Nomor 1 - 2008

MADE IN INDONESIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerajinan Getah Nyatu
Produk Mebel Olympic
Ketut Jaya Sugita
PT Tesena Inovindo
PT Java Persada Elektrindo
Paris Bali
H. Imron Mina bin Kamsari
Skala 6
Pusaka Rama
Asta Kriya Art
Miniatur Kapal Layar
PT Arpan Bali Utama

TEKNOLOGI
•
•

Produsen Turbin Listrik Mikro Hidro
Mobil Komodo

APA DAN SIAPA

PT Tinibali Jaya Mandiri

TOKOH

Au Bintoro

OVOP
Membudidayakan
Sumber Daya Lokal

Bangunlah Jiwanya
Bangunlah Badannya
Untuk ...

Indonesia Raya

2

Karya Indonesia edisi 1 - 2008

DARI MEJA REDAKSI >>

Daftar Isi

4

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM)
memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Secara
agregat, IKM yang berjumlah jutaan unit dan tersebar di seluruh tanah air
itu mampu menyediakan lapangan kerja bagi sekian banyak warga negara.
Selain itu, IKM juga memiliki peranan yang tidak sedikit dalam menghasilkan
devisa bagi negara melalui kegiatan ekspornya.
Pengalaman sejarah juga membuktikan bahwa IKM memiliki daya tahan yang
tinggi terhadap gejolak atau goncangan ekonomi. Ketika Indonesia dilanda
krisis ekonomi berkepanjangan yang dimulai dengan krisis keuangan dan
moneter pada pertengahan tahun 1997, IKM-lah yang mampu bertahan dari
badai krisis dan tampil sebagai penopang ekonomi nasional.
Karena itu, sudah selayaknya jika pemerintah kemudian berupaya membina
dan mendorong IKM nasional agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh
dan berdaya saing tinggi. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah untuk
membina dan mendorong IKM di berbagai daerah di tanah air melalui
berbagai program pembinaan yang dilakukan secara kontinyu. Dalam rangka
pembinaan IKM itu pula pemerintah menerapkan berbagai pendekatan,
konsep dan metodologi pembinaan IKM agar program pembinaan itu bisa
berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah juga terus-menerus melakukan
upaya perbaikan terhadap berbagai program pembinaan IKM  agar diperoleh
metode/konsep atau pendekatan yang mampu memberikan hasil yang
optimal.
Pada bulan September 2007, Indonesia memasuki babak baru dalam upaya
perbaikan dan peningkatan pembinaan IKM. Babak baru tersebut ditandai
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/
PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan IKM melalui
Pendekatan Satu Produk Satu Desa (One Village One Product—OVOP).
Permenperin itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
Langkah pemerintah untuk mengefektifkan program pengembangan IKM
melalui pendekatan OVOP tersebut juga sangat sejalan dan seiring dengan
upaya pemerintah mengembangkan ekonomi Industri Kreatif di tanah air
yang pada dasarnya merupakan roh dari program OVOP itu sendiri.
Bagi pemerintah Indonesia sendiri khususnya Departemen Perindustrian,
penerapan konsep OVOP sebetulnya tidak terlalu asing. Sebab jauh
sebelumnya pemerintah telah menerapkan program pengembangan
kompetensi inti industri daerah yang juga merupakan pendekatan
pengembangan potensi daerah (regional development) di suatu wilayah.
Program tersebut juga ditujukan untuk mendorong pengembangan produk
kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya
dan budaya lokal. Dengan demikian, penerapan konsep OVOP sebetulnya
merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengembangan
kompetensi inti industri daerah. ***
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AKTUALITA

One Village
One Product

Membudidayakan Sumber Daya Lokal

OVOP adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk
menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan
sumber daya lokal.
4

Karya Indonesia edisi 1 - 2008

AKTUALITA

diharapkan pembinaan yang dilakukan menjadi
lebih membumi dan lebih sesuai dengan
kebutuhan yang ada di kalangan IKM. Dengan
demikian, diharapkan konsep pembinaan IKM
itu menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih
mengena kepada IKM.
Dirjen Industri Kecil dan Menengah
Departemen Perindustrian Fauzi Aziz mengatakan penerapan konsep/pendekatan baru
dalam pembinaan IKM itu merupakan
pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 6 Tahun 2007 tentang   Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
serta Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor
78/IND/PER/10/2007 tentang Peningkatan
Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu
Produk (One Village One Product--OVOP) di

Sentra.
OVOP adalah suatu pendekatan
pengembangan potensi daerah di satu wilayah
untuk menghasilkan satu produk kelas global
yang unik khas daerah dengan memanfaatkan
sumber daya lokal. Dalam hal ini pengertian
satu desa dapat diperluas menjadi Kecamatan,
Kabupaten/Kota maupun kesatuan wilayah
lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha
secara ekonomis.
Menurut Fauzi, tugas pemerintah dalam
pengembangan IKM pada hakekatnya adalah
mempertemukan sisi supply dan demand. Sisi
supply dilihat dari kaca mata pemerintah adalah
kebijakan (policy), program dan pendampingan.
Sedangkan sisi demandnya adalah kebutuhan
kalangan IKM di lapangan seperti peningkatan
kualitas produk yang dihasilkan, jaminan bahan
baku, penerapan standard produk dan lain-lain.

K

ebijakan pembinaan Industri Kecil
Menengah (IKM) di Indonesia memasuki
babak baru menjelang akhir tahun 2007.
Hal itu ditandai dengan diadopsinya
konsep atau pendekatan Satu Desa Satu Produk
(One Village One Product—OVOP). Dikatakan
memasuki babak baru karena konsep atau
pendekatan OVOP memang sama sekali berbeda
dengan konsep atau pendekatan pembinaan
IKM yang selama ini dilakukan pemerintah.
Jika sebelumnya konsep pembinaan IKM
lebih bersifat instruksi dari atas atau top down
tanpa memperhatikan kebutuhan IKM itu sendiri,
kini dengan konsep atau pendekatan OVOP
pembinaan IKM dilakukan dengan pendekatan
dari bawah ke atas atau bottom-up. Dengan
konsep yang baru diterapkan di Indonesia itu
Karya Indonesia edisi 1 - 2008
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Biasanya ketika supply dan demand bertemu
maka terjadilah trade off yang seringkali menjadi
hambatan atau masalah dalam pengembangan
IKM itu sendiri di daerah. Karena itu, trade off
itu harus bisa dipecahkan atau diatasi melalui
pelaksanaan program One  Village One Product
(OVOP).
Secara umum, tujuan dari pembangunan
industri (termasuk pengembangan IKM) seperti
dituangkan di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) diantaranya adalah
meningkatkan kapasitas industri agar bisa
menghasilkan barang yang berkualitas dengan
kuantitas tertentu dan barang tersebut harus
dapat di-delivery secara tepat waktu. Jadi, dalam
hal ini semua program pembinaan IKM harus bisa
mencapai tujuan tersebut.
Tujuan pembangunan industri itu secara
sederhana dapat diartikan sebagai proses
terjadinya perubahan terhadap produk industri,
dari tidak berkualitas menjadi berkualitas, dari
produk yang harganya tidak kompetitif menjadi
kompetitif serta industri yang dapat men-delivery
produknya secara tepat waktu.
“Jadi, pembinaan IKM itu pada dasarnya
adalah pembinaan terhadap sumber daya
manusianya sehingga tercipta IKM yang mampu
memproduksi barang yang berkualitas, berdaya
saing tinggi serta mampu memasok barangnya
sesuai dengan waktu yang
telah ditetapk an,” k ata
Fauzi.
Apabila tujuan
pembinaan IKM itu bisa
d i c a p a i , k at a Fa u z i ,
maka secara bersamaan
(sekaligus) juga akan
dicapai tujuan pembangunan lainnya, yaitu
p e n i n g k a t a n d ay a b e l i
masyarakat, teratasinya
masalah pengangguran
dan terpeliharanya situasi
keamanan lingkungan yang
kondusif.
“Itulah sebetulnya yang
ingin dicapai pemerintah
melalui pelaksanaan
p r o g r a m O V O P, y a i t u
membangkitkan sumber
daya lokal agar menjadi
kekuatan lokal. Dengan
demikian basis OVOP
adalah keunikan lokal
yang dieksplorasi dan
dieksploitasi sedemikian
rupa sesuai dengan
kebutuhan daerah tersebut
sehing g a s u m b e r d aya
tersebut bisa menjadi
6
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produk yang bisa diekspor ke mancanegara,”
tegas Fauzi.
Dalam hal ini peranan pemerintah khususnya
Pemerintah Daerah harus bisa membantu akses
kalangan pelaku IKM di daerahnya terhadap
infrastruktur yang baik melalui penetapan
rencana tata ruang kota dan tata ruang wilayah.
Pemda juga harus bisa menjamin bahwa lokasi
klaster IKM tidak akan diganggu gugat oleh
Walikota atau Bupati setempat untuk keperluan
yang lain.

“Jadi, peran pemerintah dalam upaya
pembinaan IKM di daerah itu bukanlah dengan
cara memberikan bantuan mesin-mesin yang
harganya mahal kepada para pelaku IKM,
melainkan membangun kemampuan IKM dalam
mengolah sumber daya lokal menjadi produk
yang berdaya saing tinggi. Itulah yang akan
diterapkan pemerintah melalui program OVOP,
yaitu mempertemukan supply dan demand
secara pas,” kata Fauzi.
Konsep OVOP pertama kali diterapkan
d i J e p a n g p a d a t a h u n 19 7 9
atas gagasan seorang pak ar
pembinaan IKM DR. Morihiko
Hiramatsu. Dengan menerapkan
p e n d e k a t a n O V O P, J e p a n g
berhasil mengembangkan
industri IKM-nya sehingga
menjadi bagian dari mata rantai
industrialisasi di negara Matahari
Terbit itu. Kisah sukses Jepang
itu telah didokumentasik an
dalam berbagai tulisan yang
kemudian dibukukan menjadi
sebuah pedoman penerapan
k o n s e p O V O P. K e b e r h a s i l a n
Jepang itu telah mendorong
sejumlah negara di Asia seperti
Thailand untuk mengadopsi
konsep OVOP. Penerapan konsep
OVOP di Thailand ternyata juga
berhasil mengangkat sejumlah
produk IKM di negeri Gajah Putih
itu menjadi produk global yang
berdaya saing tinggi.
Walaupun banyak sudah kisah
sukses tentang penerapan konsep
OVOP dalam pengembangan IKM,
namun bagi Indonesia sendiri yang
secara resmi baru menerapkannya
pada tahun 2007-2008 tidak perlu
menerapkan konsep tersebut

AKTUALITA

persis sama dengan apa yang tertuang di dalam
textbook. Namun penerapannya di Indonesia
tetap harus dilakukan oleh orang-orang yang
ahli di bidangnya dan dilakukan sesuai dengan
kebutuhan di daerah setempat.
“Kebijakan saya dalam pengembangan IKM
di daerah khususnya melalui pendekatan OVOP
ini adalah mempertemukan program dengan
kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan
demikian, pendekatan yang diterapkan untuk
satu daerah dengan daerah lainnya bisa berbedabeda disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah
yang bersangkutan,” tutur Fauzi.
Namun Fauzi mengingatkan bahwa ada
dua hal penting yang harus diperhatikan dalam
pelaksanaan program OVOP di daerah, yaitu  
kontinyuitas dan kesungguhan dari kedua belah
pihak, baik para pelaku IKM-nya sendiri maupun
para petugas pendampingannya. Pelaksanaan
program OVOP di berbagai daerah di Jepang
banyak yang berhasil karena kedua unsur tersebut
terpenuhi.  Walaupun ada juga sejumlah program
OVOP di Jepang yang tidak berhasil karena salah
satu atau kedua unsur tersebut tidak ada.
M e n u r u t Fa u z i , d i I n d o n e s i a s e n d i r i
pelaksanaan program OVOP dapat dimulai dari
sentra yang sudah ada. Dengan demikian, basis
pelaksanaan OVOP adalah sentra-sentra industri
yang sudah berkembang di daerah seperti sentra
kerajinan Tanggul Angin di Jawa Timur, Gerabah
Kasongan Bantul di Yogyakarta, industri kerajinan mebel Jepara di Jawa Tengah dan lain-lain.
Semua program itu harus dilakukan secara
konsisten dan kontinyu. Dalam hal ini pelaksanaan program OVOP harus memenuhi syarat
lokus, fokus dan targeted.
“Jadi, sifat dari pelaksanaan program OVOP
itu bisa bersifat memperkuat (strengthening)
sentra industri yang sudah ada, bisa juga bersifat
membangun (empowering) sentra-sentra
industri yang selama ini belum berkembang
dengan baik. Dengan demikian, OVOP bisa
diterapkan untuk daerah yang klaster IKM-nya
sudah berkembang maupun di daerah yang
belum berkembang dengan memanfaatkan
berbagai potensi sumber daya yang ada,” kata
Fauzi seraya menambahkan penerapan program
OVOP di Indonesia akan lebih banyak melibatkan
kegiatan strengthening ketimbang empowering.
Untuk daerah-daerah tertentu yang juga
memiliki potensi pariwisata, tambah Fauzi,
penerapan program OVOP juga bisa disinergikan
dengan upaya pengembangan pariwisata di
daerah tersebut.
Sebagai contoh sentra industri kain rajut di
Kecamatan Binong, Kota Bandung yang dihuni
oleh sekitar 400 pengrajin dan melibatkan sekitar
4.000 tenaga kerja. Sentra industri tersebut tidak
membutuhkan bantuan mesin dari pemerintah
karena mereka sudah melengkapi fasilitas

produksinya dengan mesin-mesin semi otomatis.
Yang mereka butuhkan adalah pembangunan
infrastruktur jalan dan fasilitas outlet untuk
memperlancar kegiatan pemasaran. Infrastruktur
jalan akses ke lokasi klaster industri dan
outletnya ini sangat penting karena terkait erat
dengan kelancaran arus kunjungan rombongan
wisatawan domestik dan mancanegara yang
ingin berbelanja kain rajut produksi daerah
tersebut.
Fauzi mengatakan salah satu kelebihan dari
program pengembangan IKM di daerah adalah
program tersebut dapat mengurangi beban
sosial dan ekonomi di wilayah perkotaan. Hal itu
terjadi karena program pengembangan IKM di

daerah akan mampu mencegah arus urbanisasi
masyarakat dari daerah ke wilayah perkotaan.
Sebaliknya pengembangan IKM di daerah justru
akan mendorong terjadinya aliran produkproduk bermutu dengan desain yang baik dan
dengan harga yang kompetitif dari daerah ke
wilayah perkotaan.
Selain itu, pengembangan IKM di daerah
melalui program OVOP dapat mengubah tatanan
masyarakat dari masyarakat yang subsistem
menjadi masyarakat industri. “Ukurannya adalah
QCD (Quality, Cost and Delivery), yaitu melalui
penerapan standardisasi produk IKM,” demikian
Fauzi. ***
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Pemberdayaan

IKM

Melalui One Village One Product
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onsep atau pendekatan Satu Desa Satu
Produk (OVOP) dalam pengembangan
IKM untuk pertama kalinya diterapkan
di Perfektur Oita (Pulau Kyushu) Jepang
pada tahun 1979. Konsep tersebut digagas
oleh seorang pakar IKM dari Jepang bernama
Dr. Morihiko Hiramatsu yang mendedikasikan
seluruh hidupnya dalam pengembangan IKM
melalui pendekatan OVOP.
Konsep atau pendekatan OVOP telah terbukti
berhasil mengembangkan IKM di Jepang menjadi
IKM yang mampu menghasilkan produk berdaya
saing dan bernilai tambah tinggi. Dengan
menerapkan konsep itu, kini bermunculan
berbagai jenis produk unggulan dari berbagai
pelosok daerah di Jepang. Mulai dari produk
pertanian, perikanan, makanan olahan dan lainlain. Keberhasilan Jepang dalam menerapkan
konsep OVOP telah mendorong berbagai negara
untuk mengadopsi konsep tersebut diantaranya
China, Korea, Thailand, Filipina, Malaysia,
Kamboja, Laos, Malawi, Tunisia dan lain-lain.
Penerapan konsep OVOP di masing-masing
negara tersebut disesuaikan dengan situasi
dan kondisi di masing-masing negara. Karena
itu, sejumlah negara memodifikasi program
OVOP sesuai dengan kebutuhan riil di negara
tersebut. Sebagai contoh, di Thailand program
OVOP dikenal dengan nama OTOP (One Tambon
One Product), di Filipina dikenal dengan nama
One Town One Product, sedangkan di Malaysia
dikenal dengan Satu Distrik Satu Industry. Di
China program OVOP diberinama berbedabeda tergantung daerahnya, misalnya di
Shanghai dikenal dengan One City One Product,
di Wuhan dikenal sebagai One Village One
Treasure, sedangkan di Jiangsu dikenal dengan
One Village One Product. Di Indonesia sendiri
Pemda Sumatera Barat (tahun 1995) dan Jawa
Timur (tahun 1996) pernah menjalin kerjasama
pengembangan OVOP dengan Perfektur Oita. Di
Jawa Timur konsep OVOP ini pernah diterapkan
dengan nama ‘Gerakan Kembali ke Desa’.
Mengingat banyaknya negara di dunia yang
tertarik mengadopsi konsep atau pendekatan
OVOP dalam pembinaan IKM-nya, dengan
dukungan pemerintah Jepang, Dr. Morihiko
Hiramatsu mendirikan dan sekaligus memimpin
sebuah lembaga di Jepang yang mengkhususkan
diri dalam memasyarakatkan konsep OVOP ke
seluruh dunia, yaitu Oita OVOP International
Exchange Promotion Centre.
Walaupun secara harfiah OVOP diterjemahkan
sebagai ‘Satu Desa Satu Produk’ namun makna
sesungguhnya dari OVOP adalah ‘Satu Daerah
Satu Produk’.  Karena itu, pengertian OVOP adalah
suatu pendekatan pengembangan potensi
daerah di suatu wilayah untuk menghasilkan
satu produk kelas global yang unik khas daerah
dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Makna

AKTUALITA

dari frase ‘satu desa’ cukup fleksibel dan dapat
diperluas menjadi Kecamatan, Kabupaten/Kota
maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan
potensi dan skala usaha secara ekonomis.
Dalam konteks pembangunan daerah
khususnya wilayah pedesaan, konsep OVOP
mengandung tiga semangat utama, yaitu
peningkatan pendapatan per kapita masyarakat,
peningkatan keseimbangan antara material
dan spiritual masyarakat serta pengembangan
industri semi sekunder seperti industri makanan
olahan yang berbasis pertanian.
Karena itu, dalam penerapan di lapangan,
konsep/pendekatan OVOP memiliki tiga prinsip
utama, yaitu lokal tetapi global, kreativitas
mandiri serta pengembangan sumber daya
manusia. Prinsip lokal tetapi global mengandung
arti bahwa upaya pemberdayaan daerah dengan
mengembangkan potensi sumber daya dan
budaya untuk membuat produk yang spesial
(unik) dan bernilai tambah tinggi dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan sehingga
mampu memasuki baik pasar domestik maupun
pasar internasional.
Pr i n s i p k e m a n d i r i a n d a n k re a t i v i t a s
mengandung arti bahwa motor penggerak
atau pemeran utama pembangunan adalah
masyarakat melalui pengembangan kreativitas,
ketekunan, sumber daya, capital, dan
pengetahuan masyarakat itu sendiri. Kemandirian
masyarakat untuk memutuskan dan menentukan
produk yang dipilih yang memiliki spesialitas/
keunik an yang nyata. Pemerintah hanya
mendukung dengan menyediakan supervisi dan
advokasi teknis, pedoman teknis tentang cara
berproduksi yang baik, pengembangan produk
baru, penerapan teknologi baru, standardisasi
dan kontribusi dalam pemasaran. Dalam hal ini

pemerintah akan memberikan penghargaan
kepada mereka yang mencapai keberhasilan.
Sebaliknya, pemerintah tidak akan memberikan
subsidi karena subsidi dianggap berpengaruh
negatif terhadap pemberdayaan masyarakat.
Prinsip pengembangan sumber daya
manusia sebetulnya merupakan jiwa dari
konsep OVOP itu sendiri, yaitu pengembangan
SDM yang akan berkontribusi dalam aktivitas
pemberdayaan. Karena mereka (SDM) itulah yang
akan melakukan pengembangan kreasi produk
yang bercirikan keunikan daerah.
Dalam hal ini pengembangan SDM
dimaksud adalah pengembangan SDM yang

mempunyai motivasi tinggi untuk memajukan
daerahnya, pekerja keras, tekun dan dapat
mentransformasikan tantangan menjadi peluang,
juga mampu menggali inovasi baru dari potensi
daerahnya di bidang pertanian, perdagangan,
perindustrian, pariwisata serta bidang-bidang
lainnya. Pengembangan SDM ini diarahkan agar
mampu menguasai pengetahuan manajemen,
desain dan teknologi dengan menyediakan saran
pendidikan, eksperimen dan penelitian.
Penerapan konsep OVOP dapat berhasil
mengembangkan IKM yang handal karena
pada dasarnya OVOP membangun kesadaran
masyarakat lokal tentang potensi diri mereka
dan sumber daya mereka. OVOP juga
mengembangkan pemahaman harta karun
yang terpendam di daerahnya, membangun
semangat kesinambungan sebagai suatu
kekuatan, mendorong kreativitas dan inovasi,
mengamankan rute/distribusi penjualan serta
mengembangkan sumber daya manusia.
K arena itu, penerapan konsep OVOP
diharapkan akan mampu mencapai sasaran
akhir berupa terciptanya lapangan kerja dan
pendapatan penduduk dan masyarakat lokal;
makin kuatnya kemampuan kemandirian
masyarakat lokal dalam pembangunan ekonomi
daerahnya; berkembangnya pengetahuan
tradisional (adiluhung), sumber daya lokal dan
teroptimalkannya pemanfaatan SDM lokal.
Sasaran akhir lainnya adalah meningkatnya
kualitas dan kemampuan SDM melalui
pengembangan kemampuan keterampilan dan
pengetahuan; meningkatnya motivasi kreativitas
dan inovasi masyarakat lokal, khususnya dalam
pengembangan desain produk lokal yang
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dipadukan dengan keunikan tradisi, budaya dan
kearifan lokal; serta meningkatnya kualitas hidup
masyarakat lokal dalam hal kepuasan material
dan spiritual.
OVOP di Indonesia
Di Indonesia sendiri penerapan konsep OVOP
secara resmi diadopsi pemerintah sejak tahun
2007 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor 78/IND/PER/10/2007
tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan

10
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Satu Desa Satu Produk (One Village One
Product--OVOP) di Sentra. Permenperin tersebut
diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang  
Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor
Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
Program tersebut ditujukan untuk menggali
dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif
lokal dari sumber daya lokal yang bersifat khas
daerah serta bernilai tambah tinggi dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan serta memiliki
citra dan daya saing yang tinggi.
Dengan penerapan konsep OVOP
itu diharapkan jumlah produk IKM
Indonesia yang bernilai tambah tinggi
dan berdaya saing global meningkat
sehingga produk-produk tersebut
mampu memasuki pasar domestik
maupun ekspor.
Penerapan konsep OVOP di tanah air
dilakukan melalui lima strategi utama,  
pertama, melalui kolaborasi antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah,
sektor swasta dan masyarakat lokal.
Kedua, memanfaatkan pengetahuan,
tenaga kerja dan sumber daya lokal
lainnya yang memiliki keunikan khas
daerah. Ketiga, perbaikan mutu dan
penampilan produk. Keempat, promosi
dan pemasaran pada tingkat nasional
dan global. Kelima, pembinaan IKM
melalui pendekatan OVOP diutamakan

kepada perusahaan IKM di sentra IKM yang
menghasilkan produk terbaik untuk lebih
ditingkatkan kualitas produk dan akses pasar
nasional dan atau globalnya.
Kriteria produk yang akan diperkuat melalui
konsep OVOP adalah produk unggulan daerah
dan/atau produk kompetensi inti daerah; unik
khas budaya dan keaslian lokal; bermutu dan
berpenampilan baik; berpotensi pasar domestik
dan ekspor; serta diproduksi secara kontinyu dan
konsisten.
Ruang lingkup produk yang dapat
dikembangkan melalui konsep OVOP mencakup
produk makanan olahan berbasis hasil pertanian
dan perkebunan; produk aneka minuman
dari hasil pengolahan hasil pertanian dan
perkebunan; Produk hasil tenun atau konveksi
khas masyarakat lokal; produk kebutuhan rumah
tangga (household) termasuk produk dekoratif
atau interior; produk barang seni dan kerajinan
termasuk produk cinderamata; serta produk
herbal dan minyak atsiri khas masyarakat lokal.
Perusahaan IKM yang memproduksi produk
terpilih akan mendapatkan pembinaan secara
terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, sektor swasta dan masyarakat lokal
sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pembinaan dilakukan berdasarkan insentif
kepada produk OVOP terpilih bintang 3 dan 5
di bidang teknologi, standardisasi dan mutu
produk; promosi dan pemasaran; pembiayaan;
peningkatan kompetensi sumber daya manusia
dan pengembangan website.

AKTUALITA

Pengembangan IKM melalui pendekatan
OVOP di Indonesia dikoordinasik an oleh
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah Departemen Perindustrian. Dalam
pelaksanaannya, koordinasi tersebut dilakukan
melalui pembentukan Forum Koordinasi di
tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat
Kabupaten/Kota. Forum koordinasi di tingkat
Nasional dibentuk oleh Menteri Perindustrian,
di tingkat Provinsi oleh Gubernur dan di
Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
Bertindak sebagai koordinator di tingkat Nasional
adalah Dirjen IKM Departemen Perindustrian,
sedangkan di tingkat Provinsi adalah Kepala
Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan
bidang Perindustrian untuk tingkat Provinsi, dan
di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan
bidang Perindustrian untuk tingkat Kabupaten/
Kota.
Fo r u m K o o r d i n a s i T i n g k a t N a s i o n a l
beranggotakan wakil-wakil dari Departemen/
Kementerian, instansi terkait, pemerintah daerah,
sektor swasta dan masyarakat. Forum Koordinasi
Tingkat Provinsi beranggotakan wakil-wakil dari
Dinas Pemerintah Provinsi terkait, sektor swasta
dan masyarakat. Sementara Forum Koordinasi
Tingk at K abupaten/Kota beranggotak an

wakil-wakil dari Dinas Pemerintah
Kabupaten/Kota terkait, sektor
swasta dan masyarakat. Forum
Koordinasi tersebut berfungsi untuk
menyelaraskan program, melakukan
mediasi pelaksanaan program,
melakukan monitoring dan evaluasi
serta menetapkan tim seleksi.
Tim Seleksi Tingkat Nasional
dibentuk oleh Forum Koordinasi
Tingkat Nasional denjgan
mengambil personil/anggota dari
kalangan kurator/pakar, instansi
terkait, perguruan tinggi, R&D,
Dekranas, KADIN, Asosiasi dan tokoh
masyarakat. Tim Seleksi Tingkat
Provinsi dibentuk oleh Forum
Koordinasi Tingkat Provinsi dengan mengambil
personil dari kalangan kurator/pakar, instansi
terkait, perguruan tinggi, R&D, Dekranasda,
KADINDA, Asosiasi dan tokoh masyarakat.
Sedangkan Tim Seleksi Tingkat Kabupaten/
Kota dibentuk oleh Forum Koordinasi Tingkat
Kabupaten/Kota dengan anggota terdiri dari
kurator/pakar, instansi terkait, perguruan tinggi,
R&D, Dekranasda, KADINDA, Asosiasi dan tokoh
masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan OVOP di masing-

masing tingkat dilaporkan setiap semester oleh
Bupati/Walikota kepada Gubernur, Gubernur
kepada Menteri Perindustrian dan Menteri
Perindustrian kepada Presiden.
Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan
kegiatan OVOP diambil dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) serta sumber-sumber lain yang sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.***
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Kerajinan Getah Nyatu
Karya Seni Khas
Kalimantan Tengah

K

epulauan Nusantara dikenal dunia karena didiami
oleh bermacam ragam suku bangsa asli yang cukup
heterogen. Kepulauan Nusantara dihuni oleh ratusan
suku bangsa asli Indonesia. Keragaman suku bangsa itu
telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia
yang kaya akan budaya. Ketersediaan sumber daya alam yang
cukup melimpah di tanah air dipadukan dengan seni budaya
yang sangat beragam telah menghasilkan berbagai produk
kerajinan bernuansa etnik yang sangat kaya nilai seni.
Salah satu kekayaan budaya itu adalah kerajinan getah kayu
nyatu yang berasal dari pohon kayu nyatu. Pohon nyatu sendiri
merupakan tanaman eksotis Kalimantan Tengah yang hanya
tumbuh di dua wilayah tertentu di provinsi tersebut, yaitu di
Kabupaten Pangkalan Bun dan di Kecamatan Bukit Tangkiling,
Kota Palangkaraya.
Getah
kayu
nyatu
selama
ini
dimanfaatkan
12
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oleh masyarakat adat suku Dayak di wilayah
tersebut sebagai bahan baku untuk pembuatan
kerajinan khas suku Dayak, seperti berbagai
bentuk perayu, patung masyarakat adat suku
Dayak dan berbagai bentuk kerajinan lainnya.  
Kini kerajinan getah nyatu telah menjadi
salah satu ciri khas provinsi Kalimantan Tengah
yang dikembangkan oleh masyarakat dengan
dukungan Pemda setempat menjadi barang
souvenir yang sangat unik dan menarik dari
wilayah tersebut. Sejumlah kelompok usaha
masyarakat adat suku Dayak setempat kini
mengusahakan kerajinan kayu nyatu tersebut
dan telah berkembang menjadi salah satu
sektor usaha yang cukup menjanjikan bagi
perkembangan ekonomi daerah.
Salah seorang pengusaha kerajinan getah
nyatu dari Palangkaraya yang sudah berhasil
mengembangkan kerajinan tersebut menjadi
salah satu produk kerajinan yang cukup dikenal
masyarakat di tanah air hingga mancanegara
adalah Katutu Tulus Galing dengan kelompok
usahanya yang diberi nama Kahayan Jawed
(Kahayan diambil dari nama salah satu sungai di
Kalteng, yaitu sungai Kahayan, sedangkan Jawed
dalam bahasa Indonesia berarti anyaman).
Menurut Katutu, pohon nyatu selama ini
hanya ditemukan tumbuh di areal berawa di
Kabupaten Pangkalan Bun dan di Kecamatan
Bukit Tangkiling, Kalimantan Tengah. Tanaman
yang memiliki pertumbuhan relatif cepat
tersebut selama ini tidak ditemukan di wilayah
lain di Indonesia. Dalam kurun waktu hanya
enam bulan tanaman nyatu bisa tumbuh hingga
mencapai 8 meter. Umur enam bulan tersebut
biasanya menjadi patokan bagi para perajin
getah kayu nyatu untuk memanen pohon

dengan cara mengambil getahnya.
Dalam proses untuk mendapatkan getah,
kata Katutu, para perajin getah nyatu biasanya
menebang pohon nyatu. Kemudian batang
pohon nyatu di kuliti untuk diambil bagian
kulitnya. Selanjutnya, kulit kayu nyatu itu
direbus di dalam air mendidih yang sebelumnya
telah dicampur dengan minyak tanah.
Proses perebusan tersebut dilakukan untuk
memisahkan (mengekstrak) getah dari kulit kayu
nyatu.
Dalam keadaan air rebusan yang masih
mendidih, getah pohon nyatu yang sudah terpisah
dari kulit pohon itu kemudian diambil untuk
selanjutnya direbus kembali untuk memisahkan
getah dari sisa-sisa minyak tanah. Getah pohon
nyatu yang sudah terpisah dari minyak tanah itu
kemudian dipilah-pilah untuk proses pewarnaan.
Untuk memberikan warna warni pada getah,
Katutu dan para perajin getah nyatu di Kalteng
biasanya menggunakan bahan pewarna alami
yang diambil dari tanaman asli di Kalteng. Proses
pewarnaan dilakukan dengan cara merebus
getah nyatu itu bersama-sama dengan bahan
tanaman sumber pewarnaan alam. Biasanya
pewarna alami yang dipakai terdiri dari empat
jenis warna, yaitu hitam, kuning, merah dan
hijau.  
Getah nyatu yang sudah diberi bahan
pewarna alam itu kemudian diambil dan
dalam keadaan masih panas (dalam rebusan
air mendidih) langsung dibentuk dan dianyam
menjadi berbagai bentuk kerajinan getah nyatu.
Proses pembentukan getah nyatu harus dilakukan
dalam keadaan masih panas karena dalam kondisi
tersebut getah nyatu masih dalam keadaan
meleleh sehingga mudah dibentuk. Sedangkan
kalau sudah dingin, getah nyatu sulit dibentuk
karena sudah berada dalam keadaan beku.
Menurut Katutu, kerajinan anyaman getah
nyatu umumnya mengambil bentuk perahu
tradisional Dayak yang dilengkapi dengan
awak dan berbagai asesorisnya. Bentuk perahu
tersebut menggambarkan cerita tersendiri yang
diambil dari cerita asli masyarakat suku Dayak
di Kalteng. Sebagaimana diketahui di Kalteng
sendiri terdapat sejumlah suku Dayak, diantaranya Dayak Manyan, Kapuas, Bakumpai, Katingan,
Kahayan dan Siak atau Ngaju.
Bentuk perahu yang biasanya dipergunakan
dalam kerajinan anyaman getah nyatu umumnya
dicirikan dengan bentuk kepala naga dan kepala
burung antang (elang) yang terletak di bagian
depan perahu. Perahu yang mengambil bentuk
kepala naga biasanya dipakai untuk menunjukkan
perahu perang dan perahu untuk upacara adat
Tiwah (memindahkan kepala leluhur dalam
agama Hindu Kaharingan), namun bentuk kepala
naga pada perahu perang dan perahu untuk
upacara adat Tiwah sedikit berbeda. Sementara

perahu yang mengambil bentuk kepala elang
biasanya menggambarkan perahu berburu.
Perahu perang berkepala naga juga memiliki
posisi kepala naga yang berbeda. Posisi kepala
naga yang mendongak ke atas menggambarkan
bahwa perahu tersebut telah berhasil
memenangkan peperangan. Posisi kepala naga
lurus menggambarkan perahu sedang menuju ke
arah peperangan. Sedangkan posisi kepala naga
menunduk ke bawah menggambarkan perahu
sedang dalam perang.
Selama ini Katutu memproduksi kerajinan
anyaman getah nyatu hanya berdasarkan
pesanan. Namun demikian setiap bulannya
Katutu tidak pernah sepi dari pesanan. Rata-rata
setiap bulannya Katutu bersama kelompok usaha
kerajinannya yang terdiri dari 12 orang sanak
keluarganya mampu memproduksi 200-300 unit
kerajinan anyaman nyatu berbagai ukuran.
Katutu biasanya menjual kerajinan anyaman
getah nyatu itu dengan harga yang bervariasi
tergantung kepada ukuran dan bentuk/model
kerajinannya. Harga kerajinan anyaman getah
nyatu itu berkisar mulai dari Rp 60.000 hingga
jutaan rupiah per unitnya.
Untuk melindungi kerajinan anyaman getah
nyatu dari klaim illegal atau pemalsuan dan
penjiplakan, pada bulan November 2007 lalu
Katutu yang dibantu oleh Gubernur Kalteng
Teras Narang telah berhasil mendaftarkan hak
patennya kepada ke Ditjen HKI Departemen
Hukum dan HAM di Jakarta. ***

informasi >
Kahayan Jawed
Jl. Kahayan No. 11, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 32336281, 3353498
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R&D Penentu Daya Saing
Produk Mebel Olympic

S

udah bukan rahasia lagi apabila kegiatan
Penelitian dan Pengembangan (litbang),
atau dalam bahasa kerennya dikenal
dengan istilah Research and Development
(R&D), merupakan ujung tombak penentu daya
saing bagi produk. Rupanya hal itu pula yang
menjadi kiat utama manajemen PT Olympic
Furniture Indo Cemerlang, perusahaan pabrikan
mebel knocked down merek Olympic dalam
memenangkan persaingan yang makin ketat di
pasar mebel domestik maupun ekspor.
Bagi PT Olympic Furniture Indo Cemerlang,
semua produk mebel yang dilepas ke pasar
merupakan hasil godokan dari unit R&D-nya.
Sebelum sebuah produk mebel diluncurkan
ke pasar atau sebelum sebuah produk mebel
diproduksi secara massal, unit R&D-lah yang
terlibat secara intens dalam kegiatan penciptaan
produk mulai dari merancang desain produk,
melakukan penelitian bahan baku, melakukan
asesmen teknis produksi, pemasaran, hingga
asesmen penerimaan konsumen terhadap
produk baru tersebut.
Chief R&D Officer PT Olympic Furniture Indo
Cemerlang, Teddy Tedesco mengatakan kegiatan
R&D di perusahaannya sudah dilakukan sejak
awal perusahaan itu berdiri, yaitu ketika masih
14
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bernama PT Cahaya Sakti Furintraco. Karena
manajemen perusahaan sangat menyadari betul
pentingnya kegiatan R&D sebagai penentu daya
saing produk di pasar. “Karena itu, sejak awal
berdiri pada tahun 1983, perusahaan kami sudah
memiliki unit R&D sendiri mengingat kegiatan
R&D ini sangat penting dalam menentukan
suksesnya penjualan produk di pasar.”
Selaku pendiri sekaligus pemilik perusahaan,
Au Bintoro sejak awal sangat memperhatikan
masalah desain produknya. Dengan talenta di
bidang desain yang sangat menonjol, Au Bintoro
telah berhasil menciptakan berbagai desain
produk mebel yang banyak disukai konsumen.
Bahkan, tipe meja belajar (ciptaan Au Bintoro)
yang pertama sampai sekarang masih tetap laku
dijual.
Sejak awal Au Bintoro  menyadari pentingnya
desain produk. Karena itu, dia memegang
kegiatan produksi dan desain secara bersamaan.
Namun akhirnya kegiatan produksi dilepas
(diserahkan kepada orang professional), tapi
bidang desain tetap dipegang Au. Kini Au tetap
sering mengontrol desain walaupun sudah ada
bagian khusus yang mengembangkan desain.
PT Olympic Furniture Indo Cemerlang terus
menciptakan desain-desain baru produk mebel

tanpa memperhatikan desain itu nantinya
diproduksi komersial atau tidak. Bisa saja desain
baru tersebut tidak diproduksi massal karena
ada beberapa pertimbangan seperti produknya
tidak saleable atau karena pertimbangan lain,
namun produk mebel yang sempat diproduksi
(walupun hanya beberapa unit) tetap dijual
kepada masyarakat konsumen melalui factory
outlet sebagai produk special design atau limited
edition.
Untuk mendorong upaya pengembangan
desain furniture bermutu di dalam negeri, Olympic
juga menyelenggarakan Olympic Design Award,
sebuah lomba desain untuk furniture dari seluruh
Indonesia. Lomba tersebut sudah berlangsung  
beberapa tahun dan selalu banyak diminati
kalangan desainer mebel dari berbagai daerah
di tanah air.
Unit R&D PT Olympic Furniture Indo
Cemerlang sendiri secara terus menerus
menjalankan aktivitasnya dalam menciptakan
desain-desain produk mebel berkualitas yang
menarik, sesuai tuntutan/keinginan pasar serta
tentu saja laku dijual (saleable). Hingga kini
unit R&D PT Olympic Furniture Indo Cemerlang
sudah menghasilkan ratusan desain produk
mebel berdaya saing tinggi. Produk-produk
tersebut telah terbukti banyak diminati kalangan
konsumen baik di dalam maupun di luar negeri.
Khusus
dalam
kurun
waktu
empat tahun terakhir ini,   PT Olympic  
mengembangkan empat produk mebel
unggulan, yaitu mebel dengan motif/seri
Bidadari (corak classic modern), Selebriti,
Valentine (corak classic modern) dan Everest
(minimalis). Untuk mengembangkan produk
mebel termutakhir itu, unit R&D PT Olympic
banyak menggali informasi tentang teknologi
produksi maupun informasi pasar dari kalangan
konsumen maupun dari kalangan pesaing di
pasar global. Sebagai contoh untuk motif/seri
Bidadari, Selebriti dan Valentine, PT Olympic
banyak      menggali informasi   dari China
(khusus-nya
dalam
bidang
teknologi).  
Sedangkan untuk motif Everest dikembangkan
berdasarkan informasi yang diperoleh dari pasar
Thailand. Namun demikian, PT Olympic tetap
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mengandalkan penggunaan bahan baku utama
berupa particle board dan MDF atau kombinasi
keduanya dengan sentuhan teknologi yang
cukup dominan.
Sementara
itu,
Corporate Secretary
PT Olympic , Sjaiful H. Naumin mengatakan selain
keunggulan di bidang R&D, berbagai produk
mebel merek Olympic juga memiliki sejumlah
keunggulan lainnya sehingga produk mebel
Olympic bisa eksis di pasar hingga saat ini.
“Selain memiliki unit R&D yang mapan dan
solid hingga mampu menghasilkan desain yang
menarik sesuai selera pasar, PT Olympic juga
memiliki jaringan distribusi yang kuat dan tersebar
di berbagai daerah di tanah air. Pola transaksi
penjualan yang dilakukan dalam volume yang
besar dan massal juga telah memungkinkan PT
Olympic   untuk meraih tingkat efisiensi yang
tinggi sehingga produk-produknya sangat
kompetitif di pasar,” kata Sjaiful.
Menurut Sjaiful, perusahaan yang dipimpin
Eddy Gunawan sebagai CEO itu juga telah sejak
lama menerapkan moto ‘efisien atau mati’ dalam
berbagai kegiatan operasi perusahaan. Tingkat
efisiensi yang tinggi itu juga dicapai melalui
penggunaan bahan baku yang relatif murah,
cara pemotongan bahan yang memungkinkan
tidak banyak bahan yang terbuang serta sistem
kerja karyawan yang efisien. Bahan baku particle
board dan MDF sendiri diambil dari perusahaan
lain, baik bersumber dari pasar lokal maupun
impor.
Dengan jumlah SDM yang kini mencapai
4.000-an orang, termasuk karyawan di kantorkantor cabang di daerah, PT Olympic hingga
kini sama sekali tidak menggunakan tenaga kerja
asing alias seluruhnya merupakan orang lokal.
PT Olympic juga sangat memperhatikan
mutu
dan
mengutamakan
kepuasan
pelanggan. Karena itu, perusahaan tersebut
telah beberapakali mendapatkan penghargaan
kepuasan pelanggan dari lembaga independen

seperti berturut-turut enam kali mendapatkan
penghargaan ICSA dari majalah Swa.
Dalam rangka meraih kepuasan pelanggan
itu pula, PT Olympic sejak beberapa tahun
silam telah mendirikan Olympic Service Centre.  
Dengan fasilitas tersebut PT Olympic kini
mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya
perusahaan furniture yang memiliki bengkel
furniture (layanan purna jual) di Indonesia.
Keunggulan dalam bidang R&D, distribusi dan
efisiensi tersebut telah membawa kesuksesan
bagi PT Olympic baik di pasar domestik
maupun ekspor. Pada tahun 2006 perusahaan
yang berbasis di kota hujan Bogor itu berhasil
menembus nilai penjualan sebesar Rp 1 triliun
dan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp
1,4 triliun. Penjualan sebesar itu dicapai dengan
memanfaatkan kapasitas produksi terpasang
sebesar 80%. Dengan demikian, tingkat produksi
masih memungkinkan untuk ditingkatkan dengan
cara memperluas pasar. Kegiatan ekspor saat ini
mencapai 15%-20% dari total penjualan. Ekspor
dilakukan ke lebih dari 100 negara di kawasan
Timur Tengah, Asia, Eropa dan Amerika Serikat.
Untuk
mengantisipasi
meningkatnya
permintaan dan meluasnya pasar, PT Olympic juga
telah membangun pabrik baru di kawasan Industri
Sentul yang akan dikhususkan untuk kegiatan
ekspor sebagai kawasan berikat. Pembangunan
pabrik tersebut sudah selesai sejak tahun 2007
dan kini sudah beroperasi tetapi sistem kawasan
berikatnya belum berjalan mengingat belum ada
operasi Bea dan Cukai walaupun kantornya sudah
ada. Dengan beroperasinya kawasan berikat
itu diharapkan porsi ekspor Olympic akan
meningkat menjadi sekitar 25% dari saat ini 15%20%.
Untuk melindungi desain produk Olympic,
PT Olympic telah mendaftarkan hampir semua
desain produk mebel Olympic ke Ditjen HKI (Hak
Kekayaan Intelektual) Departemen Hukum dan
HAM. Olympic kini memiliki 104 hak paten produk

furniture dari total 600 hak paten produk furniture
yang telah didaftarkan di Ditjen HKI.
Namun demikian Sjaiful mengakui dalam
hal HKI sampai saat ini Indonesia masih seperti
hutan rimba, karena praktek penjiplakan desain
furniture masih sangat marak. Para penjiplak
dengan mudah melakukan penjiplakan desain
tanpa ada konsekuensi hukum. Walaupun banyak
produknya dijiplak perusahaan lain, selama
ini Olympic tidak pernah menempuh upaya
hukum. Namun demikian mulai tahun 2008 ini
Olympic telah memutuskan untuk menempuh
upaya hukum terhadap para penjiplak desain
furniture, karena kondisi pasar saat ini makin
ketat sehubungan dengan situasi ekonomi yang
makin sulit.
Mengingat hukum rimba yang berlaku itulah,
Olympic mengambil kebijakan untuk tidak
melakukan test pasar terlebih dahulu sebelum
melakukan produksi massal. Karena test pasar
seringkali membuahkan penjiplakan. Produksi
massal biasanya dilakukan setelah dilakukan
analisa pasar secara mendalam, baik dilihat dari
unsur desain maupun marketing dan lain-lain.  
***

informasi >
PT. Olympic Furniture Indo Cemerlang
Jl. Kaum Sari RT.01/RW.05 Kel. Cibuluh. Kec. Bogor Utara
Bogor 16151, Indonesia
Telp (62-251) 633741-44 (Hunting)
Fax (62-251) 663942
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Ketut Jaya Sugita

Mengembangkan
Sandal Kulit
Berornamen Lukisan

erbagai jenis model dan desain sandal
sudah banyak dikenal masyarakat karena
produk tersebut termasuk produk yang
banyak dipakai masyarakat untuk
penggunaan sehari-hari. Sandal yang umumnya
merupakan produk alas kaki yang dipakai untuk
situasi santai (tidak formal) dibuat dari berbagai
bahan mulai dari karet, kayu, kulit, bahkan ada
juga yang dibuat dari ban bekas.
Kegiatan produksi sandal selama ini
umumnya lebih banyak menonjolkan aspek
fungsi atau kegunaannya. Sementara aspek
estetisnya lebih banyak dicapai melalui penciptaan desain atau model produk sandal yang
lebih variatif dan fashionable namun tetap
disesuaikan dengan aspek kegunaan dan
kenyamanan dalam pemakaiannya.  
Namun bagi Ketut Jaya Sugita, seorang
desainer, seniman dan sekaligus juga pengusaha
industri kerajinan dari kulit asal Bali, selain aspek
kegunaan dan kenyamanan dalam pemakaian,
produk sandal kulit maupun produk kerajinan
dari kulit lainnya tetap harus memiliki daya tarik

tertentu yang terkait dengan estetika (keindahan).
Daya tarik estetika itu Ketut ciptakan melalui
berbagai hiasan berupa lukisan tangan (hand
painting) pada media berupa sandal atau produk
kerajinan kulit lainnya seperti tas, ikat pinggang
dan dasi. Lukisan tangan pada produk sandal dan
kerajinan kulit lainnya itu umumnya mengambil
motif flora dan fauna.
Kreasi Ketut tersebut memang dapat dibilang
baru dan masih termasuk kreasi yang sangat
langka. Sebab, sejauh ini belum ada produk
sandal yang asesorisnya dibuat dengan cara
dihias melalui lukisan tangan. Namun kreasi
lukisan tangan Ketut yang dituangkan dalam
media berupa sandal dan kerajinan kulit lainnya
itu ternyata telah menimbulkan minat tersendiri
bagi kalangan konsumen. Hal itu terbukti dengan
banyaknya pembeli yang berminat membeli
produk sandal dan kerajinan kulit yang dihiasi
lukisan tangan karya Ketut. Bahkan tidak hanya
itu, para pembeli pun rela merogoh koceknya
cukup dalam walaupun harga produk kerajinan
kulit produksi Ketut dijual dengan harga yang

B
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relatif tinggi. Sebagai contoh, satu pasang sandal
kulit yang dihias dengan ornamen lukisan tangan
dijual dengan harga minimal Rp 200 ribu. Harga
yang relatif tinggi itu merupakan nilai tambah
dari sebuah produk dengan kreasi yang unik dan
langka.
Walaupun Ketut baru mulai mengembangkan
produksi sandal kulit berhiaskan lukisan tangan
itu sejak tahun 2005, namun dalam waktu yang
relatif singkat produk sandal dan kerajinan kulit
hasil kreasi Ketut mampu meraih minat pembeli
dari dalam dan luar negeri. Setiap bulannya
industri kerajinan kulit milik Ketut tidak pernah
sepi dari pesanan pembuatan sandal dan
kerajinan kulit. Pesanan itu tidak hanya datang
dari berbagai daerah di tanah air tetapi juga dari
mancanegara.
Menurut Ketut, keberhasilan yang telah
dicapai itu tidak terlepas dari aspek originalitas
dari hasi kreasi Ketut tersebut. Sebab, selama
ini belum ada pengusaha lain yang menggarap
kegiatan produksi kerajinan kulit seperti
Ketut. Namun Ketut mengakui bahwa selain
tergantung pada desain lukisan, kunci utama
dari keberhasilan industri sandal dan kerajinan
kulit berhiaskan lukisan tangan tersebut terletak
pada formula bahan pewarna (cat) untuk lukisan
tangan. Bahan pewarna untuk lukisan tangan
harus tahan air dan tahan tekanan atau gesekan
yang ditimbulkan dari kegiatan penggunaan
sandal ataupun kerajinan dari kulit itu.
Kreasi Ketut dalam menciptakan sandal
berhiaskan lukisan tangan itu sebetulnya muncul
secara tidak sengaja. Berawal dari permintaan
seorang pengusaha dari Amerika Serikat kepada
Ketut untuk membuat produk sandal yang sama
sekali berbeda dengan produk sandal yang
selama ini beredar di pasaran. Permintaan
pengusaha dari AS itu langsung ditanggapi
secara serius oleh Ketut. Hal itu tidak terlepas
dari ambisi Ketut untuk memanfaatkan tenagatenaga perajin dari Bali yang ketika itu banyak

yang kehilangan mata pencaharian sebagai
akibat dari peristiwa Bom Bali tahun 2002.
Ketut kemudian membuat tiga pasang
prototipe sandal yang dihiasi dengan lukisan
tangan bertema flora. Satu pasang sandal dihiasai
lukisan tangan bermotif daun, satu pasang
dihiasi lukisan tangan bermotif buah dan satu
pasang lagi dihiasi dengan lukisan tangan
bermotif buah.
Pengusaha dari AS itu kemudian menguji
kualitas ketiga pasang sandal itu dengan cara
merendamnya di dalam air selama 10 hari dan
setiap periode waktu tertentu digosok dengan
menggunakan sikat. Ternyata lukisan tangan yang
ada pada produk sandal buatan Ketut itu tidak
luntur walaupun sudah digosok dan direndam di
dalam air selama 10 hari.
Setelah merasa yakin dengan kualitas lukisan
tangan yang terdapat pada sandal kulit buatan
Ketut, pengusaha AS itu kemudian memesan

pembuatan sandal kepada Ketut dalam jumlah
banyak secara rutin dan kontinyu hingga saat ini.
Sandal-sandal yang dipesan pengusaha AS itu
dibawa ke AS untuk dijual di sana.
Sampai saat ini Ketut sudah berhasil
menciptakan sekitar 600 model sandal kulit
berhiaskan lukisan tangan. Dengan dibantu 10
orang karyawan, Ketut dengan usaha industri
kerajinan yang diberinya nama WH-Shoes
mampu memproduksi 2.000 pasang sandal
setiap bulannya. Dalam kondisi tertentu Ketut
juga menambah jumlah pekerjanya sebanyak 5
orang tenaga kerja borongan apabila pesanan
sedang banyak.
Selain mengekspor ke AS, Ketut secara rutin
juga mengekspor produk sandal berhiaskan
lukisan tangannya ke Kanada dan Australia,
sedangkan ekspor sandal ke Inggris dilakukan
secara tidak rutin. Mengingat banyaknya pesanan
dari luar negeri, Ketut selama ini terpaksa
mengekspor sekitar 80% dari seluruh produksi
sandalnya ke mancanegara, sedangkan 20%
dipasarkan di dalam negeri.
Ketut mengakui walaupun kegiatan produksi
sandal berhiaskan lukisan itu dilakukan di Bali,
namun tidak satu pasang pun sandal berhiaskan
lukisan tangan hasil kreasi Ketut dipasarkan di Bali.
Seluruh sandal buatan Ketut justru dipasarkan
di luar Bali, khususnya di Jakarta. “Kami sengaja
tidak menjual barang kami di Bali karena kalau
sudah masuk Bali barang kerajinan apapun
mudah sekali dijiplak atau ditiru,” tutur Ketut. ***

informasi >
WH-Shoes
Jl. Gn. Cemara Gg. Batok VIII/67 Denpasar-Bali 80119
Telp. (0361) 482152, HP: 0816583919
e-mail: jayagita_kt@yahoo.com.
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PT Tesena Inovindo

Produk Peralatan Medis dan Rumah Sakitnya
Tembus Pasar Dunia

M

asyarakat Indonesia pada umumnya
tidak begitu banyak mengenal
produk peralatan medis dan rumah
sakit buatan bangsanya sendiri.
Mereka lebih banyak mengenal peralatan medis
impor dari negara lain, terutama dari negara
maju. Demikian pula kalangan pengelola klinik
dan rumah sakit di tanah air lebih suka memakai
produk peralatan medis buatan negara lain
ketimbang menggunakan produk sejenis buatan
dalam negeri. Padahal perusahaan manufaktur
di dalam negeri sudah banyak yang mampu
memproduksi peralatan medis sejenis dengan
kualitas yang tidak kalah baiknya. Bahkan, produk
buatan dalam negeri itu memiliki keunggulan
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lain, yaitu harganya jauh di bawah harga produk
peralatan medis buatan negara maju.
Indikator mengenai tingginya kualitas produk
peralatan medis dan rumah sakit buatan dalam
negeri adalah banyaknya kalangan pengelola
klinik dan rumah sakit di mancanegara yang kini
sudah menggunakan berbagai produk peralatan
medis dan rumah sakit buatan dalam negeri. Para
konsumen di mancanegara itu yakin dan percaya
terhadap kehandalan produk peralatan medis
dan rumah sakit buatan Indonesia. Salah satu
produsen peralatan medis dan rumah sakit yang
kini mulai gencar memanfaatkan peluang bisnis  
di mancanegara adalah PT Tesena Inovindo,
sebuah perusahaan yang berdiri sejak 1 Juni 1988

dan memfokuskan diri dalam memproduksi dan
mengembangkan produk peralatan medis dan
rumah sakit di tanah air.
Direktur PT Tesena Inovindo, Titah Sihdjati
Riadhie mengatakan sejak pertama kali berdiri
pada 1 Juni 1988, PT Tesena telah memfokuskan
diri bergerak dalam kegiatan manufaktur produk
peralatan medis dan rumah sakit. Perusahaan ini
mendesain sendiri berbagai produk peralatan
medis dan rumah sakitnya serta memasarkannya
dengan merek sendiri ‘Tesena’ yang kini sudah
didaftarkan di Ditjen Hak dan Kekayaan Intelektual,
Departemen Hukum dan HAM.
Kini PTTesena telah berhasil mengembangkan
dan memproduksi lebih dari 40 kelompok
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produk peralatan medis dan rumah sakit dengan
total jenis produk mencapai lebih dari 100 jenis
produk. Beberapa kelompok produk peralatan
medis dan rumah sakit yang sudah diproduksi
PT Tesena diantaranya adalah kelompok produk
peralatan perawatan bayi (baby care equipment)
seperti Infant Incubator, Infant Warmer, Transport
Infant Incubator, Phototherapy Unit/Blue Light;
peralatan pemeriksaan kandungan dan obstetric
(Obstetric & Gynaecological Equipment) seperti
Gynaecological Examination and Treatment Unit,
Ultrasonic Doppler Fetus Detector; peralatan
operasi seperti UV Room Strerilizer, Scrub Station,
Operating Lamp, Examination Lamp, Suction Unit;
Incinerator, peralatan penanganan mayat seperti
lemari untuk penyimpanan mayat, meja otopsi,
kereta mayat; Hospital Bed; Bedside Cabinet;
Gynaecological Bed; Gynaecological Chair; Wheel
Chair; Surgeon Tool; Radiology Equipment dan
lain-lain.
Berbagai produk peralatan medis dan
rumah sakit buatan PT Tesena memiliki tingkat
kandungan lokal sangat bervariasi, namun pada
umumnya tingkat kandungan lokalnya berkisar
antara 70%-80%. Beberapa produk yang banyak
menggunakan peralatan elektronik memang
kandungan lokalnya masih relatif rendah, misalnya
untuk produk Suction Unit dan Medical Electronic
lainnya yang rata-rata memiliki kandungan lokal
sebesar 30%-50%. Namun demikian, beberapa
jenis produk lainnya seperti produk Hospital
Bed memiliki kandungan lokal yang mendekati
100%.
PT Tesena kini memiliki dua fasilitas produksi
(pabrik), yaitu satu pabrik di Ciracas, Jakarta
Timur seluas 4.200 m2 dan satu pabrik lagi di
Bandung seluas 2.000 m2. Dengan didukung
lebih dari 100 orang karyawan, kedua pabrik
tersebut memiliki kapasitas produksi bervariasi
tergantung jenis produk yang dihasilkan.
Misalnya, untuk produk peralatan perawatan bayi
seperti infant incubator, perusahaan tersebut
mampu memproduksi sampai 1.000 unit per
tahun. Untuk produk timbangan, perusahaan
mampu memproduksinya sampai 10.000 unit per

tahun, sedangkan untuk produk
peralatan medis lainnya rata-rata
mampu memproduksi 500 unit
per tahun.
Sebagian besar (sekitar 95%)
produk peralatan medis dan
rumah sakit buatan PT Tesena
Inovindo selama ini masih
dipasarkan di dalam negeri dan
hanya sekitar 5% yang sudah
diekspor. Penjualan umumnya
dilakukan ke kalangan rumah
sakit, klinik dan para dokter yang
membuka praktek. Khusus untuk
produk baby care equipment
seperti infant incubator, PT Tesena
kini menjadi pemimpin pasar di
dalam negeri dengan menguasai
lebih dari 90% pangsa pasar.
“Sayangnya belakangan ini
banyak masuk produk infant
care equipment impor buatan
China yang harganya lebih
murah. Walaupun kualitasnya
masih di bawah kualitas produk
Indonesia, produk infant care
equipment buatan China itu
bisa leluasa masuk ke Indonesia
karena tarif bea masuk produk
tersebut sangat rendah, yaitu
0%-5%. Dengan tarif BM yang
sangat rendah itu maka secara
otomatis nyaris tidak ada proteksi tarif,” kata Titah
yang juga menjadi Sekjen Gabungan Perusahaan
Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia
(Gakeslab).
   Menurut Titah, saat ini terdapat sekitar 50
perusahaan produsen peralatan medis dan
rumah sakit di tanah air. Namun demikian di
pasar dalam negeri sendiri para pelaku industri
manufaktur peralatan medis dan rumah sakit itu
baru menguasai sekitar 10% pangsa pasar. “Dari
sekitar 7.000-an item peralatan medis dan rumah
sakit yang digunakan di pasar domestik dewasa
ini, sekitar 90%-nya masih diimpor dari luar negeri.
Bahkan penggunaan pemerintah
untuk pengadaan peralatan medis
dan rumah sakit pun sekitar 90%
diantaranya masih impor dan
hanya 10% yang digunakan untuk
pengadaan peralatan medis dari
dalam negeri sendiri,” tutur Titah.
Sebetulnya,
tambah Titah,
kalangan pelaku industri manufaktur
peralatan medis dan rumah sakit
nasional mampu memenuhi sekitar
20% kebutuhan peralatan tersebut di
dalam negeri, namun kenyataannya
masih banyak pengguna (terutama
pengelola anggaran) di dalam negeri

yang masih suka menggunakan produk impor.
Padahal banyak pabrikan peralatan medis di
dalam negeri yang sudah mampu memproduksi
barang-barang sejenis dengan kualitas tinggi.
“Sulitnya menembus pasar domestik akibat
masih tingginya orientasi para pengguna di
dalam negeri terhadap peralatan medis impor,
telah memaksa sejumlah produsen untuk lebih
memfokuskan pemasarannya ke luar negeri.
Beberapa diantara mereka ada yang mengekspor
90% produknya dan 10% sisanya dipasarkan di
dalam negeri. Sebagian dari produknya yang
diekspor itu ada juga yang diimpor kembali ke
Indonesia,” kata Titah.
PT Tesena Inovindo sendiri mulai melakukan
ekspor berbagai produk peralatan medis dan
rumah sakit sejak tahun 2003. Kini perusahaan
tersebut sudah mengekspor produknya antara
lain ke Aljazair, Nigeria, Malaysia, Yaman, Sri
Lanka, Bangladesh, Syria dan Uni Emirat Arab.
Beberapa produk peralatan medis yang banyak
diekspor antara lain incubator, medical electronic
dan timbangan. ***

informasi >
TESENA
Jl. H. Jusin No. 43, Susukan Ciracas, Jakarta Timur 13750
Telp. (62-21) 8412414, 8401325, Fax. (62-21) 87792140
website: tesena.co.id, e-mail: tesena88@yahoo.com, support@tesena.co.id
tesena@centrin.net.id
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Printed Circuit
Board
Produksi PT Java Persada Elektrindo

D

idirikan pada tahun 1990 dengan nama
PT Sukma Beta Sempurna sebagai
perusahaan yang memfokuskan diri
dalam memproduksi komponen
elektronika, pada tahun 1998 perusahaan
ini berganti nama menjadi PT Java Persada
Elektrindo (JPE) menyusul terjadinya pergantian
kepemilikan perusahaan tersebut. PT JPE kini  
menjadi salah satu pemain utama di industri
komponen elektronika yang mampu memasok
Printed Circuit Board (PCB) bagi perusahaanperusahaan elektronika lainnya.
PCB adalah salah satu bagian dari komponen
elektronika berupa lempengan atau lembaran
tempat dudukan berbagai komponen elektronika
(seperti transistor, resistor, kondensor, IC dan
lain-lain) yang ditempatkan dalam satu kesatuan
rangkaian elektronika.
Pembuatan PCB di PT JPE biasanya dilakukan
berdasarkan pesanan dari perusahaan industri
elektronika seperti dari industri TV, radiotape, AC, kipas angin, VCD player dan lain-lain.
Perusahaan-perusahaan elektronika tersebut
biasanya tidak membuat sendiri PCB untuk setiap
produk elektronika yang diproduksinya tetapi
memesan pembuatan PCB kepada perusahaan
lain yang khusus membuat PCB. Desain tata
letak berbagai komponen elektronika di dalam
PCB biasanya dibuat oleh perusahaan pemesan,
sedangkan perusahaan pembuat PCB seperti
PT JPE memproduksinya secara massal untuk
kepentingan perusahaan pemesan.
Sebagai salah satu pelaku industri PCB di dalam
negeri, PT JPE telah berhasil memasok PCB kepada
perusahaan-perusahaan elektronika terkenal
di dalam negeri, bahkan sempat melakukan
ekspor ke berbagai negara di dunia. Namun
kegiatan ekspor PCB kini terpaksa dihentikan
20
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karena pelanggan di luar negeri sering kali tidak
konsisten dengan apa yang dipesannya sehingga
sering mengakibatkan membengkaknya biaya
produksi maupun biaya pengiriman barang.
Beberapa kali PT JPE memiliki pengalaman
buruk dalam menangani pesanan pembuatan
PCB dari perusahaan elektronika di Eropa dan
Amerika. Sebab, setelah kegiatan produksi selesai
dan seluruh pesanan dikirimkan kepada pihak
pemesan, mereka seringkali menyatakan PCB
yang dibuat PT JPE banyak yang tidak bisa dipakai
alias tidak sesuai dengan pesanan. Padahal seluruh
produk PCB buatan PT JPE biasanya diperiksa
secara ketat kualitasnya agar betul-betul sesuai
pesanan pembeli.
Komplain atas barang reject itu seringkali
membawa konsekuensi berupa tambahan biaya
yang tidak sedikit. Sebab, kalangan pemesan
biasanya meminta PT JPE untuk mengirimkan
tambahan PCB sebagai pengganti PCB yang
dinyatakan tidak sesuai dengan pesanan. Tentu
saja untuk membuat dan mengirimkan tambahan
barang pesanan itu dibutuhkan biaya yang
tidak sedikit, sementara barang yang diklaim
tidak sesuai dengan pesanan itu seringkali
tidak dikembalikan ke Indonesia karena untuk
pengembaliannya PT JPE sendirilah yang harus
menanggung biayanya.
“Kami sendiri sering bertanya-tanya apa betul
klaim yang disampaikan pihak pemesan di luar

negeri itu betul-betul seperti itu adanya. Sejak
itu PT JPE mengambil kebijakan untuk tidak
lagi melayani pesanan ekspor kecuali jika pihak
pemesan mau menerima kondisi penjualan secara
loco pabrik. Artinya, penjualan dilakukan selepas
barang keluar dari pabrik sehingga PT JPE tidak
perlu bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu
yang tidak diinginkan setelah barang keluar dari
pabrik. Dengan demikian, pihak pembeli harus
mengecek kualitas barang pesanannya begitu
barang keluar dari pabrik,”kata manajer marketing
PT JPE, J. Lubis.  
Kini PT JPE lebih memfokuskan diri untuk
memasok PCB kepada perusahaan-perusahaan
elektronika di dalam negeri. Saat ini terdapat 12
perusahaan elektronika di tanah air yang memesan
pembuatan PCB-nya kepada PT JPE. Beberapa
pelanggan besar diantaranya PT Hartono Istana
Teknologi produsen berbagai produk elektronika
merek Polytron serta PT Hansook dan PT Oriental
(keduanya perusahaan penanaman modal asing
asal Korea Selatan).
PT JPE kini juga memasok seluruh kebutuhan
PCB untuk perusahaan lokal yang membuat
Capacitance Discharge Ignition (CDI) sepeda
motor. Perusahaan pembuat CDI sepeda motor
yang berlokasi di Cibinong, Bogor, Jawa Barat
itu memanfaatkan komponen elektronika dari
dalam negeri termasuk diantaranya double layer/
side PCB yang dibuat oleh PT JPE.

Dengan mempekerjakan 125 orang karyawan,
PT JPE kini rata-rata memproduksi 10.000 meter
persegi PCB setiap bulannya. Namun produksi
sebesar itu masih jauh di bawah kapasitas
terpasang pabrik PCB PT JPE yang mencapai
25.000 meter persegi PCB single layer dan
1.500 PCB double layer setiap bulannya. Masih
rendahnya tingkat utilisasi pabrik PT JPE itu
disebabkan karena masih terbatasnya modal
kerja yang dimiliki perusahaan itu saat ini.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku
utama pembuatan PCB berupa Copper Clade
Laminate (CCL), PT JPE sampai saat ini masih harus
mengimpornya dari Taiwan. Hal itu dilakukan
karena di dalam negeri sendiri sampai saat ini
belum ada perusahaan yang memproduksi CCL.
Kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat
kebutuhan PCB di dalam negeri sebetulnya cukup
besar sejalan dengan pertumbuhan industri
elektronika nasional yang terus meningkat dari
tahun ke tahun. Sementara salah satu bahan
baku untuk pembuatan CCL, yaitu logam
tembaga, Indonesia sendiri sudah mampu
memproduksinya. ***

informasi >
PT JAVA PERSADA ELEKTRINDO
manufacturer of Printed Circuit Board, Jl. Raya Imam Bonjol I
Desa Suka Danau Cikarang Barat-Bekasi, P.O. Box 246 Bekasi 17530
Telp. (021) 88328384 (hunting), Fax. (021) 88328386
e-mail: jpe@cbn.net.id
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Paris Bali
A

rsitektur bangunan merupakan salah
satu bagian dari kreasi daya cipta
manusia yang terkait erat dengan
perkembangan teknologi dan karya
seni yang terjadi pada suatu masa tertentu. Karena
itu, teknik dan seni arsitektur selalu berkembang
secara dinamis mengikuit perkembangan situasi
yang terjadi di masyarakat.
Selama ini kita mengenal seni arsitektur
bangunan tradisional yang sering kali
dikategorikan sebagai bagian dari hasil budaya
suatu kelompok etnis atau suku bangsa
tertentu yang menjadi pendukung suatu
kebudayaan. Seni arsitektur tradisional itu tentu
saja pernah berkembang pada masa lampau
sesuai dengan perkembangan penguasaan
teknologi, perkembangan seni dan tuntutan atau
kebutuhan masyarakat pada masa itu.
Di jaman modern ini perkembangan
arsitektur bangunan sangat dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi (mulai dari teknologi
pembuatan
bahan/material
bangunan,
teknologi sipil bangunan, maupun teknologi
rancang bangunnya sendiri) dan seni budaya
kontemporer/modern. Namun banyak juga
kalangan arsitek di jaman modern ini yang
menggali kembali nilai-nilai seni arsitektur
tradisional sebagai pijakan dasar dalam
mengembangkan seni arsitektur modern.
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Inovasi Rumah Kayu Fabrikasi
yang Tahan Rayap dan Gempa

Salah satu pertimbangan yang sering
kali mendasari pemikiran kalangan arsitek di
jaman modern dalam pengembangan seni/
teknik arsitektur bangunan berbasiskan seni/
teknik arsitektur tradisional diantaranya adalah
munculnya kesadaran masyarakat untuk lebih
mendekatkan diri dengan alam sekitar dan untuk
lebih menyatu sekaligus lebih ramah terhadap
lingkungan.  
Pemikiran untuk membuat bangunan yang
lebih ramah lingkungan itu menjadi bagian
dari pertimbangan kalangan arsitek bangunan
dewasa ini. Lebih-lebih dengan isu perubahan
iklim yang melanda dunia dewasa ini, kalangan
arsitek bangunan pun mencoba mencari
solusi yang tepat untuk mengatasi tantangantantangan di bidang lingkungan tersebut.
Pemikiran itu pula lah yang menjadi
dasar pertimbangan Luh Widayati dalam
mengembangkan arsitektur bangunan fabrikasi
dari kayu, baik untuk rumah tinggal, cottage,
bungalow, gazebo, pergola dan lain-lain dengan
tetap memperhatikan aspek keamanan dan
kenyamanan penghuninya. Melalui usaha industri pengolahan kayu yang diberinya nama
‘Paris Bali’, Luh Widayati kini memproduksi
berbagai model bangunan fabrikasi dari kayu
yang tahan rayap, tahan gempa dan tahan
angin siklon. Dengan desain yang berbasis

seni arsitektur modern, Luh Widayati mengembangkan bangunan fabrikasi dari kayu bergaya
Eropa yang kini banyak diminati para pembeli
dari berbagai negara di dunia.
Produk bangunan rumah tinggal dan
bangunan lainnya dari kayu fabrikasi tersebut
kini sudah diekspor ke berbagai negara seperti
Amerika Serikat (Kep. Hawaii), Perancis, Persatuan
Emirat Arab, Australia, Selandia Baru, Kaledonia
Baru dan Tahiti. Sedangkan penjualan di dalam
negeri meliputi Bali dan Jakarta. Penjualan ke
pasar ekspor mencapai 90% dari total produksi,
sedangkan penjualan di pasar dalam negeri
hanya sebesar 10% dari total produksi. Rata-rata
Paris Bali mengekspor lima kontainer bangunan
dari kayu fabrikasi dalam kondisi terurai (knocked
down) setiap bulannya.
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Model bangunan (rumah tinggal, bungalow/
vila, resort, galeri, bar hingga gazebo, pergola
dll.) itu merupakan bangunan kayu yang
mudah dibongkar pasang (knocked down) dan
mudah dalam pengangkutan (transportasi)-nya.
Karakteristik tahan rayap bisa dicapai melalui
proses pengolahan kayu yang tepat disamping
karena material kayu yang dipakai merupakan
kayu yang memang memiliki sifat tahan terhadap
serangan rayap, yaitu kayu dari kelompok kayu
besi. Sedangkan karakteristik tahan gempa
dan tahan siklon muncul sebagai hasil dari
pengembangan desain bangunan yang memang
secara khusus diciptakan untuk menimbulkan
efek tahan terhadap gempa dan angin siklon.
Bangunan dari kayu fabrikasi yang anti rayap,
tahan gempa dan tahan angin siklon itu didesain

oleh suami Luh sendiri, yaitu Patrick Delrot,
seorang pria berkebangsaan Perancis yang sejak
beberapa tahun lalu bermukim di Bali. Selain
memiliki keahlian dalam mendesain bangunan
dari kayu fabrikasi, Patrick juga ahli dalam bidang
pemasaran (marketing). Dengan dua keahlian
tersebut produk bangunan kayu fabrikasi Paris
Bali dengan mudah menembus pasar ekspor di
mancanegara.
Luh sendiri sebetulnya baru mengembangkan
produk rumah kayu fabrikasi sejak tahun 2005.
Material kayu yang dipakai pun sengaja dipilih
jenis kayu yang tahan lama (hingga lebih dari 50
tahun) dan kuat, yaitu kelompok kayu besi seperi
kayu Merbau dan Bengkirai yang tahan terhadap
rayap. Jenis kayu tersebut tidak tumbuh di tanah
Bali maupun di tanah Jawa melainkan hanya
tumbuh di pedalaman hutan Papua.
Untuk memangkas biaya produksi, Luh

kemudian dibongkar kembali menjadi bagianbagian yang saling terpisah untuk selanjutnya
dikemas dalam bentuk terurai. Bangunan kayu
dalam kondisi terurai itulah yang siap diekspor
ke mancanegara.
Walaupun pertumbuhan pasarnya, terutama
di pasar ekspor Eropa dan kawasan lainnya di
dunia terus meningkat dari tahun ke tahun,
namun sampai saat ini industri pembuatan
bangunan fabrikasi dari kayu terhitung masih
sangat jarang di Indonesia. Kekuatan pasar
pun sangat menentukan keberhasilan dalam
menggarap industri yang masih relatif baru
tersebut, yaitu kualitas, layanan purna jual (after
sales service) dan harga yang bersaing.
Untuk pasar dalam negeri sendiri Luh
mengakui saat ini baru berada pada tahap
permulaaan dimana permintaan baru mulai
muncul dalam beberapa waktu terakhir ini.
Sementara itu, permintaan dari pasar ekspor
sudah cukup banyak. Belum lama ini Paris Bali
memperoleh pesananan sebanyak 44 unit
gazebo dan pergola dari seorang pengusaha
dari Dubai, Persatuan Emirat Arab. Sejumlah
permintaan dari negara-negara yang rawan
angin siklon juga bermunculan seperti dari
Reunion Island, Tahiti, Kaledonia Baru, Kepulauan
Bahama dan Karibia.
Dengan mempekerjakan 150 orang karyawan,
Paris Bali kini rata-rata mampu mengolah sekitar
100 m3 kayu besi menjadi berbagai jenis
bangunan kayu fabrikasi setiap bulannya. Harga

sengaja membeli kayu Merbau dan Bengkirai
dalam bentuk gelondongan (log) dari distributor
kayu yang berada di Surabaya. Kayu-kayu
gelondongan tersebut kemudian diolah di industri penggergajian milik Luh sendiri menjadi
balok-balok dan papan kayu sesuai dengan
kebutuhan. Dengan demikian harga bahan baku
kayu untuk pembuatan bangunan bisa lebih
ditekan.
Fabrikasi bangunan dari kayu itu dilakukan
di workshop Paris Bali di Denpasar, Bali. Sebelum
dikirim ke pembeli, kayu-kayu fabrikasi itu
dirangkai terlebih dahulu menjadi bangunan
sesuai pesanan pembeli untuk mengecek
kesesuaian desain dan konstruksi bangunan.
Setelah semuanya selesai dan dinilai sesuai
dengan pesanan pembeli, bangunan itu

jual yang dipatok Paris Bali pun cukup bervariasi
tergantung jenis dan model bangunan kayu
fabrikasi yang dipesan. Biasanya bangunan kayu
berupa gazebo dijual dengan harga mulai dari Rp
15 juta per unit, bungalow Rp 50 juta sampai Rp
100 juta per unit dan rumah tinggal mulai dari Rp
300 juta per unit. ***  

informasi >
Paris Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai No. 714 Pesanggaran
Telp. (0361) 726370, Fax. (0361) 726380 H.P.: 08123829005
e-mail: parisbali@hotmail.com
website: www.parisbali-bois.com C.P.: Luh Widayati
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H. Imron Mina bin Kamsari

Perintis Pembuatan Sajadah dari Akar
Wangi Berkualitas Ekspor

M

asyarakat kampung Pakumpulan,
Buaran di Pekalongan, Jawa Tengah
pada dekade awal tahun 1970-an
dikenal sebagai produsen sarung
tenun palekat yang dibuat dengan menggunakan
alat tenun bukan mesin (ATBM). Namun dalam
perkembangannya industri kerajinan tenun
sarung palekat terpaksa harus tergusur karena
makin terdesak oleh produk sarung tenun yang
dibuat dengan mesin.
Salah satu perajin sarung tenun palekat yang
terpaksa harus menghentikan kegiatan industri
kerajinan tersebut diantaranya adalah Imron
Mina bin Kamsari. Sebagai gantinya, mulai tahun
1975 Imron mulai beralih ke industri kerajinan
tenun lainnya, yaitu   kerajinan tenun dari serat
alam. Pada awalnya Imron menggunakan bahan
dari eceng gondok untuk membuat kerai, karpet
24
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dan barang kerajinan tenun dari eceng gondok
lainnya.
Industri kerajinan tenun eceng gondok yang
digeluti Imron sempat mencapai masa booming
pada dekade tahun 1980-an sehingga mendorong warga kampung lainnya untuk turut
menggeluti usaha industri kerajinan tenun eceng
gondok. Namun banyaknya warga kampung yang
ikut-ikutan memproduksi kerajinan tenun eceng
gondok justru telah membuat pasokan barang
kerajinan tersebut menjadi tidak terkendali.
Akibatnya, para pembeli/pedagang dari luar
kota dengan leluasa dapat menekan harga jual
barang kerajinan tenun eceng gondok buatan
kampung tersebut. Karena harga jualnya yang
terus merosot, para perajin tenun eceng gondok
pun satu per satu mulai meninggalkan industri
kerajinan tersebut, termasuk diantaranya Imron

dan keluarga.
Seperti juga terjadi sebelumnya, Imron
pun mulai coba-coba mencari alternatif usaha
kerajinan lainnya. Dengan berbekal pengalaman
di bidang industri kerajinan tenun sebelumnya,
pada tahun 2001 Imron mulai mencoba-coba
membuat sajadah dari bahan akar wangi yang
bahan bakunya didatangkan dari Kabupaten
Garut, Jawa Barat. Akar wangi sengaja dipilih
sebagai bahan baku utama karena akar
wangi mengandung minyak atsiri yang dapat
berfungsi sebagai aroma terapi. Dalam proses
pembuatannya bahan baku akar biasanya
dikombinasikan dengan benang katun, serat
mendong dan lidi sehingga diperoleh produk jadi
yang sangat menarik.  
Di luar dugaan, produk kerajinan sajadah
akar wangi buatan Imron banyak diminati
kalangan pembeli, tidak hanya pembeli dari
dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Sajadah
akar wangi banyak disukai kalangan pembeli
dari luar negeri, khususnya dari Timur Tengah,
karena menghasilkan aroma khas akar wangi
yang sangat kuat. Tingginya permintaan pasar
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terhadap produk sajadah akar wangi buatan
Imron lagi-lagi telah membuat usaha kerajinan
Imron berkembang pesat. Dalam waktu yang
relatif singkat volume produksi kerajinan sajadah
akar wangi Imron meningkat secara signifikan.
Sukses yang dialami Imron dalam
mengembangkan sajadah akar wangi pun
kembali menarik perhatian warga sekampung.
Lagi-lagi, seluruh warga di kampung tersebut
ikut-ikutan menggeluti usaha kerajinan sajadah
akar wangi dengan berbagai motif. Kali ini Imron
merangkul masyarakat kampung yang turut
menggeluti usaha kerajinan tersebut untuk
bekerjasama menggarap pasar dengan baik agar
tidak terjadi dampak samping yang merugikan
bagi para perajin sendiri. Sebagian masyarakat
kampung justru diberdayakan oleh Imron untuk
menggarap pesanan produk sajadah akar wangi
dari luar negeri.
Kini Imron berhasil membina 60 perajin
sajadah akar wangi di Pekalongan dengan total
tenaga kerja yang terlibat mencapai 2.500 orang.
Usaha kerajinan sajadah akar wangi Imron sendiri
kini memiliki 65 ATBM sedangkan para perajin
binaannya memiliki 150 ATBM. Dengan 60 perajin
binaan tersebut, usaha industri kerajinan sajadah
akar wangi Imron kini berhasil meraup omset
penjualan lebih dari Rp 2 miliar per bulan.
Selama ini Imron telah menjalin kerjasama
dengan seorang pengusaha Malaysia berdarah
Irak untuk mengekspor produk kerajinan sajadah
akar wangi ke Arab Saudi, Oman dan sejumlah
negara lainnya di kawasan Timur Tengah. Di Arab
Saudi sendiri, produk sajadah akar wangi buatan
Imron laku dijual di berbagai toko swalayan
dengan harga sekitar 400 Real atau sekitar Rp
1 juta per lembar, padahal di Indonesia sendiri
produk tersebut dijual dengan harga Rp 40.000
per lembar. Produk sajadah akar wangi itu dijual
dengan menggunakan merek Malaysia dan

Turki.
Hingga tahun 2002 Imron masih mampu
menampung seluruh produksi sajadah akar
wangi warga sekampung untuk kemudian dijual
kepada pengusaha asal Malaysia untuk diekspor.
Namun setelah ramainya kegiatan produksi
sajadah akar wangi di kampung tersebut,
sebagian perajin ada juga yang menjual sendiri ke
kota-kota lain di Indonesia atau kepada pembeli
asing yang sengaja datang ke Pekalongan.
Kondisi tersebut mulai menimbulkan dampak
yang kurang menguntungkan bagi perajin karena
harga barang pun mulai merosot.
Walaupun demikian, Imron masih tetap
dapat mempertahankan usaha kerajinannya
karena selama ini Imron selalu memelihara
hubungan baik dengan para pembeli dari luar
negeri.
Bahan baku akar wangi sendiri sengaja
didatangkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat
karena akar wangi dari Garut memiliki kualitas
yang sangat tinggi. Namun demikian peminat
akar wangi dari Garut juga cukup banyak
sehingga industri kerajinan sajadah akar wangi

Pekalongan terpaksa harus bersaing dalam
mendapatkan bahan baku terutama dengan
industri penyulingan minyak atsiri.
Pada musim kemarau biasanya harga akar
wangi mengalami kenaikan hingga mencapai Rp
15.000 per kg, padahal dalam keadaan normal
harga bahan baku akar wangi biasanya berkisar
sekitar Rp 10.000 per kg. Lonjakan harga bahan
baku akar wangi itu terjadi karena pada musim
kemarau produksi akar wangi agak menurun
sementara industri penyulingan minyak atsiri
biasanya justru membutuhkan bahan baku akar
wangi lebih banyak.
Imron
sendiri
setiap
minggunya
membutuhkan sekitar 6 ton bahan baku akar
wangi untuk kegiatan industri kerajinan sajadah
akar wanginya. Volume tersebut sudah termasuk
untuk memenuhi kebutuhan akar wangi para
perajin yang berada di bawah binaan Imron.
Dengan bahan baku sebanyak itu, Imron
bersama para perajin binaannya mampu
memproduksi 3.000 unit sajadah akar wangi
setiap minggunya atau sekitar 12.000 unit
sajadah akar wangi setiap bulannya.
Untuk kebutuhan ATBM dan spare
part (komponen)-nya, Imron biasanya bisa
memperolehnya dari wilayah Pekalongan
sendiri. Karena di wilayah Pekalongan kini
tumbuh industri yang khusus memproduksi
ATBM beserta spare part-nya. Dengan demikian,
di Pekalongan kini telah tumbuh sebuah klaster
industri kerajinan tenun yang cukup mapan.
Dengan perkembangan industri kerajinan
yang makin kondusif, kalangan perbankan pun
dengan sendirinya mulai menggarap lahan
bisnisnya di sana. Kini banyak bank yang mulai
menawarkan kreditnya kepada para perajin. ***

informasi >
Pirsa Art
Jl. Pinggir Sawah Barat No.64, Pakumpulan, Buaran,
Pekalongan
Telp. (0285) 7907233, Fax. (0285) 425516, HP: 08122762363,
e-mail: pirsaart@yahoo.com.
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L

Mengembangkan Produk Hiasan Interior
dari Bahan Logam Baja

ogam baja dikenal sebagai bahan yang
relatif kuat dan tahan terhadap kondisi
alam jika dibandingkan dengan bahan
lainnya seperti kayu atau bahan dari
tumbuhan lainnya. Karena sifatnya yang kuat
dan tahan lama tersebut masyarakat sering
memanfaatkan bahan logam baja untuk membuat berbagai peralatan atau perkakas yang
memang membutuhkan kekuatan dan daya
ketahanan.
Namun, di tangan insan-insan kreatif, selain
kekuatan dan daya tahannya itu bahan logam
baja bisa dibuat menjadi produk kerajinan yang
sangat indah dan memiliki nilai estetika yang
sangat tinggi. Di tangan para seniman itulah,
bahan baja yang memiliki kesan kuat dan tahan
lama dapat dikombinasikan dengan sentuhan
nilai seni dan kreatifitas dalam menciptakan
desain orisinil yang mutakhir sehingga diperoleh
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produk hiasan interior bermutu tinggi.
Ide untuk memanfaatkan bahan baja yang
kuat dan tahan lama itu ditangkap sebagai
peluang bisnis baru oleh sekelompok anak muda
yang tergabung dalam ‘Skala 6’, sebuah Industri
Kecil Menengah (IKM) yang mengkhususkan diri
dalam memproduksi hiasan interior dari logam
baja lembaran.
Skala 6 sendiri pada awalnya merupakan
unit usaha yang didirikan oleh enam orang
anak muda yang telah bersahabat sejak mereka
menjadi mahasiswa di Jurusan Teknik Arsitektur
Universitas Pancasila, Jakarta. Setelah lulus
kuliah tahun 1998, mereka langsung mendirikan
usaha yang pada awalnya bergerak di bidang
properti
sebagai
pengembang/kontraktor
rumah tinggal pribadi. Mengingat kondisi
perekonomian nasional yang sedang lesu akibat
krisis ekonomi ketika itu, Skala 6 pun mulai

mengalihkan lini bisnisnya ke bisnis desain
interior pada tahun 2002, kemudian terhitung
mulai tahun 2004 mulai betul-betul menggarap
kegiatan produksi barang kerajinan hiasan
interior.
Material berupa besi/baja lembaran pun
menjadi pilihan Skala 6 yang personilnya kini
tinggal dua orang, yaitu suami-istri GS Adeasmara
dan Nova M. Napitupulu. Bahan besi/baja
lembarang sengaja dipilih dengan pertimbangan
bahwa selama ini tidak ada atau sangat jarang
pengusaha kerajinan hiasan interior menggarap
material besi/baja lembaran sebagai bahan
utama.
Selain memanfaatkan besi/baja lembarang
dengan ketebalan mulai dari 0.6 mm sampai 1
mm, Skala 6 juga memanfaatkan bahan logam besi
lainnya seperti filter oli bekas pakai untuk pembuatan
produk hiasan interior dengan desain tertentu.
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Dalam pembuatan produk hiasan interiornya,
Skala 6 kini lebih banyak menggunakan warna
gelap. Pemilihan warna gelap tersebut sengaja
dilakukan karena berdasarkan pengalaman
sebelumnya ternyata kalangan konsumen lebih
menyukai warna-warna gelap untuk bagian
yang terbuat dari logam. Namun demikian,
Skala 6 tetap menggunakan bahan pendukung
berupa fabric (kain tenun) yang berwarna-warni
untuk menimbulkan kontras sekaligus sebagai
pengimbang warna gelap pada bagian logam.
Kain tenun dimaksud biasanya berupa kain
belacu, serat kayu atau kain damas.
“Perbedaan warna yang cukup kontras
antara bagian logam dan bagian fabric sengaja
diciptakan untuk menimbulkan kesan kontras
dan anggun. Kesan itu, makin diperkuat dengan
adanya cahaya lampu listrik dari bagian dalam
hiasan interior itu yang sengaja kami buat pada
setiap produk hiasan interior kami,” kata Nova.  
Sambutan dari kalangan konsumen terhadap
produk hiasan interior buatan Skala 6 ternyata
cukup besar. Hal itu terbukti dengan banyaknya
pesanan pembuatan produk hiasan interior
berbahan besi/baja lembaran ini. Bahkan, pembeli yang datang pun tidak hanya dari dalam
negeri tetapi juga dari luar negeri.
Sudah banyak kalangan ekspatriat yang
bertugas di Indonesia memesan pembuatan
produk hiasan interior kepada Skala 6. Beberapa
diantara mereka ada juga yang sudah melakukan
repeat order untuk memenuhi selera seni
mereka atau untuk dijual kembali sebagai bisnis
sampingan mereka.
Walaupun produk hiasan interiornya banyak
diminati konsumen, namun Nova mengaku
sampai saat ini Skala 6 baru melakukan kegiatan
pemasaran di pasar lokal, khususnya melalui
kegiatan pameran di dalam negeri. Kendati
demikian, dari kegiatan pameran di dalam

negeri itu sempat diperoleh beberapa order
untuk ekspor, baik melalui pembeli langsung di
luar negeri maupun melalui agen yang ada di
Indonesia. Beberapa pengiriman ekspor yang
pernah dilakukan diantaranya ke Malaysia,
Singapura, Slovenia dan Prancis.
Dengan dibantu 10 orang pegawai, saat ini
Skala 6 memiliki kapasitas produksi kerajinan
hiasan interior sebanyak 200 pieces per bulan
dengan konsumsi besi/baja lembaran ukuran
1`,2 m x 2,4 m rata-rata sekitar 50-75 lembar.
Dalam kondisi banyak pesanan, Skala 6 biasanya
menambah jumlah pegawai menjadi 16 orang
sehingga kapasitas produksi bisa meningkat
menjadi 400 pieces per bulan.
Hingga saat ini, Skala 6 telah menciptakan
lebih dari 300 desain produk hiasan interior
berbasis material besi/baja lembaran. Beberapa
pembeli, khususnya pembeli dari luar negeri,

sering kali membawa desain sendiri, namun ada
juga pemesan yang minta didesainkan khusus
untuk produk yang mereka inginkan. Biasanya
produk hiasan interior dengan desain khusus itu
hanya dibuat beberapa unit saja (limited edition)
sesuai dengan permintaan si pemesan.
Menurut Nova, produk hiasan interior dari
bahan besi/baja lembaran memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan dengan produk
hiasan interior lainnya. Pertama, pemain di
industri kerajinan tersebut masih relatif sangat
sedikit sehingga kompetitornya terbatas. Kedua,
produk hiasan interior tersebut mengambil
bentuk modern (umumnya berupa silinder
memanjang) yang dipadukan dengan ornament
berupa pola-pola ukiran tradisional sehingga
dihasilkan kombinasi yang indah dan menarik.
Ketiga, material logam besi/baja lebih kuat dan
tahan lama serta pemeliharaannya sangat mudah
dan murah.
“Keunggulan lainnya, walaupun terbuat dari
logam besi-baja lembaran yang terkesan berat
tetapi kuat dan tahan lama, namun produk
hiasan interior kami sebetulnya cukup ringan
karena terbuat dari lembaran logam yang cukup
tipis. Karya seni tersebut kini banyak diminati
konsumen karena merupakan trend baru di
dunia seni. Selain itu, produk hiasan interior dari
logam ini menjadi alternatif atau pilihan baru
bagi konsumen yang mungkin sudah jenuh
dengan model-model produk hiasan interior
yang ada selama ini,” demikian Nova. ***

informasi >
Skala 6, Interior Design, Furniture, Art and Craft
Jl. Rawa Indah No. 1579, Pondok Terong Pancoran Mas,
Depok 16431, Depok, Jawa Barat
Telp. (021) 7777910, Fax. (021) 77200030
e-mail: skalaenam@yahoo.com, skala6@cbn.id

Karya Indonesia edisi 1 - 2008

27

Made in Indonesia

Pusaka Rama
Industri Kerajinan Senjata Tajam
Tradisional yang Mengglobal

S

enjata tajam tradisional merupakan
salah satu jenis peralatan/perkakas
yang berkembang seiring dengan
perkembangan budaya suatu etnis
atau suku bangsa. Karena itu, senjata tajam
tradisional sering kali digunakan oleh para ahli
atau peneliti budaya sebagai salah satu indikator
perkembangan budaya suatu etnis atau suku
bangsa pendukung dari sebuah budaya.
Senjata tajam tradisional juga sering kali
menjadi ciri khas dari masyarakat pendukung
budaya tertentu. Misalnya, senjata tajam
tardisional keris menjadi ciri khas masyarakat
pendukung budaya Jawa, Madura dan Bali;
senjata tajam tradisional rencong menjadi ciri
khas masyarakat pendukung budaya Aceh;
senjata tajam tradisional kujang menjadi ciri
khas masyarakat pendukung budaya Sunda;
dan mandau menjadi ciri khas masyarakat pendukung budaya Dayak dll.
28
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Walaupun sudah banyak industri kerajinan
senjata tajam di berbagai daerah yang kini sudah
berguguran akibat dilanda situasi jaman yang
tidak kondusif lagi bagi industri senjata tajam
tradisional, namun masih ada sejumlah perajin
senjata tajam tradisional di beberapa daerah
yang hingga kini masih tetap bertahan. Salah
satu diantaranya adalah ‘Pusaka Rama’, sebuah
usaha industri kerajinan senjata tajam tradisional
yang berlokasi di kecamatan Ciwidey, Bandung,
Jawa Barat.
Pusaka Rama yang kini dinakodai oleh Eep
Surahman merupakan usaha kerajinan senjata
tradisional keluarga yang dikelola secara turun
temurun. Eep mewarisi industri kerajinan senjata
tajam tradisional itu dari orang tuanya sejak
tahun 1997. Orang tua Eep sendiri mewarisi usaha
kerajinan senjata tajam itu dari mendiang kakek
Eep. Begitulah seterusnya usaha kerajinan senjata
tajam tradisional itu diturunkan dari satu generasi
ke generasi lainnya.
Eep sendiri mendapatkan keterampilan
membuat senjata tajam tradisional dari orang
tuanya. Sejak kecil Eep sudah dilatih bekerja
membuat senjata tajam tradisional oleh orang
tuanya. Melalui usaha kerajinan senjata tajam
tradisional Pusaka Rama, Eep kini mampu
memproduksi berbagai jenis senjata tajam
tradisional bermutu mulai dari golok, pisau,
keris, kujang, badik, mandau, rencong, samurai,
pedang dan lain-lain. Senjata tajam tersebut
dibuat dari berbagai bahan dasar logam mulai
dari besi-baja hingga campuran bahan logam
lainnya seperti nikel, kobal, titanium dan lainlain tergantung kepada pesanan dan kualitas
senjata tajam yang diinginkan. Bahkan ada juga
senjata tajam tradisional yang dibuat dengan
menggunakan bahan campuran logam emas
untuk mendapatkan pamor tertentu. Senjata
tajam tradisional buatan Eep pun dijual dengan
harga yang sangat bervariasi (tregantung model,
desain dan bahan logamnya) mulai dari Rp 50.000
per unit hingga jutaan rupiah per unit.
Di tangan Eep, usaha kerajinan senjata tajam
tradisional Pusaka Rama (dalam bahasa Sunda
berarti ‘peninggalan ayah atau bapak’) sering
mendapatkan pesanan pembuatan senjata
tajam tradisional dari berbagai daerah di tanah
air, tidak hanya dari wilayah Jawa Barat sendiri
tetapi juga dari berbagai daerah lainnya di
Nusantara seperti dari Aceh, Bali, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan dan lain-lain. Bahkan
sejumlah kolektor dan pengusaha senjata tajam
tradisional dari luar negeri pun seperti dari
Singapura, Brunei, Malaysia dan dari sejumlah
negara Eropa dan Amerika sering kali memesan
pembuatan duplikat senjata tajam tradisional
kepada Eep. Tampaknya Eep kini sudah cukup
dikenal oleh kalangan konsumen dan kolektor
senjata tajam tradisional mancanegara sebagai

pembuat senjata tajam tradisional bermutu.
Selain menjual produknya ke berbagai
daerah di seluruh Nusantara, sejak tahun 2005
Eep juga telah mengekspor berbagai senjata
tajam tradisionalnya ke mancanegara. Kini setiap
bulannya Eep mengekspor tidak kurang dari 200
unit senjata tajam tradisional berbagai bentuk
dan ukuran ke sejumlah negara. Pembeli dari
Malaysia kini menjadi pembeli utama dengan
volume pesanan terbesar dibandingkan dengan
pembeli dari negara lainnya. Pembeli dari
Malaysia itu menjual kembali berbagai senjata
tajam tradisional buatan Eep kepada para kolektor
dan konsumen di berbagai negara lainnya.
Dengan demikian, pembeli Malaysia itu secara
tidak langsung menjadi kepanjangan tangan
Eep untuk memasarkan barangnya ke berbagai
negara di dunia.
Kepiawaian Eep dengan Pusaka Ramanya
dalam membuat senjata tajam tradisional
bermutu juga sempat menarik perhatian seorang
pengusaha senjata tajam tradisional dari Malaysia.
Pengusaha Malaysia itu membujuk Eep untuk
membawa anak buahnya bekerja di Malaysia
selama tiga bulan dengan dijanjikan mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Pengusaha
Malaysia itu miminta Eep untuk memproduksi
senjata tajam tradisional di Malaysia berkaitan
dengan rencana kunjungan seorang pengusaha
senjata tajam tradisional dari Prancis yang
akan melihat kegiatan produksi senjata tajam
tradisional di Malaysia.
Namun bujukan pengusaha Malaysia itu
ditolak Eep dengan alasan kegiatan industri
kerajinan senjata tajam tersebut sudah menjadi
kekayaan budaya masyarakat Indonesia yang
tidak bisa dipindahkan begitu saja ke Malaysia.
Penolakan Eep itu tentu saja membawa
konsekuensi yang cukup merugikan Eep
karena pengusaha dari Malaysia itu sempat
menghentikan pesanan pembuatan senjata
tajam tradisional selama enam bulan. Namun
selang enam bulan kemudian pengusaha
Malaysia itu kembali memesan pembuatan
senjata tajam tradisional kepada Eep karena stok
barangnya di Malaysia sudah habis.

Peristiwa penghentian pesanan pembuatan
senjata tajam tradisional oleh pengusaha
Malaysia itu sempat menimbulkan pertanyaan di
benak Eep. Karena, selama ini justru pengusaha
Malaysia yang lebih pandai memasarkan produk
buatan Indonesia ketimbang pengusaha
Indonesia sendiri. Kondisi tersebut seringkali
menimbulkan kesan (atau mungkin juga sengaja
diciptakan oleh pengusaha asing tertentu)
bahwa produk yang sebetulnya merupakan
buatan Indonesia sebagai produk buatan
Malaysia.
Kini, selain ke Malaysia, Eep juga sudah
berhasil mengekspor berbagai jenis produk
senjata tajam tradisionalnya ke sejumlah negara
lainnya seperti ke Amerika Serikat, Belanda dan
Inggris, walaupun jumlahnya masih terbatas
dan kegiatan ekspornya belum dilakukan secara
rutin. ***

informasi >
Pusaka Rama
Jl. Nangkerok-Mekarlaksana, RT 01 RW 13 Desa Panyocokan
Ciwidey, Bandung, Jawa Barat
Telp. (022) 5927027, HP: 081320690862
Fax. (022) 5927027.
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Asta Kriya Art
Mempertahankan Kerajinan Logam
Khas Cepogo

B

erpuluh-puluh
tahun
lamanya
Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo,
Kabupaten Boyolali Jawa Tengah
dikenal sebagai sentra produksi
kerajinan logam tembaga dan
kuningan. Berkat keuletan, ketelatenan dan
kerja keras ditambah dengan sentuhan seni
bernilai tinggi dari para perajinnya, maka Desa
Cepogo pun menjadi populer di mata kalangan
konsumennya.
Berbagai barang kerajinan logam tempa hand
made berbahan baku kuningan dan tembaga
itu bisa ditemukan dalam berbagai bentuk.
Mulai dari barang kebutuhan sehari-hari seperti
peralatan masak memasak, wastafel, bathtub,
baki/nampan, wadah buah-buahan segar, tempat
lilin dan lain-lain hingga produk hiasan interior,
patung dari logam, hiasan dinding, lukisan mozaik
logam tempa dan lain-lain.
Benny Daryanto beserta dua rekannya yang
tergabung dalam Asta Kriya Art, adalah salah
satu pelaku industri kerajinan logam tempa dari
30
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tembaga dan kuningan di Cepogo yang hingga
kini masih tetap bertahan menggeluti industri
kerajinan logam tersebut. Padahal sudah banyak  
pelaku industri kerajinan logam tempa di daerah
itu yang kini terpaksa menghentikan kegiatan
usahanya akibat lonjakan harga bahan baku
logam dan merosotnya permintaan pasar.
Benny sendiri sudah sekitar 16 tahun
menggeluti dunia industri kerajinan logam tempa
di Cepogo. Sebelum membuka usaha sendiri,
selama sembilan tahun Benny bekerja pada sebuah
perusahaan industri kerajinan logam di Cepogo.
Masa kerja selama sembilan tahun itu merupakan
pengalaman yang sangat berharga bagi Benny
karena sejak awal Benny memang bercita-cita
untuk mendirikan usaha kerajinan logam sendiri.
Karena itu, Ia betul-betul memanfaatkan masa
kerja tersebut sebagai ajang untuk menimba ilmu
dalam rangka mempersiapkan diri mengelola
usaha industri kerajinan logam sendiri.
Setelah merasa mampu untuk mendirikan
usaha sendiri, pada tahun 2001 Benny pun

mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya
bekerja. Selanjutnya pada tahun itu juga Benny
mendirikan usaha industri kerajinan logam
bersama dua rekan seperjuangannya.
Benny bersama dua rekannya itu betulbetul membangun usaha industri kerajinan
logamnya itu dari nol. Dengan modal seadanya
hasil bekerja selama sembilan tahun ditambah
pengetahuan teknis produksi yang dimiliki serta
jaringan pemasaran yang sedikit banyak sudah
dikenalnya, industri kerajinan logam Asta Kriya
Art terus berkembang setahap demi setahap.
Proyek pertama yang ditangani Benny dan kawankawan adalah proyek pengadaan bagian-bagian
bangunan yang terbuat dari tembaga untuk Balai
Kota Solo pada tahun 2001.
Setelah proyek Balai Kota Solo rampung,
pesanan berikutnya terus mengalir, baik dari
berbagai kota di tanah air maupun dari luar negeri.
Dengan terus mengalirnya pesanan itu, Benny
dan kawan-kawan kini mengerjakan sekitar 90%
kegiatan produksi berdasarkan pesanan yang
masuk dan hanya 10% saja yang diproduksi untuk
stok, khususnya untuk produk-produk berukuran
kecil seperti produk hiasan interior.
Kini setelah tujuh tahun berlalu, Benny
telah memiliki 19 orang karyawan yang mampu
menghasilkan berbagai produk kerajinan
logam dengan bermacam ragam desain, mulai

dari produk berukuran kecil hingga produk
berukuran besar. Mengenai desain produk yang
dihasilkannya, Benny mengaku kebanyakan
desain itu berasal dari pembeli yang memesan
pembuatan suatu produk tertentu. Namun
demikian, banyak juga barang-barang kerajinan
logam buatan Benny yang desainnya dirancang
oleh Benny sendiri.
Dia mengaku volume produksi barang
kerajinan logamnya sangat bervariasi, tergantung
kepada pesanan yang masuk, ukuran produk dan
tingkat kerumitan dalam proses pembuatannya.
Misalnya pembuatan patung yang membutuhkan
keahlian khusus dengan tingkat kerumitan yang
cukup tinggi akan memakan waktu yang lebih
lama ketimbang membuat vas bunga atau kap
lampu. Demikian pula lama pembuatan lampu
gantung berbeda dengan lama pembuatan
produk hiasan interior atau hiasan dinding
berbentuk relief.
Mengingat ukuran dan tingkat kesulitan atau
kerumitan dalam proses pembuatannya berbedabeda, maka harga produk kerajinan logam buatan
Benny pun sangat bervariasi mulai dari Rp 100.000
per unit hingga Rp 250 juta per unit.
Produk kerajinan logam yang pernah
dibuatnya dengan ukuran terbesar adalah
patung burung hantu yang memiliki rentang
sayap mencapai 12 meter. Patung burung hantu
tersebut kini dipajang di rumah pribadi milik Ki
Joko Bodo di bilangan Jakarta Timur.
Selain Ki Joko Bodo yang pernah memesan
pembuatan patung burung hantu, kalangan
selebriti ibukota, baik dari kalangan artis
penyanyi, bintang film atau pun kalangan pejabat
pemerintah, juga banyak yang membeli  produk
kerajinan logam tembaga atau kuningan buatan
Benny.

Ia juga pernah mendapatkan pesanan
pembuatan lambang burung garuda untuk
dipajang di Istana Negara dengan ukuran
rentang sayap 2,25 meter. Benny juga pernah
mendapatkan pesanan dari Islamic Centre di
Samarinda, Kalimantan Timur untuk membuat
tujuh makara (bagian paling atas dari menara atau
kubah) dari kuningan, enam makara diantaranya
dipasang di atas menara dan satu makara di
pasang di atas kubah.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku,  Ia
dan kawan-kawan biasanya membeli bahan baku
berupa lempengan (plat) tembaga dan kuningan
dengan ukuran panjang 2 meter x lebar 1 meter.
Lempengan logam tembaga dan kuningan yang
biasanya diimpor dari Korea Selatan itu memiliki
ketebalan antara 0,5 mm sampai 0,8 mm.
Lonjakan harga bahan baku tembaga dan
kuningan yang terjadi dalam beberapa bulan
terakhir telah mengakibatkan banyak pelaku
usaha kerajinan logam di Cepogo yang terpaksa

menutup kegiatan usahanya. Bahan baku logam
tembaga dan kuningan yang biasanya banyak
tersedia di sejumlah gerai pemasok di Boyolali,
Solo, Semarang, kini selain harganya mahal,
ketersediaannya pun menjadi langka. Harga
logam tembaga yang biasanya hanya Rp 40.000
per kg kini sudah melonjak menjadi Rp 105.000
per kg.
Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku
tembaga dan kuningan yang biasanya dipasok
oleh para pemasok di sekitar kota Boyolali, Solo
atau Semarang, Benny terpaksa harus sering
melakukan perjalanan ke luar kota hanya untuk
mendapatkan pasokan bahan baku logam.
Untungnya, Benny kini telah menemukan
pemasok lempengan tembaga dan kuningan di
Glodok, Jakarta yang siap memasok berapa pun
kebutuhannya.
Benny mengakui pameran merupakan
salah satu cara yang efektif untuk memperluas
pasar. Setiap tahunnya rata-rata dia mengikuti
sedikitnya 7 kali pameran di berbagai kota di
tanah air, terutama di Jakarta dan Bali. Karena itu,
tidak mengherankan apabila penjualan terbesar
barang kerajinan logam buatan Benny dilakukan
ke Jakarta dan Bali.
Kegiatan ekspor dilakukan Benny ke Australia
sejak tahun 2004, namun kegiatan ekspor tersebut
terpaksa dihentikan karena Benny tidak sanggup
memenuhi semua pesanan dalam jumlah masal/
besar. Keterbatasan tenaga kerja terampil yang
dimiliki Benny menjadi penyebab sulitnya
memenuhi permintaan ekspor itu, sedangkan
untuk melatih tenaga-tenaga kerja baru yang
‘mumpuni’ dibutuhkan waktu cukup lama. ***

informasi >
Asta Kriya Art
Tumang Gunungsari RT 04/15 Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah 57362,
Telp. (0276) 323294, fax. (0276) 323315 HP. +628121505424
e-mail: kriya_asta@yahoo.com.
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Industri Kerajinan

Miniatur
Kapal
Layar
dari Mojokerto

K

ondisi wilayah geografis Indonesia
yang terdiri dari puluhan ribu pulau
dan diapit oleh dua benua (benua Asia
dan Australia) serta dua samudera luas
(samudera Pasifik dan samudera Hindia) telah
menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa
bahari. Sudah berabad-abad lamanya para
pelaut Indonesia, dengan hanya menggunakan
perahu bercadik mampu mengarungi samudera
luas untuk mencapai wilayah-wilayah di belahan
bumi lainnya.
Salah satu bukti sejarah yang sekaligus juga
dapat diasosiasikan sebagai dokumen otentik
jaman dulu mengenai kejayaan nenek moyang
bangsa Indonesia di lautan pada masa lampau
32
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adalah relief mengenai perahu bercadik yang ada
di Candi Borobudur. Padahal Candi Borobudur
sendiri diyakini para ahli sejarah dibangun sekitar
abad ke-7 atau abad ke-8 masehi. Karena itulah,
kemudian lahir semboyan dan nyanyian bahwa
nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa
pelaut.
Berbicara tentang masalah bahari tentu tidak
akan terlepas dari alat transportasi laut yang
disebut dengan perahu atau kapal. Kemampuan
bangsa Indonesia dalam membuat perahu
atau kapal pun sudah cukup tinggi. Para pelaut
dari suku Bugis dan Bone sudah sejak lama
memproduksi kapal tradisional pinisi yang
memiliki kemampuan jelajah yang cukup tinggi.

Sampai saat ini pun masih banyak saudagar atau
pun para nelayan tradisional di wilayah Sulawesi
Selatan yang menggunakan kapal pinisi.
Seni dan keterampilan membuat kapal layar
tradisional itu menjadi inspirasi bagi Yuliastoni,
seorang pengrajin miniatur kapal layar tradisional
dan kapal layar Eropa yang banyak dipergunakan
sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17. Melalui
Sanggar Seni Adhesinya, Yuliastoni memproduksi
berbagai bentuk kerajinan miniatur kapal layar
tradisional dan kapal-kapal layar Eropa yang
sangat mirip dengan bentuk kapal layar aslinya.
Yuliastoni yang sebelumnya menggeluti
industri kerajinan mainan anak-anak dari kayu,
baru terjun ke industri kerajinan miniatur
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kapal layar sejak tahun 1998. Pada awalnya
Yuliastoni hanya coba-coba membuat miniatur
kapal layar dengan meniru model-model kapal
layar tradisional Indonesia seperti kapal pinisi
dan kapal jukung. Sistem penjualannya pun
dilakukan secara sederhana, yaitu dari pintu ke
pintu (door to door). Namun penjualan secara
door to door itu justru membuat Yuliastoni lebih
dekat dengan konsumen. Kedekatan hubungan
dengan para konsumen itulah yang membuat
Yuliastoni mengetahui persis apa yang diinginkan
konsumennya. Sebab, melalui interaksi yang
cukup intens dengan konsumen, Yuliastoni
bisa memperoleh banyak masukan berharga
mengenai produk buatannya.
Semua masukan dari kalangan konsumen
itu diterima Yuliastoni dengan tangan terbuka
untuk selanjutnya diterapkan dalam upaya
pengembangan produk selanjutnya. Dengan
mendengarkan masukan-masukan itu, produk
miniatur kapal layar buatan Yuliastoni terus
berkembang. Model kapal layar yang diproduksi
pun semakin beraneka ragam. Kini, Yuliastoni
tidak hanya mampu memproduksi miniatur
kapal layar tradisional Indonesia saja, tetapi juga
memproduksi berbagai miniatur kapal layar
Eropa. Keahlian Yuliastoni dalam memproduksi
miniatur kapal layar terlihat jelas dari kemiripan
miniatur itu dengan bentuk asli kapal layarnya.
Hal itu dapat dicapai karena Yuliastoni selalu
memperhatikan akurasi skala ukuran miniatur
dibandingkan dengan ukuran kapal aslinya.
Keberhasilan Yuliastoni dalam memproduksi
miniatur kapal layar pun diikuti dengan
mengalirnya pesanan dari para konsumen untuk
membuat model-model kapal layar sesuai dengan
keinginan dan selera konsumen. Meningkatnya
pesanan pembuatan miniatur kapal layar dari

para
konsumen
telah
membuat
Yuliastoni
terpaksa
menghentikan
kegiatan
penjualan
door to door. Sebagai
gantinya, Yuliastoni
membangun sanggar
seni sendiri sebagai
wahana
untuk
memperkenalkan
berbagai
produk
miniatur kapal layarnya
kepada para konsumen
maupun para calon
konsumen.
Kendati
demikian Yuliastoni tetap mempertahankan
komunikasi dengan para konsumennya untuk
menampung aspirasi mereka.
Untuk membuat berbagai miniatur kapal
layar itu Yuliastoni mempergunakan bahan baku
utama berupa kayu mahoni atau kayu sonokeling
yang secara kebetulan mudah diperoleh dari
sekitar Mojokerto dengan harga yang relatif
murah namun kualitas kayunya cukup bagus.
Kayu mahoni atau sonokeling itu dipergunakan
untuk membuat badan kapal mulai dari anjungan,
lambung kapal sampai buritan. Untuk membuat
tiang-tiang miniatur kapal layar, Yuliastoni
memanfaatkan limbah kayu ramin dari pabrik
pengolahan kayu di sekitar Surabaya. Limbah
kayu ramin ini sengaja dipilih karena kayu ramin
memiliki sifat yang mudah dibubut. Bahan
pendukung lainnya yang sering pergunakan
untuk membuat miniatur kapal layar diantaranya
benang nilon untuk tali atau tambang miniatur
kapal, serta kain takonsit untuk pembuatan layar
miniatur kapal serta monte-monte.

Dengan dibantu oleh 12 orang karyawan,
Yuliastoni kini mampu memproduksi rata-rata
sekitar 1.000 unit miniatur kapal layar berbagai
model dengan berbagai ukuran mulai dari
ukuran panjang 10 cm sampai ukuran panjang
2 meter. Produk kerajinan miniatur kapal layar
itu dipasarkan ke sejumlah kota besar di tanah
air seperti Jakarta, Bali dan Yogyakarta dengan
harga yang bervariasi mulai dari Rp 20.000
per unit hingga Rp 2 juta per unit. Selain dijual
di toko-toko barang seni di berbagai kota di
Indonesia, produk miniatur kapal layar buatan
Yuliastoni banyak juga diminati para turis asing
dari Australia sebagai barang souvenir. Sejak
beberapa tahun terakhir ini, Yuliastoni secara
rutin juga mengekspor produk miniatur kapal
layarnya ke Korea Selatan.
Dalam benaknyaYuliastoni masih menyimpan
angan-angan untuk mengembangkan produk
miniatur kapal layarnya secara terurai (completely
knocked down) agar memudahkan dalam
pengiriman kepada pembeli sekaligus untuk
menghemat ongkos kirim barang. Sebab, selama
ini ongkos pengiriman produk miniatur kapal
layar dalam bentuk utuh (completely builtup) terhitung cukup besar mengingat produk
tersebut banyak memakan tempat. Bahkan
seringkali terjadi pembeli terpaksa membatalkan
kesepakatan jual beli akibat tingginya biaya
pengiriman.
“Ke
depan
saya
akan
mencoba
mengembangkan produk miniatur kapal layar
secara teruarai sehingga akan memudahkan
dalam pengemasan dan pengirimannya. Setiap
kemasan produk kapal layar CKD akan dilengkapi
dengan petunjuk perakitannya dimana setiap
komponen miniatur kapal layar akan diberi
nomor untuk memudahkan pembeli merakitnya
kembali,” demikian Yuliastoni. ***

informasi >
Sanggar Seni Adhesi
Jl. Raya Penanggungan F.30-31 Perumahan Wates, Mojokerto.
H.P: 0818827283
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PT Arpan Bali Utama
Produsen Wines Asli Indonesia dengan
Merek  ‘Hatten Wines’

I

ndustri minuman anggur (wines) termasuk
industri yang cukup langka di tanah air.
Sudah dapat dipastikan bahwa jumlah
industri tersebut di Indonesia saat ini dapat
dihitung dengan jari. Sebetulnya dilihat dari
teknis produksi, industri wines memiliki potensi
yang sangat besar untuk dikembangkan di
Indonesia khususnya apabila dilihat dari potensi
produksi bahan baku buah anggur. Namun di sisi
lain, mengingat industri tersebut termasuk ke
dalam kategori industri yang dibatasi jumlahnya
oleh pemerintah alias masuk dalam Daftar
Negatif Investasi (DNI), maka industri minuman
beralkohol ini relatif tidak banyak berkembang
di tanah air.
Salah satu industri wines di Indonesia yang
merupakan industri wines pertama di Indonesia
dan sudah cukup lama bergelut di industri ini
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selama 14 tahun (sejak tahun 1994) adalah
PT Arpan Bali Utama. Pada awalnya, ketika
perusahaan baru berdiri, PT Arpan Bali Utama
dimiliki oleh empat orang pemilik dimana tiga
orang diantaranya adalah pengusaha asing dari
Australia dan satu orang dari Indonesia, yaitu I.B.
Rai Budarsa. Namun sejak tahun 1998 seluruh
kepemilikan saham perusahaan tersebut beralih
kepada I.B. Rai Budarsa dengan mundurnya tiga
pemegang saham asing.
Perusahaan tersebut sejak awal berdirinya
memang mengkhususkan diri dalam industri
pengolahan buah anggur menjadi wines dengan
memanfaatkan buah anggur yang dibudidayakan
para petani anggur di wilayah dataran tinggi
Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.
Dengan ketentuan DNI itu PT Arpan Bali
Utama pada awalnya mengalami kesulitan
mendapatkan izin resmi dari pemerintah
untuk mendirikan industri wines di Bali.
Namun akhirnya perusahaan tersebut berhasil
memperoleh izin resmi dengan cara mengambil
alih izin industri sebuah perusahaan sejenis yang
berlokasi di Surabaya. Selanjutnya PT Arpan Bali
Utama memindahkan izin industri tersebut dari
Surabaya ke Bali.
Pimpinan yang juga merangkap sebagai
pemilik perusahaan, I.B. Rai Budarsa mengatakan
PT Arpan Bali Utama memanfaatkan bahan baku
anggur segar yang diproduksi para petani anggur
di wilayah Singaraja, Bali serta pasokan bahan
baku anggur segar yang diproduksi kebun anggur
sendiri yang juga berlokasi di wilayah Singaraja.
Bahan baku buah anggur yang digunakan
terdiri dari dua jenis, yaitu anggur hitam (anggur

lokal) atau jenis Alphonse Lavalle Grapes
yang dibudidayakan oleh para petani anggur
di Singaraja, dan anggur hijau atau Belgian
Grapes yang merupakan jenis anggur yang
dikembangkan oleh PT Arpan Bali Utama sendiri
di atas kebun seluas 14,5 hektar di Singaraja,
Bali.
Jenis dan kualitas buah anggur sebagai
bahan baku utama pembuatan wines sangat
menentukan kualitas dan jenis produk wines
yang dihasilkan. Karena itu, penanganan bahan
baku buah anggur sejak pemanenan di kebun

hingga proses pengolahannya (khususnya
proses fermentasi) di pabrik dilakukan secara
hati-hati dengan mengikuti alur proses yang
telah ditentukan.
Dalam industri wines, pengolahan buah
anggur hitam (anggur lokal) biasanya akan
menghasilkan anggur merah (red wines)
sedangkan pengolahan anggur hijau akan
menghasilkan anggur putih (white wines),
sementara pengolahan kombinasi bahan
baku anggur hitam dan anggur hijau akan
menghasilkan anggur merah muda (pink wines).
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Proses fermentasi yang dilakukan di pabrik wines
milik PT Arpan Bali Utama biasanya menghasilkan
produk wines dengan kadar alkohol antara 12%
sampai 14%.
Dengan dukungan 42 orang karyawan, PT
Arpan Bali Utama kini memiliki kapasitas produksi sesuai izin dari pemerintah sebesar 200.000
liter wines per tahun. Namun dengan 19 tangki
fermentasi yang dimiliki perusahaan tersebut
saat ini, maka produksi wines secara riil dewasa
ini rata-rata hanya berkisar sekitar 100.000 liter
per tahun.
Biasanya apabila semua tangki fermentasi
sudah terisi penuh dengan jus anggur yang
sedang difermentasi, maka kegiatan produksi
terpaksa harus dihentikan untuk sementara
waktu. Padahal proses pro-duksi (termasuk fermentasi) bisa memakan waktu total selama
enam bulan sampai 1 tahun, tergantung jenis dan
kualitas wines yang akan diproduksi.
I.B. Rai Budarsa mengakui kegiatan
produksi wines di industri miliknya itu masih
bisa ditingkatkan sejalan dengan peningkatan
permintaan pasar. Lebih-lebih jika dilihat dari
pasokan bahan baku buah anggur selama
ini sama sekali tidak ada masalah, bahkan
pasokan bahan baku cukup melimpah hingga
tidak bisa tertampung seluruhnya oleh pabrik
wines. Hal itu terjadi karena produksi buah
anggur di Singaraja dan Indonesia pada
umumnya berlangsung sepanjang tahun
(berbeda dengan produksi buah anggur di
negara sub tropis yang hanya berlangsung sekali
dalam satu tahun).
Produk wines buatan PT Arpan Bali Utama
selama ini telah dipasarkan di pasar domestik
khususnya ke hotel-hotel, restoran dan pasar
swalayan di lokasi pariwisata yang menjadi lokasi
favorit bagi para turis asing, seperti Bali sendiri,
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Lombok, Jakarta dan berbagai lokasi wisata
lainnya di tanah air.
Perusahaan ini juga pernah mengekspor
produk wines-nya ke Belanda, namun kini
kegiatan ekspor sudah tidak dilakukan lagi dan
100% penjualan produk wines dilakukan ke pasar
domestik dimana penjualan di pasar Bali saja
mencapai sekitar 90%.
Dengan menggunakan dua jenis bahan baku
anggur segar produksi Singaraja, Bali, PT Arpan
Bali Utama kini memproduksi 13 jenis/varian
wines dengan merek Hatten Wines. Produk wines
buatan PT Arpan Bali Utama kini dijual dengan
harga mulai dari Rp 55.000 per botol ukuran 750
ml (af pabrik) untuk jenis still wines dari kelompok
pink wines (varian Rose), sedangkan varian AGA
Red dari jenis dissert wines atau kelompok
anggur merah (red wines) dijual dengan harga
Rp 65.000 per botol (af pabrik). Varian wines
yang dijual dengan harga tertinggi adalah varian
Tunjung dari jenis sparkling wines (semacam
champagne) yang dijual dengan harga Rp
110.000 per botol.
Proses pembuatan wines berbeda-beda

tergantung kepada jenis wines yang akan
diproduksi. Namun pada prinsipnya proses
pembuatan wines terbagi ke dalam tiga tahap
utama, yaitu tahap pertama proses pembuatan
jus buah anggur dengan cara memeras buah
anggur; tahap kedua proses peragian (fermentasi); dan ketiga proses pematangan (aging).
Namun ada juga proses pembuatan wines
yang tidak melalui tahap fermentasi dan ada
juga proses pembuatan wines yang tidak melalui
tahap pematangan atau aging (didiamkan
selama beberapa waktu lamanya). Salah satu
contoh jenis wines yang proses pembuatannya
tidak melalui tahap aging adalah jenis still wines.
Proses pembuatan jenis wines ini termasuk yang
paling sederhana jika dibandingkan dengan jenis
wines lainnya. Produk jenis still wines dibuat
dengan cara memfermentasi jus anggur murni
di dalam tangki fermentasi selama sekitar dua
minggu. Jus anggur yang sudah difermentasi itu
kemudian dimasukkan ke dalam botol setelah
terlebih dahulu melalui proses penyaringan
selama beberapa kali.
Sementara itu, untuk jenis red wines pada
umumnya, seperti untuk varian AGA Red, setelah
melalui proses fermentasi jus anggur biasanya
disimpan di dalam barel yang terbuat dari kayu
oak selama 2-3 bulan untuk proses aging.
Proses pembuatan sparkling wines agak
berbeda dibandingkan dengan jenis wines
lainnya. Jenis wines ini dibuat melalui dua
kali proses fermentasi, yaitu di dalam tangki
fermentasi dan di dalam botol serta melalui tahap
aging di dalam botol. Ada dua varian sparkling
wines yang diproduksi PT Arpan Bali Utama, yaitu
varian Tunjung yang harus melalui tahapan aging
selama satu tahun dan varian Jepun yang harus
melalui tahapan aging selama enam bulan.
Lain lagi dengan produk dissert wines yang
dibuat dari bahan dasar berupa campuran antara
jus anggur segar dengan food grade alcohol
murni. Proses pembuatan dissert wines tidak
melalui proses fermentasi, sedangkan kandungan
alkohol wines diperoleh dari hasil pencampuran
jus anggur segar dengan alkohol murni untuk
makanan. Campuran jus anggur segar dengan
alkohol murni itu kemudian disimpan selama
2-3 tahun untuk proses aging di dalam barel.
Setelah disimpan selama 2-3 tahun, wines yang
dihasilkan kemudian disaring untuk selanjutnya
dimasukkan ke dalam kemasan botol dan siap
untuk dipasarkan. ***  

informasi >
PT Arpan Bali Utama
Jl. Danau Tondano Gang 1 X, Sanur, Denpasar-Bali 80228
Telp (0361) 286298, Fax. (0361) 281943
e-mail: rai@hattenwines.com
website: www.hattenwines.com.
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CV Cihanjuang Inti Teknik

Produsen Turbin
Listrik Mikro Hidro
dengan TKDN Hampir 100%

H

arus diakui bahwa sampai saat ini
Indonesia belum banyak memiliki
industri yang mampu menghasilkan
produk peralatan listrik yang
kompetitif, baik kompetitif dalam segi kualitas
maupun dalam segi harga, pelayanan purna jual
dan lain-lain. Apalagi jika dilihat dari konteks
pengembangan industri nasional, tampaknya
belum banyak industri peralatan listrik di dalam
negeri yang mampu memanfaatkan komponen
lokal secara maksimal.

Namun     semua     persepsi    tersebut di
atas seakan-akan terpatahkan manakala kita
menyaksikan apa yang telah dan sedang dilakukan
oleh Eddy Permadi dengan CV Cihanjuang Inti
Teknik (CIT)-nya di desa Cihanjuang, Cimahi,
Bandung, Jawa Barat. Eddy yang lulusan Politeknik
Mekanik Swiss di Bandung pada tahun 1980 dan
pernah mengenyam pendidikan lanjutan di
Swiss dan Jerman mulai merintis industri mesin
produksi, pupuk dan pengecoran logam sejak
tahun 1998.
Karya Indonesia edisi 1 - 2008
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Eddy yang sempat mempelajari teknologi
pembuatan turbin di Luzen, Swiss melalui program
alih teknologi dari ENTEC dalam rangka kerjasama
Ditjen Listrik dan Pengembangan Energi dengan
GTZ, mencoba membuat prototipe turbin listrik
PLTMH sekitar tahun 1998. Setelah diuji di
laboratorium ENTEC di Swiss, ternayata prototipe
turbin listrik buatan Eddy memiliki kinerja yang
sangat tinggi dengan tingkat efisiensi yang jauh
melampaui efisiensi turbin lainnya. Sejak itulah
Eddy merasa percaya diri dan bertekad untuk
memfokuskan diri dalam membuat turbin listrik
untuk PLTMH.
Kini, Eddy Permadi dengan CV CIT-nya sudah
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mampu memproduksi peralatan pembangkit
listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) termasuk
peralatan turbin listrik, alat kontrol (panel) listrik
sampai generatornya dengan memanfaatkan
sebanyak mungkin komponen lokal. Dengan
upaya untuk sebesar mungkin memanfaatkan
komponen lokal itu, Eddy berhasil memperoleh
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk
produk peralatan PLTMH-nya hingga mencapai
hampir 100%.
Tidak hanya itu, produk peralatan PLTMH
yang dihasilkan Eddy Permadi pun memiliki daya
saing yang sangat tinggi, baik dilihat dari segi
kualitas maupun harga. Hal itu terbukti dengan

banyaknya pesanan pembuatan turbin PLTMH,
tidak hanya dari dalam negeri sendiri tetapi juga
dari berbagai negara di dunia.
Di dalam negeri sendiri selama tahun 2007
Eddy bersama CV CIT-nya telah berhasil memasok
turbin untuk PLTMH di lebih dari 200 lokasi di
berbagai daerah di tanah air, mulai dari Nanggroe
Aceh Darussalam sampai tanah Papua. Sebagian
dari PLTMH itu bahkan dibangun sendiri oleh CV
CIT mulai dari konstruksi sipilnya, perlengkapan
elektromekaniknay, transmisi dan distribusi
kepada masyarakat sekitar hingga instalasi ke
rumah-rumah.
Yang lebih membanggakan lagi dari turbin
listrik PLTMH buatan CV CIT adalah bahwa buyer
asing turbin PLTMH CV CIT tidak hanya berasal dari
negara berkembang seperti Tajikistan dan negaranegara di benua Afrika, tetapi justru kebanyakan
pembelian itu datang dari negara-negara maju
di Eropa seperti Swiss, Jerman dan Rusia. Sudah
dua tahun berajalan CV CIT mengekspor produk
turbin listrik PLTMH buatannya ke negara-negara
tersebut.
Desain  produk turbin listrik PLTMH produksi
CV CIT kini sudah dipatenkan di Ditjen Hak
Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan
HAM dengan menggunakan merek yang diambil
dari nama lokal sebuah tanaman, yaitu ‘Hanjuang’.
Merek Hanjuang itu sendiri mirip dengan
nama desa yang sekaligus menjadi nama jalan
dimana lokasi bengkel kerja PT CIT berada, yaitu
Cihanjuang.
Menurut Eddy, tenaga listrik mikro hidro
merupakan salah satu sumber energi baru dan
terbarukan yang memiliki potensi yang sangat
besar untuk dikembangkan di tanah air. Sebab,
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Indonesia dengan wilayah yang cukup luas banyak
memiliki aliran air sungai yang sangat potensial
untuk membangkitkan tenaga listrik. Sementara
itu, dari sekitar 220 juta rakyat Indonesia dewasa
ini, sekitar 100 juta penduduk diantaranya masih
belum mendapatkan fasilitas aliran listrik dari
PLN.
Dengan melihat potensi sumber daya alam
yang belum termanfaatkan secara optimal itulah,
Eddy kemudian merintis usaha yang bergerak
dalam industri pembuatan turbin PLTMH. Bagi
Eddy, setiap gerakan air dari tempat yang
lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah
menyimpan energi potensial yang dapat diubah
menjadi energi listrik. Namun dalam hal ini Eddy
lebih memfokuskan diri untuk memproduksi
turbin listrik untuk PLTMH mengingat PLTMH
sangat cocok untuk masyarakat yang berada di
pelosok tanah air dengan memanfaatkan aliran
air sungai yang tidak begitu besar.
Kapasitas pembangkitan listrik PLTMH
pun tidak sebesar kapasitas pembangkitan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik PT
PLN. Daya listrik yang mampu dihasilkan oleh
pembangkit listrik tenaga air yang dikategorikan
sebagai PLTMH biasanya berkisar antara 100
Watt sampai 200.000 Watt (200 KWatt). Namun
demikian, masuknya aliran listrik PLTMH ke pelosok
pedesaan membawa dampak yang sangat besar
bagi masyarakat di pedesaan. Sebab, masuknya
listrik PLTMH ke pelosok pedesaan sudah
terbukti mampu membangkitkan perekonomian
rakyat seperti berkembangnya industri tekstil

(bordir) rumahan di
Tasikmalaya, industri
makanan
(kripik
nangka) dan industri
minuman (bandrek) di
Bandung.
W a l a u p u n
CV CIT kini lebih
memfokuskan
diri
untuk memproduksi
turbin untuk PLTMH
dengan
kapasitas
pembangkitan sampai
200 KW, namun CV CIT
sebetulnya
mampu
memproduksi turbin
listrik dengan kapasitas pembangkitan
yang lebih besar, atau
untuk
pembangkit
listrik mini hidro.
Sebab,
CV
CIT
pernah memproduksi turbin yang mampu
membangkitkan listrik sebesar 2 X 260 KW untuk
memenuhi pesanan pembeli dari Tajikistan.
Ada empat jenis tipe turbin listrik yang
diproduksi CV CIT saat ini, yaitu turbin tipe
Propeller Tubular, Turbin Tipe Celup Propeller,
turbin tipe Cross Flow dan turbin tipe Open Flume.
Turbin tipe Propeller Tubular biasanya digunakan
untuk membangkitkan listrik dari aliran air yang
memiliki perbedaan ketinggian (head) sekitar 14
meter dan mampu membangkitkan listrik sebesar

70 KW, sedangkan tipe turbin Celup Propeller
merupakan turbin relatif kecil untuk aliran air yang
memiliki perbedaan ketinggian sekitar 3 meter.
Tipe turbin Celup Propeller ini mudah dipindahpindahkan dan memiliki kapasitas pembangkitan
sebesar 100 watt.
Turbin tipe Cross Flow biasanya digunakan
untuk membangkitkan energi listrik dari aliran
air yang memiliki perbedaan ketinggian 8 meter
sampai 30 meter dan mampu membangkitkan
listrik hingga 52,5 Kw. Sementara itu, turbin tipe
Open Flume biasanya digunakan untuk aliran
air yang memiliki perbedaan ketinggian kurang
1 meter sampai 6 meter dengan kemampuan
membangkitkan listrik sampai 24 KW.
Walaupun skala usaha CV CIT masih tergolong
industri kecil menengah (IKM), namun sebagai
nakhoda CV CIT Eddy Permadi tidak pernah
melupakan tanggung jawab sosial (Corporate
Social Responsibility) yang harus diemban
oleh perusahaannya terhadap masyarakat di
sekitar lokasi usahanya.   Untuk itu, Eddy juga
mengembangkan usaha minuman tradisional
asli Jawa Barat ‘bandrek’ yang dikemas secara
menarik dalam bentuk saset menjadi minuman
segar instant yang siap diseduh kapan saja.
Energi listrik yang berasal dari PLTMH
yang dikembangkan CV CIT digunakan untuk
memenuhi kebutuhan energi listrik di industri
minuman bandrek. Industri minuman tradisional
itu pun mampu menyediakan banyak lapangan
kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha
dengan melibatkan lebih dari 400 pengrajin
gula semut dan petani jahe. Kini produk bandrek
instant dalam kemasan saset itu sudah mulai
banyak dipasarkan di sejumlah toko dan pasar,
termasuk ke outlet-outlet jaringan ritel modern.
***
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Mobil Komodo
Kendaraan Tangguh untuk Medan Off Road
Hasil Kreasi Anak Bangsa
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P

ara ahli dan insinyur otomotif Indonesia
kini telah memiliki kemampuan
melakukan rancang bangun kendaraan
bermotor yang sudah tidak diragukan lagi
kehandalannya. Mereka sudah dapat disejajarkan
dengan para ahli dan insinyur otomotif dari
mancanegara yang telah lebih dahulu melahirkan
produk-produk kendaraan bermotor berkualitas
di pasaran.
Kemampuan rancang bangun tersebut
dibuktikan oleh sejumlah ahli dan insinyur
perekayasaan (engineering) mantan karyawan
PT Dirgantara Indonesia yang kini membentuk
sebuah perusahaan yang diberi nama PT Fin
Tetra Indonesia. Perusahaan tersebut berhasil
menciptakan sebuah kendaraan bermotor
roda empat yang dirancang khusus agar dapat
dipergunakan di pelosok-pelosok daerah di
tanah air yang masih belum tersentuh oleh
pembangunan infrastruktur jalan raya. Gagasan
tersebut menjadi ide dasar untuk memecah
kebuntuan pembangunan masyarakat di
daerah-daerah pelosok yang selama ini telah
mengakibatkan mereka berada dalam situasi yang
terkungkung oleh keterisolasian permanen.

Sebagaimana diketahui sebagian besar
wilayah di tanah air, khususnya di daerah-daerah
terpencil, termasuk wilayah pedesaan, wilayah
perkebunan, hutan dan juga daerah lokasi
transmigrasi masih belum banyak tersentuh oleh
pembangunan sarana dan prasarana jalan yang
memadai. Wilayah-wilayah tersebut, walaupun
memiliki potensi ekonomi yang cukup besar
untuk dapat dikembangkan, namun sampai
saat ini masih tetap menjadi daerah tertinggal
dan menjadi kantong-kantong kemiskinan
karena tidak adanya sarana transportasi yang
memadai..   
Atas dasar pertimbangan itulah, PT Fin Tetra
Indonesia mencoba mengembangkan desain
produk otomotif yang mampu mengatasi
berbagai kendala infrastruktur di daerah dengan
menciptakan kendaraan roda empat yang diberi
nama Komodo. Kendaraan roda empat berukuran
relatif kecil tersebut dirancang khusus untuk
dapat mengarungi medan off road yang terjal,
bergelombang, becek (berair) dan licin. Mobil
komodo juga dirancang untuk dapat mengarungi
medan bersemak, berumput serta tanjakan dan
turunan yang cukup curam.

Ibnu Susilo, Presiden Direktur PT Fin Tetra
Indonesia mengatakan mobil Komodo dirancang
khusus untuk dapat menjelajahi medan off road
yang kondisinya masih alami. Dengan rancangan
khusus seperti itu kendaraan roda empat tersebut
sangat tangguh dan handal dalam mengarungi
medan off road, namun tetap aman dan nyaman
dikendarai karena kendaraan tersebut tetap
mampu melaju dengan stabil walaupun medan
yang dilaluinya cukup berat.
Rancangan kaki-kaki mobil komodo yang
dilengkapi dengan shock breaker yang telah
disesuaikan dengan kondisi medan yang berat
membuat mobil Komodo tetap nyaman dan
aman dikendarai di medan yang terjal sekalipun.
Rancangan khusus pada shock breaker mobil
Komodo membuat kendaraan tersebut tetap
terasa empuk walaupun harus melalui medan
berat.
Selain itu, kendaraan roda empat ini juga
memiliki kemampuan untuk bermanuver yang
sangat lincah, gesit dan stabil di medan berat.
Kemampuan bermanuver itulah yang menjadi
ciri khas dari mobil Komodo.
“Kemampuan bermanuver yang lincah, gesit
Karya Indonesia edisi 1 - 2008
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karena semua komponen kendaraan tersebut
telah dapat diproduksi di dalam negeri, kecuali
untuk mesin yang masih diimpor dari Jepang
dan ban yang juga menggunakan ban impor dari
China. Namun demikian, Ibnu mengaku industri
ban di dalam negeri sebetulnya sudah mampu
memproduksi ban Mobil Komodo namun hal
itu sangat tergantung kepada hitung-hitungan
bisnisnya.
Untuk memproduksi Mobil Komodo secara
massal dan komersial, Ibnu mengatakan
dibutuhkan modal kerja yang tidak sedikit.
Sampai kini Ibnu mengaku PT Fin Tetra Indonesia
belum bisa membuat stok Mobil Komodo dalam
jumlah yang cukup untuk dijual ke pasar karena
tidak memiliki modal kerja yang memadai. Karena
itu, perusahaan tersebut sangat terbuka apabila
ada pihak pemilik modal yang tertarik untuk
bekerja sama memproduksi kendaraan serba
guna tersebut secara komersial. ***

dan stabil di medan berat itu lah yang memberikan
inspirasi kepada kami untuk memberinya
nama Komodo sesuai dengan ciri-ciri fauna asli
Indonesia tersebut,” kata Ibnu.
Namun demikian, tambah Ibnu, kendaraan
roda empat ini tetap ekonomis dan sangat praktis
digunakan di medan off road yang berat seperti
di perkebunan dan kawasan hutan. Oleh karena
itu para pemilik kebun, petugas kehutanan, polisi
hutan, petugas survey dan kalangan yang banyak
berhubungan dengan medan berat lainnya
sangat cocok menggunakan kendaraan hasil
karya anak bangsa ini.
Mobil Komodo dibuat dalam dua versi tempat
duduk (penumpang), yaitu satu orang penumpang
(single seater) dan dua orang penumpang (double
seater). Disamping itu, kendaraan ini juga cukup
serba guna karena masih menyisakan ruang
untuk angkutan barang dengan kapasitas angkut
barang hingga 200 kg.
Dari segi kocek pun, kendaraan roda empat
ini sangat ekonomi karena tiga alasan utama.
Pertama, harga mobil Komodo relatif sangat
terjangkau, yaitu Rp 40 juta per unit. Kedua,
konsumsi bahan bakarnya sangat irit karena
kendaraan ini dilengkapi mesin dua langkah
torak (2 Tak) dengan kapasitas mesin 180 cc yang
mampu melaju dengan perbandingan konsumsi
bahan bakar 1 liter : 20 km.
Ketiga, suku cadang mobil Komodo sangat
mudah diperoleh di toko-toko onderdil atau
bengkel-bengkel kendaraan bermotor, karena
perancang kendaraan tersebut semaksimal
mungkin memanfaatkan komponen kendaraan
yang banyak dijual di pasaran. Kecuali untuk
komponen shock breaker yang memang
merupakan hasil rancangan khusus penciptanya.
Dengan demikian, apabila ada komponen mobil
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Komodo yang sudah aus atau rusak, maka setiap
bengkel kendaraan dapat melakukan perbaikan
dan penggantian komponen karena seluruh
komponennya compatible dengan komponen
kendaraan yang ada di pasaran.
Menurut Ibnu, proses perancangan Mobil
Komodo memakan waktu selama 1,5 tahun, yaitu
dari Mesi 2006 sampai Februari 2008. Prototipe
Mobil Komodo yang pertama sudah selesai
dikerjakan dan sudah lulus uji coba di kawasan
hutan Tangkuban Perahu, Bandung. Kini PT Fin
Tetra Indonesia sedang mengerjakan pembuatan
dua unit Mobil Komodo atas pesanan pembeli
dari Riau dan Bogor.
Tingkat kandungan lokal (local content)
untuk Mobil Komodo telah mencapai 80%

Lintas Berita

Wapres Jusuf Kalla Buka
Seminar OVOP

W

akil
Presiden
Jusuf Kalla secara
resmi membuka
seminar tentang
OVOP atau One Village One
Product   yang diselenggarakan
pada 4 Maret 2008 lalu atas
kerjasama
antara
Dewan
Kerajinan Nasional (Dekranas),
Departemen
Perindustrian
(Depperin), Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia dan
Japan ExternalTrade Organization
(JETRO).
Tampil sebagai pembicara
pada seminar tersebut antara
lain Menteri Perindustrian Fahmi
Idris dan Dr. Morihiko Hiramatsu
selaku
peng-gagas
OVOP
yang telah berhasil mengembangkan konsep OVOP di
Jepang sejak tahun 1979. Para
pembicara kunci tersebut hadir
untuk memberikan motivasi
dan
semangat
kepada
kabuoaten/kota
agar
lebih
bersungguh-sungguh dan fokus

mengembangkan IKM.
Melalui
penerapan
konsep
OVOP
itu diharapkan kalangan IKM mampu
mentransformasikan potensi sumber daya
daerah yang melimpah menjadi produk bernilai
tambah tinggi yang mengglobal dalam rangka
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan
kesejahteraan masyarakatnya.
Konsep OVOP pada dasarnya merupakan
tindak lanjut dari pelaksanaan program
pengembangan kompetensi inti industri daerah
sebagai suatu pendekatan pengembangan
potensi daerah (regional development) di satu
wilayah dalam mendorong pengembangan
suatu produk kelas globalyang unik khas daerah
dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya
lokal.
Penerapan
konsep
OVOP
ditujukan
untuk
menggali
dan
mempromosikan
produk
inovatif
dan
kreatif
berbasis
sumber daya lokal yang bersifat unik khas daerah,
bernilai tambah tinggi, ramah lingkungan,
memiliki citra dan daya saing internasional
dengan sasaran meningkatnya jumlah produk
IKM yang mampu menembus pasar global.
Strategi Depperin dalam pengembangan IKM
dengan pendekatan OVOP dilakukan melalui: 1)
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, sektor swasta dan masyarakat lokal; 2)
Pemanfaatan pengetahuan, tenaga kerja dan
sumber daya lokal lainnya yang memiliki keunikan
khas daerah; 3) Perbaikan mutu dan penampilan
produk; dan 4) Promosi dan pemasaran pada
tingkat nasional dan global.
Kriteria yang dipakai untuk menetapkan
produk unggulan daerah menjadi produk OVOP
antara lain meliputi keunikan khas budaya dan
keaslian lokal, mutu dan tampilan produk, potensi
pasarnya yang terbuka di dalam dan luar negeri,
kontinyuitas dan konsistensi produksinya yang
didukung sumber daya lokal.
Pengembangan IKM melalui pendekatan
OVOP dikoordinasikan oleh Departemen
Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri
Kecil Menengah yang pelaksanaannya dilakukan
melalui pembentukan Forum Koordinasi ditingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan tingkat
Kabupaten/Kota.   Fungsi Forum Koordinasi
adalah sebagai mediasi seleksi produk OVOP,
penyelarasan, penyusunan dan pelaksanaan
program, serta untuk monitoring dan evaluasi.
***
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Kontroversi
Bakteri
E. Sakazakii
Perlu Segera
Diakhiri

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) meminta
seluruh pemangku kepentingan industri susu
formula di dalam negeri segera mengakhiri
kontro-versi yang terjadi seputar isu
pencemaran produk susu formula dan makanan
bayi oleh bakteri Enterobacteriaceae sakazakii
(E. sakazakii) agar tercipta suasana yang kondusif
sekaligus
Permintaan itu disampaikan Rektor IPB Dr.
Ir. Herry Suhardiyanto, Msc. dalam ‘Round Table
Discussion tentang Isu Bakteri E. sakazakii pada
Produk Susu Formula dan Makanan Bayi’ yang
diselenggarakan di Gedung Rektorat IPB  Kampus
Darmaga Bogor tanggal 4 Maret 2008 lalu.
Pertemuan yang prakarsai oleh civitas
academica IPB itu antara lain dihadiri wakil
dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat
Perlindungan Konsumen Dirjen Perdagangan
Dalam Negeri Departemen Perdagangan,
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau
Departemen Perindustrian, Lembaga Penelitian
dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB,
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fateta
IPB, Departemen Kesmavet Fakultas Kedokteran
Hewan IPB dan Dewan Guru Besar IPB. Turut juga
diundang dalam pertemuan tersebut Asosiasi
Industri Pengolahan Susu (IPS), Asosiasi Produsen
Makanan Bayi (APMB) dan Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (BPOM) namun tidak ada
perwakilan dari ketiga lembaga tersebut yang
hadir.
Dalam sambutannya Rektor IPB mengajak
semua pihak untuk mengembangkan suasana
yang lebih kondusif dalam menanggapi isu
bakteri E. sakazakii mengingat seolah-olah
penelitian yang dilakukan IPB hanya meresahkan
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masyarakat. Selama ini IPB
lebih mengedepankan
penelitian
yang
m e n g h a s i l k a n
informasi untuk dapat
ditindaklanjuti
oleh
pemerintah.  
Dalam pertemuan itu
pembicara dari Fakultas
Kedokteran Hewan (FKH)
IPB Dr. drh Sri Estuningsih
menyampaikan
hasil
penelitiannya tentang
bakteri E. sakazakii sejak
tahun 2003 sampai
dengan tahun 2006
dengan menggunakan
sampel produk susu
formula dan makanan bayi produksi lokal.
Penelitian tersebut menemukan lima dari 22
sampel susu formula positif tercemar bakteri E.
sakazakii.
Pembicara IPB lainnya, Dr. Ratih Dewanti
dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
mengatakan beberapa hasil penelitian di luar
negeri pada susu formula juga ditemukan bakteri
E. sakazakii (Faber 2004). Bakteri tersebut juga
ditemukan dalam lingkungan pabrik dan rumah
tangga seperti milk powder factory, chocolate
factory, pasta factory, cereal factory, potato factory
dan house hold. Bahkan, bakteri E. sakazakii juga
ditemukan pada lalat buah, debu, lalt rumah,
tikus, udara dan sedimen.
Mengenai penelitian bakteri E. sakazakii pada
produk susu formula dan makanan bayi yang
dilakukan IPB, Dr. Ratih mengatakan penelitian
tersebut baru merupakan perspektif analisis

resiko dimana penelitian yang dilakukan
baru sampai pada tahap identifikasi masalah.
Untuk sampai pada tingkat resiko atau dapat
mengakibatkan bahaya masih diperlukan
penelitian lebih lanjut yang memerlukan waktu
cukup panjang.
Dr Ratih Dewanti juga menyampaikan bahwa
dunia internasional telah mendiskusikan hal
tersebut khususnya dalam pembahasan standard
CODEX. Namun sejuah ini pembahasan standard
CODEX baru sampai pada level 3 (tiga) dari 8
(delapan) level yang dipersyaratkan.
Sementara itu, pembicara lainnya Dr. dr.
Sri Budiati dari FMIPA IPB menyatakan bakteri
E. sakazakii hanya menyerang bayi yang lahir
premature dengan berat badan kurang dari
2500 gram. Menurut Dr. dr. Sri penanganan pencegahan E. sakazakii sama seperti penanganan
pencegahan pada bakteri lainnya. ***
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Dudung Alie Syahbana

Batik Indonesia Perlu
Dukungan Promosi
I

ndustri kerajinan batik sudah cukup lama
berkembang di wilayah Nusantara namun
tidak ada yang tahu persis kapan kebudayaan
membatik itu mulai ada di tanah air. Tidak ada
catatan sejarah masa lampau yang memuat asalusul kerajinan batik di tanah air. Namun demikian,
pada tahun 1800-an sudah ada sejumlah buku
yang ditulis baik oleh orang Indonesia maupun
orang asing mengenai kain batik Indonesia pada
masa itu.
Perkembangan budaya membatik di Indonesia
pun diyakini tidak terlepas dari pengaruh budaya
membatik bangsa lain. Jika dilihat dari motif-motif
batik yang pernah berkembang di Indonesia
tampak sekali bahwa budaya membatik di
Indonesia itu banyak juga mendapatkan pengaruh
dari budaya membatik bangsa-bangsa di belahan
bumi yang lain seperti Arab, India, China, Jepang
dan Eropa.  

Bedanya, budaya membatik di Indonesia
masih tetap bertahan sampai saat ini, sedangkan
budaya membatik di negara lain sudah banyak
yang ditinggalkan masyarakatnya. Di wilayah
Nusantara sendiri kini banyak sekali daerah yang
mengembangkan industri kerajinan batik. Di
daerah-daerah tersebut kemudian berkembang
berbagai macam motif batik yang sangat khas
dan unik sesuai dengan ciri khas budaya setempat
masing-masing. Karena itu, kemudian dikenal
motif batik kedaerahan seperti batik Cirebonan,
Garutan, Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Lasem dan
lain-lain.
Adanya motif-motif batik kedaerahan tersebut
menunjukkan bahwa di Indonesia pernah
berkembang sentra-sentra industri kerajinan batik
di sejumlah daerah. Sentra-sentra industri kerajinan batik itu memiliki ciri khas masing-masing.
Budaya membatik itu juga kemudian melebur

menjadi bagian dari budaya masyarakat etnis
di sejumlah daerah seperti di Solo, Yogyakarta,
Pekalongan, Cirebon dan lain-lain. Bahkan hingga
saat ini budaya membatik tetap dipertahankan di
daerah itu sehingga daerah tersebut sampai kini
tetap dikenal sebagai sentra industri kerajinan
batik.
Selain sebagai bagian dari budaya, industri
kerajinan batik di suatu daerah memiliki peranan
yang cukup penting bagi perkembangan
perekonomian di daerah tersebut. Bahkan di
sejumlah daerah seperti Pekalongan, industri
kerajinan batik memegang peranan yang cukup
besar bagi pertumbuhan ekonomi di daerah
tersebut. Hal itu tidak terlepas dari besarnya
komposisi warga/penduduk Kota Pekalongan
yang menggantungkan hidupnya kepada industri
kerajinan batik.
Dudung Alie Syahbana, pemerhati, pencinta
sekaligus pelaku industri batik Pekalongan
mengatakan tingginya peranan ekonomi
dari industri kerajinan batik bagi masyarakat
Pekalongan tidak terlepas dari lengkapnya
infrastruktur industri perbatikan di kota yang
terletak di pesisi utara Jawa Tengah itu. Infrastruktur perbatikan yang dimaksud Dudung
adalah sarana dan prasarana pendukung industri
perbatikan yang sangat lengkap di Pekalongan.
Mulai dari industri kain mori (kain yang menjadi
bahan dasar untuk pembuatan batik), industri yang
menghasilkan bahan pewarna batik (termasuk
bahan pewarna sintetik maupun alami), industri
yang menghasilkan peralatan untuk membatik
(canting, mal/cetakan, malam/lilin dan lain-lain)
sampai kepada alat tenun bukan mesin (ATBM) dan
komponen mesin tekstil. Bahkan, Kota Pekalongan
memiliki sejumlah pasar sebagai out let (pasar
permanen) yang dikhususkan untuk penjualan
batik Pekalongan.
“Infrastruktur perbatikan di Pekalongan
merupakan yang terlengkap di Indonesia. Di
Pekalongan orang dapat dengan mudah membeli
kain mori, malam/lilin, canting, bahan pewarna
dan sebagainya dalam skala eceran. Bahkan ada
juga orang yang menjual kain batik setengah jadi,
yaitu kain yang sudah dibatik tapi belum diwarna
atau disebut juga kain blangko,” kata Dudung.
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Karena itu, tambah Dudung, tidak berlebihan
kiranya apabila Kota Pekalongan kini mendapatkan julukan sebagai ‘Kota Batik’. Julukan
Kota Batik itu diberikan tidak hanya berdasarkan
pada kenyataan bahwa Kota Pekalongan memiliki
sejarah perbatikan yang cukup panjang dan
lengkap, tetapi juga karena kelengkapan
infrastruktur perbatikan dan banyaknya warga
Pekalongan yang terlibat dalam industri kerajinan
batik.
Namun sayangnya perkembangan yang
kini terjadi dalam industri kerajinan batik di
Pekalongan cukup memprihatinkan. Banyak para
pelaku industri kerajinan batik di Kota Batik itu
yang kini mengalami penurunan omset penjualan
secara drastis baik di pasar domestik maupun
di pasar ekspor. Penurunan omset penjualan itu
telah mengakibatkan banyak pengusaha batik
di Pekalongan yang kini terpaksa mengurangi
volume produksi dan mengurangi jumlah tenaga
kerja.
Melonjaknya
harga
berbagai
barang
kebutuhan masyarakat telah mengakibatkan
turunnya daya beli masyarakat di dalam negeri,
sementara melemahnya perekonomian dunia
telah mengakibatkan menurunnya permintaan
para konsumen di luar negeri terhadap berbagai
jenis barang produksi Indonesia termasuk batik.
Karena itu, kegiatan ekspor batik dari Pekalongan
dan dari wilayah lainnya pun terus memperlihatkan kecenderungan yang menurun.
“Kondisi Batik Pekalongan dewasa ini memang
agak turun. Tapi untuk produk-produk yang
customized (spesial) tidak terlalu terganggu oleh
penurunan daya beli masyarakat. Secara umum
Indonesia sedang mengalami penurunan daya
beli, tapi pengusaha pada dasarnya mempunyai
daya juang tinggi untuk mengatasi persoalan
pasar. Saya yakin Industri kerajinan batik
Pekalongan akan tetap eksis kecuali ada sesuatu
yang istimewa,” kata Dudung.
Dudung sendiri sudah 11 tahun menggeluti
industri tekstil tie die (ikat celup) atau di Palembang
disebut dengan jumputan dan batik customized.
Batik special (customized) dibuat khusus dengan
segmen pasar menengah ke atas. Karena itu
pasarnya relatif tidak terpengaruh oleh penurunan
daya beli masyarakat.
Hanya sekitar 10%-15% dari pengusaha batik
Pekalongan yang memproduksi batik khusus.
Kekhususan tersebut dapat dilihat dari desain
yang khusus (limited edition) dan cara pembuatan
yang khusus pula, biasanya dibuat tidak lebih dari
dua lembar kain. Setiap lembar kain dibuat selama
4-6 bulan. Selain desainnya khusus, pasarnya juga
sangat khusus, yaitu masyarakat kelas menengah
ke atas.
Menurut Dudung, bagi masyarakat dan
rakyat Indonesia, industri batik sebetulnya sangat
strategis. Karena secara ekonomi dan budaya
sangat mengena dengan masyarakat Indonesia.
Namun sayangnya para pemain batik di
Indonesia selama ini umumnya masih jadi jago
kandang semua. Mereka belum berpikir untuk go
internasional.
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Walaupun 30% konsumsi batik spesial berasal
dari luar negeri, tapi itu karena para pembeli itu
yang datang sendiri ke Indonesia, bukan karena
pengusaha batik Indonesia yang mempromosikan
ke luar negeri. Seharusnya para pengusaha batik
itu memanfaatkan link yang sudah ada untuk
kegiatan promosi batik Indonesia secara aktif.
Dengan promosi batik maka para pengusaha itu
melakukan bisnis sambil memperkenalkan budaya
Indonesia ke luar negeri.
Dudung mengakui selama ini kegiatan
promosi batik Indonesia kalah jauh dibandingkan
dengan kegiatan promosi batiknya Malaysia.
Pemerintah dan dunia usaha Malaysia begitu
gencar mempromosikan batek mereka, sedangkan
kalangan dunia usaha dan pemerintah Indonesia
masih adem ayem saja.
Baru setelah melihat
kenyataan
bahwa
dunia
internasional
lebih mengenal batek
Malaysia ketimbang batik
Indonesia,parapengusaha
dan
pemerintah
Indonesia
kebakaran
jenggot. Padahal secara
teknis batek Malaysia itu
tidak ada apa-apanya
dibandingkan
dengan
batik Indonesia.
“Hanya
karena
promosi batik Malaysia
jauh lebih maju dan gencar
dibandingkan promosi
batik Indonesia, maka
Malaysia kini lebih dikenal
dunia. Kalau bangsa
Indonesia
melakukan

promosi seperti Malaysia, maka batik Indonesia
sebetulnya jauh lebih baik, baik dilihat dari desain
maupun mutu, kreatifitas dan lain-lain. Pendek
kata batik Indonesia itu jauh lebih unggul. Malaysia
hanya menang promosi, padahal tidak ada apaapanya dibandingkan dengan batik Indonesia,”
tutur Dudung
    Batek Malaysia, kata Dudung, umumnya
merupakan batek kontemporer sedangkan
di Indonesia batik merupakan batik asli yang
memiliki nilai filosofis. Namun demikian
kalangan pengusaha batik Indonesia tetap harus
mewaspadainya karena para pengusaha batek
Malaysia kini mulai mengambil para perajin/
pembatik dari Indonesia melalui TKW-TKW. ***

Apa & Siapa

PT Tinibali Jaya Mandiri

Garmen Hand Made Desain Khusus Untuk Pasar Ekspor

P

roduk pakaian jadi (garmen) untuk wanita yang dibuat dengan
tangan (hand made) serta diproduksi dengan desain khusus
kini cukup banyak diminati pembeli dari luar negeri. Walaupun
cara produksinya tidak menggunakan mesin otomatis, namun
produk yang lebih banyak membutuhkan sentuhan tangan-tangan
terampil para pembuatnya itu banyak diminati kalangan pembeli dari
negara-negara Eropa.
Segmen pasar pakaian jadi berdain khusus inilah yang selama
ini digarap PT Tinibali Jaya Mandiri, sebuah perusahaan konveksi
(garmen) di kawasan Renon, Denpasar, Bali. Para pemain di segmen
pasar ini memang tidak begitu banyak karena untuk menggarap
segmen pasar tersebut dibutuhkan perkeja yang berpengalaman dan
memiliki keahlian khusus di bidang pekerjaannya masing-masing.
Perusahaan yang kini dinahkodai oleh Ariesta Suryajaya Nasution, anak
bungsu dari pasangan pendiri perusahaan M. Safei Nasution dan Sri Hartini,
mampu memenuhi berbagai pesanan pembuatan pakaian jadi berdesain
khusus dari para pelanggannya di mancanegara, seperti Inggirs, Spanyol,
Denmark, Italia dan lain-lain.
Didirikan secara resmi pada 24 Desember 1989 oleh mendiang ibunda
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Sri Hartini, PT Tinibali Jaya Mandiri mengawali
kegiatan bisnisnya dengan jasa penjahitan
pakaian wanita dengan mengandalkan pesanan
dari kenalan dan kerabat dekat. Usaha tersebut
kemudian berkembang menjadi sebuah usaha
konveksi yang berbadan hukum dengan
menggarap berbagai pesanan pakaian wanita
berdesain khusus dari pembeli mancengara.
Sekitar 95% dari total produksinya kini ditujukan
untuk memenuhi pesanan dari para pelanggan/
pembeli dari luar negeri dan hanya sekitar 5% saja
yang dipasarkan di pasar domestik.
Pembuatan pakaian wanita dengan desain
khusus tersebut umumnya cukup rumit dan
jelimet sehingga membutuhkan pekerja yang
tidak hanya terampil, tetapi juga telaten,
teliti dan tekun. Hal itu diperlukan untuk
mendapatkan produk pakaian jadi berkualitas
tinggi dengan hasil pekerjaan yang rapi mulai
dari
pekerjaan
pemolaan,
penjahitan,
pemasangan mote-mote, manik-manik (bids),
bordir sampai pekerjaan finishing.
Mengingat cukup rumitnya cara pembuatan
pakaian jadi berdesain khusus itu maka proses
pembuatan untuk satu potong pakaian jadi saja
dibutuhkan waktu yang relatif lama, yaitu sekitar
2 minggu untuk satu potong pakaian. Karena
itu pula kegiatan produksi pakaian berdesain
khusus itu tidak bisa dilakukan secara massal,
hal itu mengingat proses pembuatannya sangat
tergantung kepada jumlah tenaga kerja terampil
yang terlibat dalam proses pembuatannya.
Umumnya produk pakaian jadi yang dihasilkan
pun merupakan produk garmen berkategori
limited edition dan dijual dengan harga yang
khusus pula. Satu potong pakaian atasan wanita
biasanya dijual dengan harga US$ 20, sedangkan
pakaian long dress biasanya dijual dengan harga
antara US$ 80 sampai US$ 100 per potong.
Proses pembuatan secara hand made melalui
tangan-tangan terampil para pekerja di PT Tinibali

Jaya Mandiri ditambah dengan berbagai asesoris
pakaian berupa mote-mote, bids batangan,
pasiran, piringan dan bordir tangan yang
dikombinasi dengan pemilihan warna bahan
dasar yang sangat indah dan gemerlap menjadi
ciri khas produk pakaian jadi produksi perusahaan
tersebut.  
Umumnya PT Tinibali Jaya Mandiri
menggunakan bahan pakaian (kain) yang
terbuat dari serat alami seperti kain katun, sutera
dan rayon. Beberapa bahan pakaian tersebut
biasanya memang merupakan produk impor
seperti kain sutera dan asesoris seperti motemote, manik-manik dan lain-lain.
Dengan mengikuti perkembangan desain
serta model dan warna yang sedang menjadi
trend di pasar serta didukung oleh 115 orang
pekerja operasional sehari-hari, PT Tinibali
Jaya Mandiri kini mampu mengekspor sekitar
4.000 potong pakaian jadi hand made setiap
bulannya ke berbagai negara seperti Inggris,
Spanyol, Denmark, Italia dan Australia. Produk
pakaian jadi yang diekspor itu umumnya belum
dipasangi label atau merek, karena sesuai
dengan kontrak pesanannya pelanggan sendiri
yang nantinya memasang label (merek).
Produk-produk pakaian jadi hand made
itu umumnya dibuat di PT Tinibali Jaya Mandiri
berdasarkan desain dari pembeli. Namun
kadang-kadang produk tersebut juga dibuat
berdasarkan hasil rancangan PT Tinibali Jaya
Mandiri sendiri atau kombinasi antara ide atau
desain dari pembeli dengan ide atau rancangan
PT Tinibali Jaya Mandiri.
Kendati demikian, sejak dua tahun terakhir ini
PT Tinibali Jaya Mandiri juga mulai menciptakan
merek sendiri, yaitu ‘Aulines’ untuk sebagian
kecil produk pakaian jadi yang dikembangkan
melalui
pengembangan
desain
sendiri.
Walaupun sampai kini harus diakui volume
produksi untuk pakaian jadi yang menggunakan

merek dan desain sendiri itu masih relatif sangat
kecil, yaitu sekitar 5% dari total produksi.
Untuk produk hasil rancangan desain sendiri
itu, PT Tinibali Jaya Mandiri sudah beberapa kali
mengikutsertakan produknya dalam berbagai
pameran di dalam dan luar negeri seperti Pameran
Produk Ekspor (PPE) di Jakarta, Bali Fashion Week,
Hong Kong Fashion Week, pameran Montexa
di Dubai, Persatuan Emirat Arab dan pameran
produk garmen di Osaka, Jepang.
Tidak jarang juga para pelanggan di luar
negeri yang mengikuti pameran pakaian jadi di
berbagai kota besar di dunia. Jika dari kegiatan
pameran itu mereka mendapatkan order
pembelian, mereka kemudian memesan atau
melakukan proses produksinya di pabrik milik PT
Tinibali Jaya Mandiri yang berlokasi di Denpasar,
Bali.  
Apabila pesanan yang masuk jumlahnya
cukup banyak, PT Tinibali Jaya Mandiri biasanya
mengsubkontrakkan pembuatan pakaian jadi
wanita kepada para perajin rumahan (home
industries) yang sudah menjadi mitra kerja
perusahaan itu selama puluhan tahun. Saat ini
jumlah perajin rumahan mitra kerja PT Tinibali
Jaya Mandiri di sekitar lokasi usaha mencapai 500
orang perajin. Bahkan kalau ada pesanan yang
lebih besar lagi perusahaan bisa memobilisasi
ribuan perajin rumahan.
Untuk pekerjaan subkontrak tersebut, PT
Tinibali Jaya Mandiri biasanya cukup membuat
beberapa contoh produk pakaian jadi sesuai
pesanan dari pelanggan. Contoh produk tersebut
kemudian diperbanyak (diproduksi dalam jumlah
massal) oleh para perajin mitra kerja perusahaan.
Para perajin mitra kerja PT Tinibali Jaya Mandiri
itu umumnya sudah tidak perlu dilatih lagi
karena mereka sudah mempunyai pengalaman
bertahun-tahun bekerja di bidang tersebut. ***

informasi >
PT Tinibali Jaya Mandiri
Jl. Tukad Balian No. 148, Renon, Denpasar 80226 Bali, Telp
(0361 232245, Fax. (0361) 248371, website: www.aulines.
com, e-mail: singarajaikanbiru@yahoo.com.
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Au Bintoro
Trend Setter Industri
Mebel Knocked
Down di Tanah Air

H

ampir dapat dipastikan, tidak ada
satu orang pun konsumen mebel di
dalam negeri yang tidak mengenal
produk mebel knocked down yang
terbuat dari bahan particle board dengan merek
Olympic. Produk mebel buatan PT Cahaya Sakti
Furintraco itu pernah diburu dan dicari konsumen
di tanah air khususnya pada era tahun 1980an dan 1990-an. Bahkan, sampai saat ini pun
produk mebel Olympic tetap menjadi pilihan
masyarakat konsumen walaupun berbagai
merek produk mebel lokal maupun impor
bermunculan   di pasar. Kini. selain banyak
diminati kalangan konsumen di pasar domestik,
produk mebel Olympic juga banyak digandrungi
para konsumen dari mancanegara.
Citra produk mebel Olympic memang begitu
kuat melekat di hati kalangan konsumen karena
mebel yang dihasilkannya menjadi trend setter
bagi industri mebel knocked down dari bahan
particle board di tanah air ketika itu. PT Cahaya
Sakti Furintraco berhasil menggemparkan
masyakarat kon-sumen dengan menciptakan
trend baru dalam industri mebel di tanah air
yang sebelumnya tidak pernah dilirik perusahaan
lain. Lebih-lebih dengan berbagai desain yang
menarik sesuai selera pasar, produk mebel
Olympic mampu menyuguhkan pilihan yang lain
dari pada yang lain kepada konsumen ketika itu.
Karena itu, tidak mengherankan apabila produk
mebel Olympic pada saat itu laku keras bagaikan
kacang goreng.
Karya Indonesia edisi 1 - 2008

49

To

k o h

Namun sebetulnya, siapakah orang jenius
di balik kesuksesan itu dan bagaimanakah kisah
sukses pengusaha jenius yang satu ini?  
PT Cahaya Sakti Furintraco dibangun dengan
keringat dan kerja keras dari bawah oleh seorang
pengusaha ulet dan handal asal Pulau Kijang,
provinsi Kepulauan Riau, bernama Au Bintoro.
Dengan semangat pantang menyerah dan naluri
bisnis yang kuat serta kreasi dan inovasi yang
terus menerus, pengusaha kelahiran tanggal 1
Agustus 1952 ini berhasil membangun kerajaan
bisnisnya hingga perusahaannya kini banyak
dikenal masyarakat sebagai produsen mebel
knocked down terkemuka di tanah air dengan
merek yang juga sudah tidak asing lagi di telinga
konsumen, yaitu Olympic.
Walaupun semasa mudanya Au Bintoro
dikenal sebagai pemuda badung, namun di balik
kebadungannya itu Au memiliki talenta bisnis
serta daya kreasi dan inovasi yang jarang sekali
dimiliki orang lain. Karena kebadungannya itu,
Au Bintoro yang hobi kebut-kebutan pernah
beberapa kali jatuh dari sepeda motor. Akibat
kecelakaan sepeda motor itu dokter yang
merawatnya pernah memvonis bahwa Au akan
mengalami kelumpuhan total. Namun vonis
dokter itu justru telah menyadarkan Au dan
mendorongnya untuk mempersiapkan diri
menyongsong masa kelumpuhan itu dengan
belajar musik gitar dan service radio.
Walaupun vonis kelumpuhan itu akhirnya
tidak juga datang menghampiri, namun tekad
Au untuk menata masa depannya sudah
terlanjur terbentuk. Dari tanah kelahirannya di
Pulau Kijang, Kepulauan Riau, Au Bintoro
muda coba mengadu nasib dengan merantau
ke kota Bogor pada tahun 1960-an. Au yang
hanya memiliki ijazah SMA mencoba memulai
pernasibannya dengan membuka usaha kecilkecilan di kota Bogor.
Pada awalnya Au mencoba membuat speaker
box dari bahan particle board dan dipasarkan
sendiri ke toko-toko atau rumah-rumah dengan
cara ditenteng atau diangkut dengan bemo
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(kendaraan umum yang ketika itu merupakan
kendaraan yang mendominasi angkutan
umum di kota Bogor). Di luar dugaan, produk
speaker box buatan Au banyak diminati
kalangan konsumen di sekitar kota Bogor. Bisnis
speaker box milik Au pun terus berkembang
hingga penjualannya terus meningkat dan
wilayah pemasaraannya pun terus meluas hingga
merambah kota-kota lain di sekitarnya seperti
Jakarta, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Tangerang,
Bandung dan berbagai kota besar lainnya di
tanah air.
Sukses yang diraih Au itu juga mendorong
saudara-saudaranya untuk turut menjalankan
bisnis speaker box buatan Au. Bahkan kakak
dan adik Au yang masih tinggal di Pulau
Kijang menyusul ke kota Bogor untuk turut
mengembangkan bisnis speaker box buatan Au.
Adapun bisnis mebel untuk rumah tangga
dan perkantoran dimulai Au pada tahun 1970-an.
Bisnis mebel itu terinspirasi dari sebuah peristiwa
yang secara tidak sengaja mengusik naluri bisnis
Au. Suatu ketika di tengah hujan rintik-rintik, Au
menyaksikan tetangganya dengan susah payah
menurunkan meja belajar yang terbuat dari kayu
jati yang cukup berat dari sebuah truk pengangkut.
Peristiwa itu menggelitik pikiran Au untuk
mencoba membuat meja belajar dari particle
board yang relatif lebih ringan dibandingkan
bahan kayu sehingga dapat dengan mudah
dipasang bongkar (knocked down) dan mudah
dalam pengangkutannya.
Dari peristiwa itu, Au kemudian mencobacoba membuat meja belajar dari bahan particle
board dengan desain yang dikembangkan
sendiri. Setelah melalui proses coba-coba itu,
akhirnya Au merasa sanggup membuat meja
belajar dari bahan particle board dan ia pun
merasa siap terjun ke bisnis yang baru tersebut.
Secara kebetulan, Au bertemu dengan kawan
lamanya yang mendapatkan order pembuatan
meja belajar di Riau sebanyak 800-an unit.
Melalui kawan lamanya itu Au pun kemudian
memproduksi meja belajar knocked down
sebanyak 800-an unit. Namun sayangnya setelah
seluruh barang selesai dibuat, dengan berbagai
alasan pihak pemesan tidak mau menerima
barangnya.
Penolakan pihak   pemesan itu tentu saja  
sangat mengecewakan Au. Namun hal itu tidak
membuat Au putus asa. Stok meja belajar itu
kemudian coba dipasarkan sendiri ke toko-toko
mebel di sekitar kota Bogor. Ternyata produk
meja belajar knocked down hasil ciptaan Au
itu laku keras dan banyak diburu konsumen.
Sejak saat itu Au betul-betul menceburkan diri
sepenuhnya ke industri mebel knocked down
dengan bahan utama particle board. Setelah
sukses dengan produksi meja belajar, Au pun
terus mengembangkan produk mebel knocked

down lainnya dari bahan particle board, mulai
dari meja, kursi, tempat tidur, lemari sampai
kitchen set. Konsumen produk mebel buatan Au
pun terus berkembang mulai dari para pelajar dan
mahasiswa hingga kalangan rumah tangga dan
perkantoran.
Pada tahun 1983, Au mulai memperkenalkan
merek Olympic untuk produk-produk mebel
buatannya. Merek tersebut sengaja dipilih Au
karena kata Olympic mudah diingat masyarakat
mengingat hampir semua anggota masyarakat
mengenal perhelatan olah raga dunia
‘Olimpiade’.  Selain itu, kata Olympic juga dapat
diasosiasikan dengan ketatnya persaingan.
Bersamaan dengan itu, pada tanggal 29
Nopember 1983 Au pun secara resmi mendirikan
PT Cahaya Sakti Furintraco sebagai perusahaan
yang menaungi usaha industri mebelnya. Untuk
mengembangkan perusahaan lebih lanjut, Au
pun tidak segan-segan meng-hire orang-orang
professional yang ahli di bidangnya, seperti
professional di bidang manajemen perusahaan,
pemasaran, riset, desain dan lain-lain.
Ternyata peluncuran merek Olympic
dan pendirian badan hukum perusahaan
telah membawa bisnis mebel knocked down
Au berkembang menjadi lebih besar lagi.
Perusahaan yang menangani bisnis mebel ini
pun kini telah beranak pinak menjadi beberapa
perusahaan yang bernaung di bawah satu
perusahaan holding, yaitu PT Olympic Furniture
Indo Cemerlang.
Di luar merek Olympic sendiri, Au terus
mengembangkan berbagai merek mebel
lainnya. Saat ini terdapat 17 merek mebel lainnya
(di luar Olympic) yang telah dikembangkan
Au, seperti Albatros, Solid, Everest, Selebriti,
Bidadari, Valentine dll. Masing-masing merek itu
memiliki target segmen pasar tertentu. Merek
Olympic misalnya ditujukan untuk menggarap
segmen pasar menengah, sedangkan merek
Solid ditujukan untuk pasar menengah ke
bawah. Untuk menggarap pasar menengah ke
atas, Au membuat merek lain seperti Albatros.
Lebih dari 3.000 desain mebel knocked down
kini telah diciptakan Au melalui PT Cahaya Sakti
Furintraconya.  
Dalam bidang pemasaraan Au juga
memperkuat
jaringan
penjualan
dan
pemasarannya melalui tiga jalur, yaitu jalur
pasar konvensional (pabrik –› anak perusahaan
pemasaran/kantor cabang –› toko-toko mebel),
jalur pasar ritel dan hypermarket seperti
Hypermart, Giant dan lain-lain (pabrik –› anak
perusahaan pemasaran –› outlet pasar modern),
jalur waralaba atau franchise (pabrik –› anak
perusahaan pemasaran –› franchise). Khusus
untuk jalur franchise, PT Olympic Furniture Indo
Cemerlang kini telah memiliki 75 outlet Furnimart
di seluruh pelosok tanah air. ***

“...kuatnya daya saing industri manufaktur,
yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro
mewujudkan industrialisasi  menuju  kehidupan yang lebih baik ...”
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