD sangat kecil kemungkinannya

untuk tercemar material kimiawi atau kuman
bakteri yang berasal dari daratan atau udara.
Ketiga, temperatur ALD jauh lebih rendah dari
temperatur di permukaan air yang mengalami
radiasi matahari.
ALD memiiki banyak kelebihan, khususnya
karena
karakteristiknya
yang
memiliki
kandungan nutrisi yang sangat kaya dan
bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia.
Air laut yang diambil dari kedalaman sekitar
350 meter dari permukaan laut pada kawasan
perairan laut dengan kedalaman 1.887 meter
itu, memiliki temperatur yang relatif rendah dan
di dalamnya tidak terjadi proses fotosintesa.
Komang mengatakan, khasiat yang dapat
diperoleh tubuh manusia dari konsumsi air
mineral laut dalam secara teratur diantaranya
dapat mencegah terjadinya penuaan pada selsel kulit dan dapat memperlancar peredaran
darah.
“Setelah diolah dengan baik, ALD sangat
penting dan bermanfaat untuk memasok air
minum bagi masyarakat. Ini merupakan kegiatan
strategis untuk mengantisipasi kemungkinan
krisis air bersih di masa mendatang,” tutur
Komang.
ALD setelah mengalami proses desalinasi juga
dapat menghasilkan produk sampingan berupa
garam berkualitas tinggi. Di negara lain ALD
juga diaplikasikan untuk berbagai keperluan,
seperti untuk budidaya perikanan, budidaya
pertanian, bahan kosmetik, obat-obatan, spa,
dan untuk pendingin ruangan. Di Hawaii dan
Jepang, industri ALD telah berkembang sejak 20
tahun silam, sedangkan di Korea Selatan, Taiwan
dan India industri ini telah dikembangkan sejak
lima tahun lalu.
Biaya produksi AMDK laut dalam memang
terhitung tinggi karena biaya untuk melakukan
observasi, pengambilan/transportasi air baku
hingga proses produksi membutuhkan biaya
yang cukup besar. Belum lagi biaya untuk
pengoperasian laboratorium perusahaan yang
sangat vital untuk memantau kualitas air baku
maupun untuk mengontrol dan memastikan
kualitas air mineral yang dihasilkan.
Mengingat masih relatif baru berproduksi,
PT OTK kini baru memiliki kapasitas produksi air
mineral laut dalam sekitar 3 ton per hari.

informasi »
PT Omega Tirta Kyowa

Jl. Tukad Pungawa No. 24, Lingkungan Br. Ponjok
Serangan, Denpasar, Bali
Telp. +62 361 895 1008
Fax. +62 361 8951009.
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Lintas Berita
para perancang mode yang telah banyak makan
asam-garam di catwalk dunia. IFW 2012 dibuka
dengan pertunjukan koleksi terbaru desainer
asal Siria besutan Fashion TV Omar Matini.
Membawa label F Collection, Matini membuka
tirai pekan mode Indonesia dengan penuh
warna yang dibalut sensualitas. Mengambil
tema Glitz Desire, Matini menonjolkan sisi
eksklusif kaum hawa yang dituangkan
dalam gaungaun berpotongan elegan,
mewah, dan seksi. IFW 2012 juga menjadi
panggung bagi para pelaku mode Indonesia
yang kerap menjajal catwalk internasional.
Lenny Agustin, Oka Diputra,Ali Charisma,
Mardiana Ika, Carmanita, Auguste Soesastro,
Ardistia
Dwiasri,Deden
Siswanto,dan
Firmato Espen Salberg berbagi panggung
mempersembahkan
koleksi
baru
yang
menggoda para fashionista Jakarta untuk lebih
berani bermain dengan fashion.

Indonesia Fashion Week 2012

Menuju Panggung Dunia

I

ndonesia Fashion Week (IFW) 2012 sudah
membuka tirainya dan bertekad menjadi
platform bagi industri mode Indonesia
untuk maju ke level internasional.
Pekan mode dan pameran dagang produk
fashion pertama di Tanah Air ini dimeriahkan
400 label dan 200 desainer,yang menampilkan
32 runway selama 4 hari penyelenggaraan.
Dibuka oleh Menteri Perindustrian MS
Hidayat, IFW 2012 berusaha membuktikan
diri bahwa pekan mode tersebut bukan hanya
“pesta” semata, melainkan sebuah bentuk
pergerakan maju bagi industri mode Indonesia.
Ditegaskan MS Hidayat, IFW 2012 bukan
sekadar momen,tetapi juga movement.
“Indonesia Fashion Week merupakan gerakan
yang menandai bangkitnya industri fashion
menuju fashion dunia,” ujarnya dalam
sambutan di pembukaan IFW 2012 di Plenary
Hall Jakarta Convention Center. Indonesia
Fashion Week memang menempatkan diri
sebagai ajang mode berskala internasional
dengan ambisi besar membawa industri
mode Indonesia ke panggung dunia.
Dina Midiani, Direktur IFW 2012 menargetkan,
pada 2025 Indonesia bisa menjadi salah satu
pusat mode internasional, bersanding dengan
New York, London, Paris, dan Milan. Cita-cita
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yang besar dan disambut baik oleh banyak
pihak, termasuk pemerintah yang diwakili empat
kementerian,yakni Kementerian Perindustrian,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dina melanjutkan, langkah awal IFW menuju
panggung dunia dimulai dengan usaha
merebut pasar domestik. “Kami mengharap
pada 2014 kita sudah bisa mengubah persepsi
masyarakat Indonesia yang sekarang ini masih
terikat pola pikir produk impor lebih bergengsi
menjadi keren dengan lokal konten,” paparnya.
Dari situ,industri mode Indonesia akan
bersiap take off menuju pasar dunia,dengan
menguasai pasar Asia pada 2018 dan pasar
global pada 2025. Lenny Agustin, desainer
Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia
(APPMI) mengungkapkan antusiasmenya atas
penyelenggaraan IFW 2012 yang pertama.”IFW
adalah mimpi kita bersama yang akhirnya
terwujud,” kata dia.
Catwalk Internasional
Dari hari pertama, IFW 2012 membuktikan
diri sebagai platform event mode global,bukan
hanya lewat gelaran pameran dagang yang
menampilkan
produk
lokal
berstandar
internasional, tapi juga lewat penampilan dari

Oka Diputra berbagi catwalk dengan Caroline
Siahaan dan Andreas Odang dalam show
“The Story of O”, persembahan Majalah InStyle
Indonesia.The Story of O sendiri merupakan
karya sastra era lampau besutan Jean-Jacques
Pauvert yang mengisahkan perpaduan dinamis
dunia fashion,keindahan sosok perempuan, dan
kekuatan berserah diri kepada jerat sensualitas.
Sementara Ali, Ika, Carmanita, dan
Ardistia yang tampil menutup pertunjukan
hari pertama menunjukkan benang merah
selera internasional dalam garis-garis nan
simpel berbalut detail nan kaya. Pada hari
kedua, IFW 2012 juga menunjukkan kekuatan
lain dari mode Indonesia,busana muslim.
Beragam gaya mode islami dihadirkan, mulai
kasual dengan napas street style,moslem
evening wear,hingga gaun pengantin muslim
nan anggun lagi mewah dari Faradian, Jenahara,
Khanaan Shamlan, NurZahra, Ida Royani, dan Irna
Mutiara. Lenny Agustin, di sisi lain,menunjukkan
nuansa resor lewat Lennor yang terinspirasi
liburan di kotakota metropolitan.
Sementara untuk lini primernya yang
berjalan di jalur custom-made,Lenny “bermain”
dengan gaya busana para perempuan Bali.
Adapun Rudy Chandra,Sofie, Barli,dan Jeanny
Ang, berkolaborasi bersama PAC Martha Tilaar
merayakan warna-warni dunia kecantikan yang
dituangkan dalam mode.
Ajang IFW 2012 juga memperkenalkan merek
nasional dengan nama Reneo yang merupakan
kreasi tangan dingin Anastasia Heong,Taruna
K Kusmayadi, Jenny Tjahyawati, dan Sofie,yang
nantinya menjadi payung utama fashion
Indonesia untuk menembus pasar global.
Panggung IFW 2012 ditutup dengan
penampilan dari para master kebaya Indonesia,
Ferry Sunarto, Musa Widyatmodjo, dan Anne
Avantie.

INACRAFT

Lintas Berita

from small village to global market

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono
didampingi Ibu Negara Kristiani
Yudhoyono, Rabu 25 April 2012
meresmikan
pembukaan
Jakarta
International Handicraft Trade Fair (Inacraft)
2012 ke-14 di Jakarta Convention Center.
Pembukaan ini juga dihadiri oleh sejumlah
menteri antara lain Menperin MS Hidayat,
Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendag
Gita Irawan Wirjawan , Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dan Menteri
Koperasi dan UKM Syarif Hasan.
Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi
Eksportir dan Produsen Kerajinan Indonesia dan
didukung oleh kementerian dan BUMN yang
ada tersebut dilangsungkan selama lima hari
sejak 25 April 2012 hingga 29 April 2012.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden
SBY mengemukakan bahwa Pemerintah
menargetkan ekspor produk kerajinan Indonesia
bisa mencapai angka penjualan sebesar US$1,5
miliar pada tahun 2015, dengan secara optimal
mendorong berkembangnya pasar industri
kreatif tersebut.
Untuk
mencapai peningkatan ekspor
produk kerajinan tersebut, SBY mengingatkan  
pihak terkait untuk
menyoroti 10 hal
yang diharapkan jika makin dibenahi akan
mendorong pertumbuhan penjualan produk
kerajinan Indonesia.
Pertama, untuk terus meningkatkan bisnis
produk kerajinan sehingga bisa mendorong
peningkatan bagi perekonomian di dalam
negeri; Kedua, meningkatkan kualitas produk
agar semakin baik; Ketiga, memberikan akses
permodalan yang mudah;
Keempat, mengelola manajemen usaha
dengan baik; Kelima, promosi dan pemasaran
harus
dilaksanakan
efektif;
Keenam,
mengupayakan agar penjualan menjadi sukses;
Ketujuh, tidak mengabaikan branding, paten,
dan hak kekayaan intelektual; Kedelapan,
membuat produk kerajinan
yang ramah
lingkungan; Kesembilan, adanya bimbingan dan
pembinaan dari pemerintah daerah; Kesepuluh,
adanya kebijakan dan regulasi yang tepat
dengan demikian bisnis produk kerajinan bisa
berkembang dengan baik.

Inacraft diikuti oleh 1.800 peserta
perusahaan kerajinan dari seluruh Indonesia
yang menempati 1.237 stan. Jumlah ini
meningkat dibanding dengan jumlah peserta
tahun lalu yang mencapai 1.650 perusahaan.
Disamping peserta Indonesia, terdapat pula
beberapa perusahaan dari Vietnam, Laos,
Kamboja, Myanmar, Iran dan Jepang.
Pameran yang berlangsung lima hari ini
mencapai pengunjung lebih dari 250.000 orang,
diantaranya sekitar 1000 buyer luar negeri
mayoritas berasal dari Malaysia, Singapura,
Amerika Serikat, Jepang dan India, sementara
tahun lalu hanya mencapai 823 buyer luar
negeri yang datang dari 31 negara.
Diperkirakan transaksi dagang yang tercipta
dari event ini meningkat 10 persen lebih lebih
besar dari tahun lalu yang mencapai 8,2 juta
dolar AS dan penjualan retail sebesar Rp95
miliar lebih. Tema pameran tahun ini adalah
“from small village to global market, kesenian
yang ditampilkan dari Kalimantan Barat sebagai
icon pameran.***
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Opini

Menyongsong
Boomingnya
Industri Hilir Sawit

P

mengalami lonjakan menyusul dilakukannya
ekspansi maupun bermunculannya industri
hilir sawit baru di tanah air, baik yang didirikan
oleh pengusaha lokal maupun pengusaha
mancanegara.

Kegiatan investasi baru maupun ekspansi
itu
dilakukan
menyusul
diterbitkannya
sejumlah kebijakan pemerintah yang memang
ditujukan untuk mendorong perkembangan
industri hilir sawit di tanah air. Dengan kata
lain, kapasitas produksi industri hilir sawit akan

Bangkitnya industri hilir sawit nasional
ini menjadi fenomena tersendiri di tengah
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
semakin kuat dan mantap. Lebih-lebih setelah
lembaga pemeringkat dunia Fitch Ratings
mengumumkan penaikan peringkat kredit
Indonesia ke level Investment Grade menjelang
akhir tahun 2011 lalu yang disusul oleh lembaga
pemeringkat lainnya, Moody’s yang juga
menaikkan peringkat Indonesia ke level yang
sama pada awal 2012 lalu.

eta industri hilir minyak sawit di tanah
air dalam waktu yang tidak lama
lagi akan segera berubah dengan
masuknya investasi baru maupun
maraknya kegiatan ekspansi oleh perusahaanperusahaan industri hilir sawit yang sudah
ada. Kegiatan ekspansi umumnya dilakukan
dalam rangka peningkatan kapasitas produksi,
diversifikasi produk hilir atau pun pendalaman
industri yang lebih hilir.
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Untuk mendorong perkembangan industri
hilir pengolahan sawit di dalam negeri,
pemerintah telah mengambil sejumlah langkah
proaktif antara lain melakukan revisi terhadap
kebijakan Bea Keluar komoditas sawit yang
lebih mendukung perkembangan industri
hilirnya, dan sebaliknya lebih tidak kondusif
bagi kegiatan ekspor bahan mentah sawit.
Pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan
insentif di bidang perpajakan untuk mendorong
masuknya investasi di sektor industri hilir sawit
seperti kebijakan tax holiday dan tax allowance.
Ketua Asosiasi Produsen Oleochemical
Indonesia (Apolin) Stevanus Goei King An
mengatakan dewasa ini di Indonesia terdapat
10 industri hilir oleochemical yang terdiri
dari sembilan perusahaan nasional dan satu
perusahaan asing. Dari sembilan perusahaan
nasional itu, delapan perusahaan diantaranya
merupakan anggota Apolin dan satu perusahaan
non anggota. Kedelapan perusaahaan anggota
Apolin itu adalah PT Cisadane Raya Chemical
(di Tengerang, Banten), PT Sumi Asih (Bekasi,
Jabar), PT Wilmar Nabati Indonesia (di Gresik,
Jatim), PT Musim Mas (di Medan, Sumut), PT
SOCI Mas dari kelompok Sinar Mas (di Medan,
Sumut), PT Nubika Jaya dari kelompok Permata

Opini
Hijau Group (di Rantau Prapat, Sumut), PT
Domba Mas (di KualaTanjung, Sumut) dan
PT Ecogreen Oleochemicals (di Medan dan
Batam). Satu perusahaan nasional yang belum
menjadi anggota Apolin adalah PT Flora Sawita
dari kelompok usaha Bakrie Group (di Medan,
Sumut).
Selain sembilan industri oleochemical
nasional tersebut, masih ada satu perusahaan
asing asal China PT Dua Kuda yang dimiliki oleh
Swang Ma. Namun perusahaan yang berlokasi
di Pulau Gading, Sumut tersebut sampai saat ini
belum menjadi anggota Apolin.
Dua kelompok utama produk oleochemical
yang
dihasilkan
perusahaan
industry
oleochemical Indonesia, yaitu kelompok produk
fatty acid dan fatty alcohol. Perusahaan yang
memproduksi fatty acid saja adalah PT SOCI
Mas, PT Sumi Asih, PT Cisadane Raya Chemical,
PT Nubika Jaya dan PT Flora Sawita. Perusahaan
yang hanya memproduksi fatty alcohol adalah
PT Ecogreen. Sementara itu, perusahaan yang
memproduksi fatty acid dan fatty alcohol adalah
PT Musim Mas dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
Berdasarkan data Apolin, total kapasitas
produksi industri oleochemical nasional pada
tahun 2011 mencapai 1.458.700 ton per tahun
yang terdiri dari 996.000 ton fatty acid, 320.000
ton fatty alohol dan 142.700 ton glycerin.
Dengan dilakukannya ekspansi oleh sejumlah
perusahaan dalam beberapa waktu terakhir
ini, maka pada tahun 2012 total kapasitas
produksi industri oleochemical nasional sudah
mengalami kenaikan menjadi 1.934.800 ton
yang terdiri dari 1.027.000 ton fatty acid, 700.000
ton fatty alcohol, dan 207.800 ton glycerin.
Sejumlah perusahaan industri oleochemical
nasional
telah
merencanakan
untuk
melakukan ekspansi industrinya dalam
rangka meningkatkan kapasitas produksi dan
diversifikasi produk seperti PT Musim Mas, PT
Wilmar Nabati Indonesia dan PT SOCI Mas.
Beberapa perusahaan asing pun telah
menyatakan minat dan kesiapan mereka untuk
menanamkan investasi ke industri hilir sawit
di tanah air. Beberapa diantara mereka adalah
Unilever dari Belanda di Sumut, Ferrostahl dari
Jerman yang berminat membangun industri hilir
sawit di kawasan ekonomi khusus Sei Mangke
dan VVF dari India yang juga akan membangun
industri hilir sawit di Medan, Sumut.
Walaupun produksi oleochemical Indonesia
selama ini cukup besar, yaitu diperkirakan lebih
dari 80% dari kapasitas produksinya, namun
sebagian besar, yaitu sebesar 80% dari produksi
itu diekspor ke mancanegara. Hanya sekitar 20%
saja yang dikonsumsi di dalam negeri sendiri.
Hal itu menunjukkan permintaan industri
pengguna bahan oleochemical di dalam negeri
selama ini masih relatif kecil.

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan
sejumlah kebijakan insentif, kata Stevanus,
namun sejauh ini belum ada perusahaan
industri oleochemical anggota Apolin yang
mendapatkan insentif investasi. “Sejauh ini
belum ada realisasi pemberian insentif di
industri oleochemical. Umumnya perusahaan
yang mengajukan insentif masih terhambat
di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan,” tutur
Stevanus.
Hambatan
Semangat pemerintah khususnya dari
Kementerian Perindustrian untuk mendorong
perkembangan industri hilir sawit ternyata
masih
belum
didukung
sepenuhnya
oleh instansi pemerintah lainnya. Hal itu
mengakibatkan sejumlah persoalan klasik yang
selama ini dihadapi industri oleochemical masih
tetap menjadi hambatan seperti minimnya
infrastruktur dan seretnya pasokan gas untuk
industri.
Masih tingginya kendala infrastruktur
mengakibatkan biaya investasi yang harus
dikeluarkan investor menjadi lebih tinggi dari
perhitungan awal. Lebih-lebih di Sumatera
Utara, persoalan infrastruktur ini menjadi lebih
parah karena dewasa ini hampir setiap hari
terjadi kongesti di pelabuhan Belawan. Padatnya
lalu lintas kapal yang keluar masuk pelabuhan
namun tidak diimbangi dengan penambahan
fasilitas sandar dan kemampuan bongkar muat
serta tingginya lalu lintas peti kemas telah
mengakibatkan fenomena bottlenecking yang
sangat parah.
Persoalan lainnya adalah dikenakannya tarif
anti dumping terhadap produk oleochemical
Indonesia di negara-negara Uni Eropa. Belum
lagi persoalan krisis ekonomi yang melanda
kawasan Eropa dan Amerika Serikat yang
diyakini akan menurunkan permintaan produk
oleochemical Indonesia di kedua kawasan
tersebut yang selama ini menjadi pasar utama
produk Indonesia.
“Praktis pasar India dan China kini menjadi
tulang punggung pasar ekspor bagi produk
oleochemical Indonesia. Karena itu, kami sangat
tidak mengharapkan terjadinya gangguan
terhadap perekonomian di India dan China agar
kedua pasar tersebut dapat tetap menyerap
produk oleochemical kita,” tutur Stevanus.
Namun demikian, Stevanus menambahkan,
prospek industri hilir sawit ke depan sangatlah
menjanjikan. Hal itu mengingat Indonesia
merupakan produsen bahan baku berupa
minyak sawit mentah (crude palm oil) dan
minyak inti sawit mentah (crude palm kernel
oil) terbesar di dunia. Jika industri hilir sawit
berkembang pesat di Indonesia maka dapat
dibayangkan betapa besarnya nilai tambah yang
dapat diperoleh bangsa dan negara Indonesia.

Pasar produk hilir sawit pun terus meluas dan
meningkat, baik di dalam maupun di luar negeri.
Khusus untuk pasar ekspor, kini sudah mulai
tumbuh pasar produk hilir sawit di kawasan
Timur Tengah, demikian juga dengan pasar di
benua Afrika dan kawasan Eropa Timur dan
negara-negara bekas pecahan Uni Soviet seperti
Rusia, Belarusia, Ukraina dan lain-lain.
Yang juga tidak kalah pentingnya lagi adalah
pemanfaatan pasar domestik sebagai pasar yang
captive untuk menyerap produk oleochemical
buatan dalam negeri. Selama ini pembeli produk
oleochemical di pasar domestik umumnya
didominasi oleh perusahaan multinasional
yang beroperasi di Indonesia. Namun demikian
volume pembelian dari perusahaan tersebut
masih relatif kecil jika dibandingkan dengan
volume kebutuhan mereka setiap tahun.
Perusahaan-perusahaan tersebut justru
masih lebih banyak mengimpor bahan-bahan
berbasis petrokimia yang tidak ramah terhadap
lingkungan, padahal di dalam negeri sendiri
banyak tersedia bahan kimia alternatif berbasis
oleochemical yang jauh lebih ramah lingkungan.
Dengan demikian tingkat kandungan komponen
lokal dari produk-produk consumer goods yang
dihasilkan perusahaan multinasional itu jauh
lebih rendah dari yang seharusnya.
Seandainya
perusahaan-perusahaan
multinasional itu mengambil lebih banyak
bahan baku berbasis oleochemical dari dalam
negeri sebagai substitusi bahan baku berbasis
petrokimia yang tidak ramah lingkungan,
maka industri oleochemical di dalam negeri
akan dapat lebih terdorong perkembangannya
secara lebih cepat. Sebagai contoh untuk
memproduksi detergen sebuah perusahaan
produsen consumer goods dapat mensubstitusi
bahan LAB/LAS impor yang berbasis petrokimia
dengan Alcohol etoxilate sulphonate (AES) yang
berbasis oleochemical dan jauh lebih ramah
lingkungan.
“Dalam hal ini dibutuhkan adanya regulasi
pemerintah untuk mendorong penggunaan
bahan kimia ramah lingkungan berbasis
oleochemical agar bisa mendorong peningkatan
konsumsi bahan oleochemical di dalam negeri.
Regulasi ini mungkin dapat dilakukan melalui
penerapan standar ramah lingkungan atau
melalui penerapan SNI secara wajib,” kata
Stevanus.
Perubahan regulasi yang dikaitkan dengan
upaya perbaikan lingkungan tersebut sangat
mungkin dilakukan untuk mencapai sukses
sesuai dengan yang diinginkan. Substitusi lilin
parafin yang berbasis petrokimia dengan lilin
stearin yang menggunakan bahan baku dari
produk turunan minyak kelapa sawit yang lebih
ramah lingkungan merupakan satu contoh
sukses dari industri hilir sawit. ***
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Apa & Siapa

Salah Satu Pemain Utama Fatty Alcohol di Pasar Global.

S

ebagai negara tropis di garis Katulistiwa
dengan wilayah yang luas, Indonesia
adalah surga bagi komoditas kelapa
sawit . Pohon kelapa sawit dapat
ditanam di hampir seluruh wilayah Indonesia,
mulai dari wilayah Sumatera hingga Papua .
Dengan kondisi lahan dan iklim yang
mendukung itu, tak heran jika Indonesia
mendapat predikat sebagai produsen CPO
(minyak sawit mentah) terbesar di dunia . Hasil
produksi CPO Indonesia pada tahun 2011
sekitar 26 juta metric ton dan diprediksi pada
tahun 2020 akan mencapai 40 juta metric ton .
Sayangnya, komoditas kelapa sawit itu
sebagian besar masih di ekspor dalam bentuk
mentah atau setengah jadi .Padahal, potensi
pasar bagi komoditas turunan dari komoditas
kelapa sawit sangat besar, baik di pasar lokal
maupun internasional . Misalnya saja komoditas
fatty alcohol , salah satu jenis oleochemical
dengan bahan baku minyak inti kelapa sawit (
Palm Kernel Oil /PKO) .
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Beragam
produk
yang
digunakan
dalam kehidupan sehari-hari mengandung
oleochemicals seperti fatty acid, fatty alcohol
dan gliserin . Komoditas fatty alcohol digunakan
di Industri FMCG ( fast moving consumer goods)
termasuk deterjen, shampoo, sabun mandi cair,
sabun cair pencuci piring, kosmetik dan produk
perawatan pribadi lainnya . Fatty alcohol dan
produk turunannya juga digunakan di industri
tekstil, kulit , metal working dan industri plastik
dan PVC .

Produsen fatty alcohol di Indonesia masih
dapat dihitung dengan jari . Salah satu produsen
yang menjadi pioneer bagi industry fatty alcohol
di Indonesia adalah PT Ecogreen Oleochemicals.
Berdirinya Pabrik fatty alcohol yang pertama
di Indonesia pada tahun 1990 tak terlepas
dari kebutuhan pasar terhadap komoditas
fatty alcohol yang berasal dari produsen yang
independen,’ kata Direktur Utama PT Ecogreen
Oleochemicals, Teddy Tanzil . Pada waktu itu,
ungkapnya, produsen fatty alcohol dunia
didominasi oleh 3 Pemain utama yaitu : Kao di
Japan , Henkel  di Jerman , dan Procter&Gamble
di USA .
Menurutnya, banyak industri produk
konsumsi, mulai dari detergen hingga komestik
membutuhkan bahan baku berupa fatty alcohol
dan turunannya dan produk oleochemical
lainnya seperti fatty acid dan gliserin , untuk
memproduksi produk akhir .
“Fatty alcohol demand-nya berkembang
terus baik di dalam negeri maupun luar negeri

Apa & Siapa
negara berkembang , PT Ecogreen pun tidak
ragu untuk melakukan ekspansi kapasitas
pabrik fatty alcohol-nya dan produk-produk
turunannya. Untuk bahan baku fatty alcohol
bisa digunakan Minyak Inti Kelapa Sawit ( PKO)
atau Minyak Kelapa ( CNO) . PKO di dalam negeri
dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan
industry fatty alcohol di Indonesia .
“Output ratio CPO dengan PKO sekitar
sepuluh banding satu . Kalau
Indonesia
menghasilkan CPO 26 juta metric ton di 2011
berarti ada PKO yang tersedia sekitar 2,6 juta
metric ton di Indonesia,” jelas Teddy .
Walaupun PT Ecogreen tidak memiliki kebun
kelapa sawit , namum pengadaan bahan baku
PKO tidak ada kendala . “Kami bisa membelinya
secara bebas dari produsen di dalam negeri
,”paparnya .
Produsen Utama di Pasar Global
Teddy menjelaskan , hingga kini ,PT Ecogreen
memproduksi fatty alcohol dan juga produk
gliserin sebagai produk sampingan . Kegiatan
produksi fatty alcohol dan gliserin dilakukan di
pabrik yang berlokasi di Belawan dan Batam ,
sedangkan untuk produk turunan fatty alcohol
berupa fatty alcohol ethoxylate diproduksi di
Jurong ,Singapore oleh perusahaan afiliasi PT
Ecogreen yaitu Ethoxylates Manufacturing Pte
Ltd ( EMPL ) .
Selain EMPL yang memproduksi Ethoxylate
di Singapore ,
PT Ecogreen mempunyai
Perusahaan afiliasi di Jerman yang bernama
Deutsche Hydrierwerke GmbH , Rodleben (

SAS , Saint-Pierre-les-Elbeuf memproduksi fatty
alcohol ethoxylate dan Sodium Lauryl Ether
Sulfate ( SLES) sebagai turunan dari fatty alcohol
ethoxylate dan juga Esters .
Setelah ekspansi pabriknya di Batam selesai
di awal tahun 2014 ,PT Ecogreen akan memiliki
kapasitas produksi fatty alcohol-nya di Indonesia
hampir 300.000 Mt , meningkat sekitar 100.000
Mt dari kapasitasnya sekarang 180.000 Mt fatty
alcohol. Sekitar 70% produk yang dihasilkan PT
Ecogreen diekspor ke negara-negara di Asia,
Eropa , Amerika Serikat dan Amerika Latin .
Teddy juga menyebutkan kapasitas produksi
PT Ecogreen baik untuk fatty alcohol dan
turunannya akan terus ditingkatkan seiring
dengan semakin besarnya permintaan terhadap
komoditas tersebut di dalam negeri maupun
di luar negeri . “ Kami akan terus melakukan
penambahan investasi untuk meningkat output
produksi guna memenuhi permintaan pasar
.”jelasnya.
Teddy juga yakin industri minyak kelapa
sawit dan turunannya termasuk oleochemicals
di Indonesia akan terus berkembang dengan
adanya kebijakan Pemerintah terhadap program
hilirisasi industri agro .
Salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah
untuk mendorong percepatan program
hilirisasi industri agro melalui
perubahan
skema pajak ekspor terhadap produk turunan
kelapa sawit dinilai Teddy akan membuat
produsen komoditas hilir CPO bergairah untuk
berinvestasi untuk meningkatkan nilai tambah
(value added) .

terutama negara-negara berkembang yang
tingkat konsumsi fatty alcohol masih relatif
rendah sekarang ini jika dibandingkan dengan
negara-negara maju “ papar Teddy .
Berangkat dari potensi pasar di negara-

DHW) yang memproduksi oleyl alcohol (
Unsaturated fatty alcohol ) , primary Fatty
Amines, Esters dan Sorbitol Powder . Pada tahun
2011 telah didirikan perusahaan afiliasi PT
Ecogreen di Perancis  dengan nama E & S Chimie  

“Kebijakan itu tentu juga akan memicu
bermunculnya industri-industri pengolahan
CPO menjadi produk turunannya dan juga
industri oleochemicals seperti fatty acid. Hal
ini tentunya suatu hal yang baik bagi Indonesia
karena akan menciptakan nilai tambah bagi
industri turunan Kelapa sawit dan menciptakan
lapangan kerja dan
secara makro akan
memberikan multiplier effect ke sektor-sektor
lainnya,” ucapnya.
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Tokoh

Franky
Oesman
Widjaja
Program Hilirisasi Industri
Agro Perlu Dilakukan Secara
Komprehensif

I

ndonesia selama ini dikenal sebagai
produsen utama komoditas agro, misalnya
komodtas kelapa sawit, kakao dan karet.
Sayangnya, sebagian besar komoditas
tersebut diekspor dalam bentuk mentah
sehingga pemerintah dan rakyat Indonesia tidak
dapat menikmati nilai tambah dari melimpahnya
produksi komoditas-komoditas agro di dalam
negeri.

Mengingat besarnya nilai tambah yang
diperoleh dari komoditas-komoditas agro,
pemerintah melalui Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) sejak tahun 2009 meluncurkan
program hilirisasi industri agro. Melalui program
tersebut dapat dihasilkan produk-produk
bernilai tambah tinggi dan berdaya saing
tinggi serta dapat memberikan efek berantai
(multiplier effect) yang cukup besar bagi
perekonomian di dalam negeri.
Program hilirisasi industri agro itu sangat
besar untuk dikembangkan karena ketersediaan
sumber bahan baku yang cukup potensial, baik
dari sektor pertanian, perkebunan, maupun
kehutanan seperti minyak mentah sawit (CPO
dan CPKO), karet alam, dan kakao. Potensi itu
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ditunjukkan dengan posisi Indonesia sebagai
produsen CPO dan CPKO terbesar di dunia
dengan produksi CPO pada 2011 mencapai
sekitar 23 juta ton dan diprediksi pada 2020
mencapai 40 juta ton.Indonesia juga merupakan
produsen biji kakao nomor tiga di dunia dengan
total produksi pada 2011 mencapai 0,6 juta ton
atau sekitar 15% dari produksi kakao dunia.
Selain itu, Indonesia merupakan produsen
karet alam nomor dua di dunia setelat Thailand
dengan total produksi pada 2011 saja sekitar 3
juta ton.
Program hilirisasi industri agro yang
digulirkan pemerintah langsung mendapat
respon positif dari perusahaan atau investor
yang menanamkan investasinya di industri
berbasis agro. Salah satu perusahaan yang aktif
melakukan investasi di industri agro adalah
kelompok usaha Sinar Mas.
Melalui anak usahanya, kelompok usaha
Sinar Mas terus mengembangkan bisnis di
industri berbasis agro. Sejumlah investasi telah
dan terus ditanamkan untuk menghasilkan
produk-produk hilir dari komoditas agro.

Kiprah Sinar Mas di industri agro tentunya
tidak terlepas dari kepiawaian Franky Oesman
Widjaja. Lewat pemikiran dan kerja kerasnya
, Sinar Mas dapat menjalankan kiprahnya di
sektor industri agro dengan baik.
Walaupun statusnya sebagai anak dari Eka
Tjipta Widjaja, pemilik dan pendiri kelompok
usaha Sinar Mas, namun Franky memulai
pekerjaan dari bawah. Saat selesai kuliah di
Jepang hampir 30 tahun silam, ayahnya tidak
membolehkan dia langsung masuk kantor,
tetapi harus memulainya dari terjun ke lapangan,

Tokoh

ke daerah-daerah.
Berkat tempaan dari ayahnya dan kerja keras
serta dedikasinya, Franky mampu membawa
kelompok usaha Sinar Mas menjadi salah satu
pemain utama di industri berbasis agro di
Indonesia. Kini Franky telah menduduki posisi
tinggi sebagai Komisaris Utama dan CEO di PT
Smart Tbk, sebuah anak usaha kelompok Sinar
Mas yang bergerak di industri agro.
Walaupun sudah menduduki posisi tertinggi,
suami dari Inge Setyawati Tanuwidjaja serta ayah
dari Shierly, Jeselyne, dan Emmeline ini, tetap

memberikan concern terhadap perkembangan
industri berbasis agro di Indonesia. Hal itu
setidaknya ditunjukkan Franky dengan
berkiprah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia dengan posisi saat ini sebagai Wakil
Ketua Umum Kadin Bidang Agrobisnis, Pangan
dan Peternakan.
Melalui posisinya itu, Franky terus melakukan
sejumlah upaya dn terobosan untuk memajukan
sektor industri agro di Indonesia tanpa
melupakan pengembangan di sektor hulunya.
Menurut Franky,

saat ini industri agro di

Indonesia sudah makin berkembang. Hal ini
tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang
berusaha mendorong munculnya industriindustri berbasis agro di dalam negeri, seperti
program hiirisasi industri agro. “Program hilirisasi
industri agro yang diluncurkan Kementerian
Perindustrian merupakan program yang bagus,”
paparnya.
Hilirisasi industri agro memang sangat
dibutuhkan karena tanpa adanya industri agro,
kegiatan agribisnis di dalam negeri tidak dapat
memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia.
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Tokoh
tepat untuk mengatasinya,” paparnya.
Franky merujuk pada kasus tuduhan yang
dilontarkan pemerintah Amerika Serikat (AS)
terhadap produk sawit Indonesia yang dijadikan
bahan baku produk biodiesel. Pemerintah AS
menuduh komoditas kelapa sawit Indonesia
untuk bahan baku biodiesel tidak mampu
menghasilkan tingkat penyerapan emisi karbon
yang telah ditetapkan pemerintah Washington.
Terkait dengan tuduhan pemerintah AS
itu, Franky menilai ada sejumlah dugaan
yang melatarbelakangi kebijakan AS tersebut.
Pertama ada persepsi negatif dari Amerika
Serikat yang menyebutkan kalau lahan sawit
tak ramah lingkungan dn banyak lahan di
Kalimantan yang tak cocok ditanami tanaman
sawit.

“Padahal, kita punya potensi yang sangat besar
untuk mendapatkan nilai tambah itu,” ucap
Franky.
Untuk mendorong tercapainya tujuan dari
program tersebut, Franky mengharapkan
agar program tersebut dilakukan secara
komprehensif dan tidak sporadis. Agar
komprehensif, diperlukan pula kebijakan di
sektor lainnya yang dapat mendukung program
hilirisasi industri agro, misalnya kebijakan di
sektor fiskal dan moneter.
Franky menilai masih ada sejumlah hambatan
dalam kebijakan fiskal. Dia mencontohkan
soal penerapan restitusi pajak. Untuk kegiatan
ekspor, kalangan pengusaha dapat melakukan
restitusi pajak, tetapi jika produknya dijual di
dalam negeri, fasilitas itu. tidak bisa dinikmati.
“Hal ini tentunya perlu dibenahi,” katanya.
Begitu juga soal kebijakan suku bunga
perbankan. Agar program hilirisasi industri
agro bisa berdampak positif, pemerintah juga
perlu mendorong kalangan perbankan untuk
memberikan suku bunga pinjaman yang
menarik bagi investor yang ingin berinvestasi
di industri berbasis agro.“Idealnya, suku bunga
pinjaman adalah sekitar 6%,’ tutur Franky.
Selain di sektor hilir, agar industri agro bisa
berkembang dan memberikan nilai tambah
yang besar, Franky juga menilai harus ada
perhatian terhadap sektor hulu komoditas
agro. Sektor hulu di komoditas agro juga
harus didorong untuk berkembang seiring
dengan perkembangan yang terjadi di
sektor hilirnya.“Misalnya saja bagaimana kita
meningkatkan produktivitas dari komoditaskomoditas agro,”jelasnya.
Untuk bisa meningkatkan produktivitas
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komoditas agro, dia menilai hal itu bisa dilakukan
melalui program genetic dan engineering. “Kita
harus adopsi program genetic engineering.
Misalnya soal beras kita kan cuma bisa panen
2-3 ton. Dengan genetic engineering kita bisa
tingkatkan menjadi 8 ton dengan dibantu
proses irigasi yang tepat dan komprehensif,”
ungkapnya.
Franky sendiri menilai secara umum,
Indonesia sudah on the track, the right time,
the right place and the right people dalam
menerapkan program hilirisasi industri agro.
Yang perlu dilakukan adalah bagaimana
mengimplementasi program-program yang ada
serta menambal kekurangan-kekurangan yang
terjadi.
“Kita juga harus fokus pada isu-isu yang
muncul sekarang ini serta mencari solusi yang

Kedua, munculnya tuduhan negatif dari AS itu
dikarenakan pemerintah AS hanya mendengar
tentang sisi negatif dari pemberitaan tentang
kelapa sawit.misalnya kegiatan budidaya
kelapa sawit dilakukan di kawasn yang banyak
flora dn faunanya atau budidaya kelapa sawit
telah menyebabkan terbunuhnya satwa yang
dilindungi.”Padahal seharusnya hal itu dilihat
secara komprehensif, siapa yang membunuh
orang utan,” ucapnya.
Sementara dugaan ketiga adalah munculnya
kompetensi yang tidak sehat karena kelapa
sawit sangat tinggi produktivitasnya, sangat
besar yield nya dan rendah biaya produksinya
jika dibandingkan dengan budidaya komoditas
pertanian dan perkebunan yang banyak
dilakukan di kawasan Amerika Serikat dan Eropa.
“Tuduhan ini tentunya harus kita lawan. Kita
akan tantang AS. Klasifikasi apa yang dipakai
dan perusahaan apa yang dijadikan patokan.
Jangan jadikan hal ini sebagai non trade barrier,”
ucap Franky Oesman Widjaja.
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