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Dalam dua tahun terakhir ini dunia industri di tanah air diramaikan dengan
wacana baru mengenai pengembangan ekonomi Industri Kreatif. Walaupun
sebetulnya cabang-cabang industri kreatif itu sendiri sudah cukup lama ada
di Indonesia, namun banyak kalangan dunia usaha yang tidak menyadari
kalau kegiatan usaha yang digelutinya itu termasuk dalam kelompok industri
kreatif.

AKTUALITA
• Industri Kreatif Menjadi
Prioritas Kebijakan Industri
Nasional

Bahkan, selama ini masih banyak anggota masyarakat dan pelaku usaha
yang belum mengetahui arti penting dari pengembangan ekonomi Industri
Kreatif. Hal itu terjadi karena selama ini ekonomi industri kreatif masih belum
dianggap sebagai satu cabang industri yang memiliki kekuatan ekonomi
yang besar, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah pun selama ini belum memberikan perhatian yang memadai
dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi Industri Kreatif di tanah
air.
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Baru pada tahun 2006 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam
sebuah acara pembukaan pameran berskala internasional mewacanakan
tentang pengembangan ekonomi industri kreatif sebagai sektor ekonomi
baru yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber baru
bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

•
•
•

Tampaknya, wacana yang diangkat Presiden SBY itu ditindaklanjuti
secara serius oleh para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu.
Setelah dilakukan berbagai studi dan kajian selama dua tahun lamanya,
pemerintah pun akhirnya berhasil membuat cetak biru (blue print) mengenai
pengembangan ekonomi industri kreatif yang dilanjutkan dengan dibuatnya
peta jalan (road map) pengembangan industri kreatif oleh masing-masing
instansi terkait.
Mengacu kepada hasil studi dan kajian itu, pada tahun 2006 jumlah tenaga
kerja yang bekerja di industri kreatif telah mencapai sebanyak 4,9 juta orang.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja
industri kreatif di Indonesia telah mencapai 5,14%. Sementara itu, dilihat dari
sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berdasarkan
hasil studi itu, industri kreatif mampu memberikan kontribusi sebesar Rp
104,787 triliun.
Departemen Perindustrian sendiri sebagai instansi yang bertanggung
jawab dalam pembinaan dan pengembangan industri di tanah air telah
berhasil menyusun peta jalan pengembangan industri kreatif sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. Peta jalan pengembangan industri kreatif yang
disusun Departemen Perindustrian pun kini sudah menjadi kebijakan resmi
pemerintah yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 28 tahun
2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN). Bahkan, di dalam Kebijakan
Industri Nasional itu pengembangan Industri Kreatif menjadi bagian dari
kelompok klaster Industri Prioritas yang akan dikembangkan baik dalam
jangka pendek, menengah maupun panjang. ***
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AKTUALITA

Industri Kreatif

Menjadi Prioritas Kebijakan Industri Nasional

Industri kreatif yang terhitung masih relatif baru dikenal dalam terminologi perekonomian
maupun industri di tanah air, kini secara resmi telah menjadi salah satu industri yang
diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah.
4
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AKTUALITA

H

al itu sangat jelas terlihat dalam
Kebijakan Industri Naional yang
d i t e t a p k a n m e l a l u i Pe r a t u r a n
Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun
2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yang
diterbitkan pada 7 Mei 2008 lalu.
Tentu saja keputusan pemerintah untuk
menetapkan industri kreatif sebagai salah
satu industri prioritas itu diambil setelah
melalui pertimbangan yang matang, termasuk
diantaranya setelah dilakukan berbagai studi dan
kajian terhadap berbagai aspek ekonomi, sosial,
budaya dan lain-lain dari industri kreatif itu.
Walaupun wacana pengembangan industri
kreatif di tanah air baru muncul sekitar tahun 2006,
namun wacana tersebut langsung menyedot
perhatian pemerintah dan masyarakat. Hal itu
tidak terlepas dari adanya persepsi yang kuat

bahwa sektor ekonomi baru tersebut memiliki
potensi ekonomi yang sangat besar sehingga
pengembangannya diharapkan dapat menjadi
salah satu sumber penggerak pertumbuhan
ekonomi di dalam negeri.
Sejak per tama kali diwacanakan oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada
tahun 2006, industri kreatif terus menjadi buah
bibir kalangan pemerintah dan pelaku usaha.
Pemerintah sendiri dalam dua tahun terakhir ini
telah melakukan studi tentang industri kreatif
yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan
pemetaan dan sekaligus membuat profile
kontribusi ekonomi industri kreatif terhadap
perekonomian nasional.
Berdasarkan hasil studi itu diperoleh data
bahwa pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja
yang bekerja di industri kreatif itu sebanyak 4,9

juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa
tingkat penyerapan tenaga kerja industri kreatif
di Indonesia telah mencapai 5,14%. Sementara
itu, dilihat dari sisi kontribusi terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB), berdasarkan hasil studi itu,
industri kreatif mampu memberikan kontribusi
sebesar Rp 104,787 triliun.
Sebagai pedoman dalam pengembangan
industri nasional dan sebagai dasar pemberian
fasilitas pemerintah, Kebijakan Industri Nasional
memberikan batasan mengenai industri kreatif
sebagai berikut, “Industri Kreatif adalah proses
peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi
kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian
dan bakat individu menjadi suatu produk
yang dapat dijual sehingga meningkatkan
kesejahteraan bagi pelaksana dan orang-orang
yang terlibat.”
Karya Indonesia edisi 2 - 2008
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Menurut cetak biru pengembangan industri
kreatif nasional yang dikeluarkan pemerintah
belum lama ini, terdapat sejumlah alasan
mengapa pemerintah memilih industri kreatif
sebagai salah satu prioritas pengembangan
industri di tanah air. Salah satu dari sejumlah
alasan itu diantaranya adalah industri kreatif
mampu memanfaatkan sumber daya terbarukan
menjadi produk yang bernilai tambah tinggi
dengan berbasiskan kepada pengetahuan
dan kreativitas serta mampu menumbuhkan
komunitas hijau.
Selain itu, industri kreatif juga dipilih
sebagai industri prioritas karena industri ini
mengedepankan inovasi dan kreativitas sehingga
mampu mendorong munculnya ide-ide dan
gagasan baru yang mampu menciptakan
peningkatan nilai tambah. Dengan terciptanya
nilai tambah itulah maka industri kreatif mampu
memberikan dampak sosial yang besar terhadap
masyarakat sekaligus mendorong peningkatan
kualitas hidup, menciptakan pemerataan
kesejahteraan yang pada gilirannya diharapkan
mampu meningkatkan toleransi sosial di
kalangan masyarakat.
Alasan pengembangan industri kreatif
lainnya adalah karena industri kreatif mampu
memberikan kontribusi ekonomi yang cukup
besar melalui penciptaan lapangan pekerjaan,
memberikan kontribusi yang cukup signifikan
ter had a p P D B d a n m a m p u m e m b e r i k a n
kontribusi yang cukup siginifikan terhadap
kinerja ekspor nasional.
Dengan berbagai kontribusi ekonomi
tersebut, pengembangan industri kreatif juga
6
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diharapkan mampu menciptakan iklim bisnis
yang kondusif bagi masyarakat dunia usaha
melalui penciptaan lapangan usaha sekaligus
menimbulkan efek berantai yang positif terhadap
sektor ekonomi lainnya dan terciptanya rantai
kegiatan pemasaran baru.
Lebih jauh, pengembangan industri kreatif di
dalam negeri diharapkan mampu menumbuhkan
citra dan identitas bangsa di dunia internasional
sehingga pada gilirannya mampu mendorong
tumbuhnya industri pariwisata, memunculkan
ikon nasional serta membangkitkan budaya
sekaligus melestarikan warisan budaya nasional
dan nilai-nilai lokal.
Landasan utama industri kreatif adalah
individu-individu atau sumber daya manusia
yang kreatif. Individu-individu tersebut menjadi
landasan utama bagi berdirinya pilar-pilar
industri kreatif yang bekerjasama secara sinergis.
Ada lima pilar utama industri kreatif yang harus
diperkuat dalam rangka mengembangkan
industri kreatif di dalam negeri. Pertama, Pilar
Industri, yaitu kumpulan dari perusahaan yang
bergerak di dalam bidang industri kreatif. Kedua,
Pilar Teknologi, yaitu piranti (lunak maupun
keras) yang dapat mewujudkan kreatifitas
individu dalam bentuk karya nyata. Ketiga,
Pilar Sumber Daya, yaitu input selain kreativitas
dan pengetahuan individu yang dibutuhkan
dalam proses kreatif seperti sumber daya alam,
modal keuangan dan lain-lain. Keempat, Pilar
Institusi, yaitu tatanan sosial (norma, nilai dan
hukum) yang mengatur interaksi antara pelaku
perekonomian khususnya di bidang industri
kreatif. Kelima, Pilar Intermediasi Keuangan, yaitu

lembaga pembiayaan.
Untuk mewujudkan industri kreatif yang
handal, kelima pilar itu harus mendapatkan
dukungan yang memadai dari tiga komponen
lainnya, yaitu pemerintah (government),
akademisi (academics) dan pelaku usaha
(entrepreneur). Akademisi berperan sebagai
pendorong lahirnya ilmu dan ide sebagai
sumber kreativitas serta menumbuhkan potensi
kreativitas insane Indonesia. Pemerintah selaku
fasilitator dan regulator agar industri kreatif
dapat tumbuh dan berkembang. Pelaku usaha
merupakan komponen masyarakat yang mampu
mentransformasi kreativitas menjadi bernilai
ekonomis.
Di dalam Perpres tentang Kebijakan Industri
Nasional, Industri Kreatif dikelompokkan sebagai
klaster kelompok industri prioritas yang dalam
jangka panjang akan diperkuat, diperdalam dan
ditumbuhkan. Di dalam Perpres Kebijakan Industri
Nasional itu terdapat enam klaster kelompok
industri prioritas, yaitu Basis Industri Manufaktur;
Kelompok Industri Agro; Kelompok Industri
Alat Angkut; Kelompok Industri Elektronika
dan Telematika;   Kelompok Industri Penunjang
Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu; serta
Industri Kecil dan Menengah Tertentu.
Dari enam klaster kelompok industri prioritas
itu, kelompok industri kreatif terdapat di dalam
dua klaster kelompok industri prioritas, yaitu
Kelompok Industri Elektronika dan Telematika;
dan Kelompok Industri Penunjang Industri Kreatif
dan Industri Kreatif Tertentu.
Di dalam klaster kelompok industri
Elektronika dan Telematika terdapat Industri
Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang tidak lain merupakan industri kreatif yang
berbasis ICT. Sementara itu, di dalam Kelompok
Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri
Kreatif Tertentu terdapat Industri Perangkat
Lunak dan Content Multimedia, fashion serta
kerajinan dan barang seni.
Untuk memperkuat, mendalami dan
menumbuhkan industri kreatif teknologi
informasi dan komunikasi, pemerintah melalui
Kebijakan Industri Nasional telah mempersiapkan
sejumlah langkah jangka menengah diantaranya
mengembangkan aliansi strategis dalam rangka
pengembangan industri kreatif teknologi
informasi dan komunikasi (seperti animasi, musik
digital, games, content digital dan lain-lain).
Beberapa upaya lainnya yang telah disiapkan
pemerintah adalah meningkatkan kemampuan
industri k reatif tek nologi informasi dan
komunikasi; mengakselerasi tumbuhnya industri
kreatif teknologi informasi dan komuniasi; dan
mendirikan UPT Industri Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
Dalam jangka panjang pemerintah
merencanakan untuk membangun dan

AKTUALITA

mengembangkan industri kreatif teknologi
informasi dan komunik asi nasional yang
berkualitas dan berdaya saing tinggi.
S e m e n t a r a i t u, u n t u k m e m p e r k u a t ,
mengembangkan dan menumbuhkan
industri kerajinan dan barang seni, dalam
jangka menengah pemerintah juga telah
menyiapkan sejumlah langkah, yaitu antara lain
mengembangkan produk kerajinan dan barang
seni berbasis warisan budaya (seperti batik, tenun
tradisional, bordir dan sulaman); mengamankan
jaminan pasokan bahan baku kayu, rotan,
logam, pandan, mendong dan benang; dan
meningkatkan penggunaan bahan baku dan
bahan pembantu yang ramah lingkungan (ecolabelling).
Selain itu, pemerintah juga merencanakan
untuk meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi
produk dengan perkuatan dan pemanfaatan Unit
Pendampingan Langsung (UPL) IKM; melakukan
revitalisasi UPT; meningkatkan penerapan HaKI;
meningkatkan kerjasama dengan perguruan
tinggi dan praktisi serta pemerintah daerah
dalam rangka pemberdayaan potensi IKM
Kerajinan barang seni unggulan daerah dengan
pendekatan One Village One Product (OVOP).
L a n g k a h l a i n ny a y a n g a k a n d i a m b i l
pemerintah adalah meningkatkan mutu dan
produktivitas serta dengan pendekatan promosi
dan pemasaran serta fasilitasi website di sentra

produksi; meningkatkan kompetensi SDM dan
menumbuhkan wirausaha baru; meningkatkan
kemitraan antar industri dengan sektor lain
seperti pariwisata, jasa dan lain-lain; serta
mengembangkan kemasan siap pakai (standar)
untuk produk kerajinan barang seni.
Sedangkan dalam jangka panjang pemerintah
m e re n c a n a k a n u n t u k m e n g e m b a n g k a n
kemasan siap pakai untuk produk kerajinan; dan
memodernisasi mesin dan peralatan serta proses
produksi.
Untuk memperkuat, mengembangkan
dan menumbuhk an industri k reatif dan
industri prioritas lainnya, pemerintah (c.q.
Departemen Perindustrian) selanjutnya akan
menyusun dan menetapkan Peta Panduan
(Road Map) Pengembangan Industri secara
rinci. Peta panduan pengembangan industri
pada intinya memuat urutan rencana aksi
untuk pengembangan klaster industri prioritas
dan pengembangan kompetensi inti industri
daerah. Dengan demikian, pemerintah akan
memiliki enam Peta Panduan Pengembangan
Industri, yaitu peta panduan pengembangan
basis industri manufaktur; peta panduan
pengembangan industri agro; peta panduan
pengembangan industri alat angkut; peta
panduan pengembangan industri elektronika
dan telematika; peta panduan pengembangan
industr i penunjang industr i k reatif dan

industri kreatif tertentu; dan peta panduan
pengembangan industri kecil dan menengah
tertentu.
Dalam rangka memperkuat,
mengembangkan dan menumbuhkan industri di
dalam negeri Perpres Nomor 28 Tahun 2008 juga
memuat ketentuan tentang pemberian fasilitas
dari pemerintah kepada industri prioritas; industri
pionir; industri yang melakukan pembangunan
infrastruktur; industri yang melakukan alih
teknologi; industri yang menjaga kelestarian
lingkungan hidup; industri yang melakukan
kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah
atau koperasi; industri yang menggunakan
barang modal atau mesin atau peralatan yang
diproduksi di dalam negeri; serta industri yang
menyerap banyak tenaga kerja.
Fasilitas yang dapat diberikan pemerintah
itu berupa insentif fiskal, insentif non-fiskal,
d a n k e m u d a h a n l a i n nya s e s u a i d e n g a n
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian fasilitas itu dilakukan setelah diajukan
permohonan pemberian fasilitas kepada Tim
Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi (PEPI). Pemberian fasilitas ditinjau
kembali setiap dua tahun atau setiap waktu
apabila dipandang perlu untuk disesuaikan
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
***
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Fikar Adventure
Equipment

Memproduksi Berbagai Perlengkapan Petualangan

B

agi anak muda atau mereka-mereka yang usianya sudah
tidak muda lagi tetapi tetap memiliki semangat dan jiwa
muda, perlengkapan untuk melakukan petualangan
tentu merupakan salah satu peralatan yang cukup
familiar. Perlengkapan petualangan dimaksud diantaranya jaket
parasut atau jaket kulit anti air, sleeping bag, tenda, sepatu hujan,
topi, jas hujan, tas pinggang, tas tempat minuman dan lain-lain.
Apalagi bagi mereka yang benar-benar memiliki jiwa
petualang, perlengkapan semacam itu pasti selalu menarik
perhatian mereka. Bahkan bisa jadi mereka memiliki koleksi
perlengkapan yang cukup lengkap di masing-masing rumahnya.
Sebab, melakukan petualangan kini sudah menjadi semacam
hobi yang nyaris tidak mengenal batas usia, baik mereka yang
berusia muda maupun mereka-mereka yang sudah berumur.
Dari hobi melakukan petualangan itulah, muncul semacam
bisnis yang cukup lukratif. Karena dari situlah awal mula timbulnya
8
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permintaan terhadap berbagai perlengkapan
petualangan sehingga tercipta pasar yang cukup
menjanjikan bagi para produsen barang-barang
tersebut.
Peluang pasar itulah yang kini digarap
oleh Yanto Ruskandar melalui unit usaha yang
diberinya nama ‘Fikar Adventure Equipment’. Unit
usaha non formal yang didirikan Yanto pada tahun
1999 itu kini telah berkembang menjadi sebuah
perusahaan perseorangan dengan kemampuan
produksi yang cukup besar dan dengan kualitas
yang cukup baik.
Sejak awal didirikan Yanto telah memfokuskan
kegiatan usaha yang namanya diambil dari
nama anak pertamanya itu dalam memproduksi
perlengkapan petualangan seperti jaket parasut,
jaket kulit, seleeping bag, tenda, sepatu hujan,
topi, jas hujan dan lain-lain.
Mengingat di era modern ini petualangan
tidak mutlak identik lagi dengan berkemah,
naik gunung atau menjelajahi hutan, tetapi
kegiatan petualangan kini juga dilakukan dengan
mengendarai sepeda motor, maka sejak beberapa
tahun terakhri ini Yanto juga memproduksi
berbagai perlengkapan petualangan yang
dilakukan dengan sepeda motor. Beberapa
perlengkapan petualangan bagi pengendara
sepeda motor yang telah dibuat Fikar Adventure
Equipment diantaranya jaket touring, jas hujan,
bagasi motor, cover motor, cover sepatu, helm
kulit serta asesoris pengendara sepeda motor
lainnya seperti tas pinggang, tempat HP, tempat
minuman dan lain-lain.
Yanto mengaku baru memulai usaha industri
pembuatan perlengkapan petualangan itu
pada tahun 1999 setelah mengikuti pelatihan
kewirausahaan yang diselenggarakan oleh sebuah
LSM di Bandung. Dengan berbekal pengetahuan
yang diperoleh dari pelatihan kewirausahaan
itu, Yanto memberanikan diri membuka usaha
pembuatan perlengkapan petualangan.   
TernyataYanto cukup enjoy dalam menggeluti

kegiatan usaha barunya itu karena
secara kebetulan Yanto sendiri memiliki
hobi melakukan petualangan dengan
sepeda motor. Naluri berbisnis Yanto
juga sebetulnya sedikit banyak sudah
ditularkan dari orang tua dan saudarasaudaranya, karena Yanto dilahirkan
dan dibesarkan di lingkungan keluarga
yang berkecimpung di dalam industri
konveksi. Dari tujuh bersaudara di dalam
keluarga Yanto, lima orang diantaranya
bergelut di dalam usaha konveksi.
Kendati demikian, Yanto sendiri
memperoleh
keterampilan
dan
pengetahuan dalam bidang desain
perlengkapan petualangan secara
autodidak (belajar sendiri). Sebab,
orang tua dan saudara-saudara Yanto
sebelumnya tidak ada yang bergerak
dalam kegiatan produksi perlengkapan
petualangan seperti dilakukan Yanto
saat ini. Dengan membaca berbagai
majalahdan buku-bukumode sertaakses
internet, Yanto banyak mendapatkan pelajaran
berharga mengenai pengembangan desaindesain baru untuk perlengkapan petualangan.
Dengan makin berkembangnya usaha
pembuatan perlengkapan petualangan, Fikar
Adventure Equipment kini memiliki enam orang
karyawan tetap. Dengan jumlah karyawan
sebanyak itu, Fikar Adeventure Equipment setiap
bulannya rata-rata mampu memproduksi jaket
kulit touring sebanyak 600 potong dari berbagai
ukuran dan model, 1.000 stel jas hujan, 500 tenda,
1.000 sleeping bag dan ribuan unit perlengkapan
petualangan lainnya.  
Dalam kondisi banyak pesanan sehingga
tidak dapat ditangani sendiri oleh Fikar Adventure
Equipment, Yanto biasanya mensubkontrakkan
pembuatan perlengkapan petualangan itu
kepada saudara-saudara atau mitra sesama
perajin. Namun demikian, desain produk tetap
harus mengukuti desain yang
ditetapkan Yanto. Yanto juga
tetap memiliki wewenang untuk
mengawasi kualitas barang sesuai
dengan pesanan pembeli.
Menurut
Yanto,
khusus
untuk produk stelan jas hujan,
penjualan
produk
tersebut
biasanya mengalami siklus yang
berfluktuatif. Pada musim hujan
misalnya, pesanan pembuatan
stelan
jas
hujan
biasanya
mengalami lonjakan sehingga
volume produksi setelan jas hujan
bisa mencapai 1.000 stel per
bulan.
Pemasaran
produk-produk
perlengkapan petualangan buatan

Yanto selama ini umumnya dilakukan ke Jakarta.
Karena, pasar terbesar untuk produk-produk
seperti itu sampai saat ini masih berada di Jakarta
dan sekitarnya (Bogor, Tangerang, Bekasi dan
Depok). Walaupun selama ini Yanto belum pernah
melakukan ekspor berbagai produk perlengkapan
petualangan karena masih terbatasnya modal
kerja, namun suatu waktu nanti Yanto yakin
produk-produk perlengkapan petualangannya
mampu menembus pasar ekspor.
Selain memiliki kualitas yang cukup baik,
berbagai produk perlengkapan petualangan
buatan Fikar Adventure Equipment dijual dengan
harga yang cukup bersaing di pasar. Sebagai
contoh, produk jaket kulit touring dijual dengan
harga Rp 350.000 sampai Rp 500.000 per potong,
sedangkan jaket kulit sintetis dijual dengan harga
Rp 100.000 sampai Rp 150.000 per potong.
Untuk memperkuat daya saing produknya,
Yanto secara terus menerus melakukan
pengembangan desain-desain atau model
baru dengan selalu mengikuti trend pasar yang
sedang berkembang. Perkembangan trend pasar
itu antara lain dapat diketahui melalui informasi
di media massa (majalah), internet serta dengan
memperhatikan masukan dari pelanggan. Untuk
melakukan studi perbandingan dan market
research, Yanto juga sering mengikuti pameran
di dalam negeri. ***

informasi >
Fikar Adventure Equipment
Jl. Komud Supadio 221/72, RT 09 RW 07, Bandung 40174,
Showroom: Jl. Lanud Suparmin No. 1B Kios 20, Sukasari
(Depan SMA 9) Bandung
Telp. (022) 70421042, Fax. (022) 6041339
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Miniatur Moge dari

Sendok Garpu
Kreasi Sanggar Seni Sendok Garpu

K

reasi dan daya cipta seorang seniman
memang sangat mengagumkan. Di
tangan seorang seniman, seonggok
bahan yang dimata orang awam tidak
bernilai dapat diubah, dikelola atau diolah menjadi
sebuah produk yang memiliki nilai seni tinggi.
Tentu saja nilai seni tinggi itu seringkali berkorelasi
sangat kuat dengan nilai ekonomis atau nilai jual
yang tinggi pula. Tingginya nilai ekonomis dari
suatu barang seni itu menunjukkan bahwa kreasi
dan daya cipta itu memang sesuatu yang langka
sehingga perlu mendapatkan penghargaan yang
tinggi dari masyarakat.
Kemampuan
sang
seniman
dalam
mengembangkan karya cipta atau kreasi pun
begitu luas, ide-ide seni mereka sering
kali nyaris

10
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tidak terbatas dan tidak pernah ada habisnya.
Ide-ide seni itu sering kali muncul begitu saja
secara tidak sengaja di benak para seniman
dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak
jarang ide itu muncul dari hal-hal yang sepele
dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah
yang
dialami oleh
Rodi Ali,

seorang seniman pembuat miniatur sepeda
motor gede (moge) dari sendok dan garpu. Ide
pembuatan miniatur moge itu terlintas begitu
saja di benak Dody, panggilan akrab Rodi Ali,
ketika suatu saat pada tahun 2004 dia secara tidak
sengaja melihat sekelompok pengendara moge
lewat pada saat sedang menikmati mi bakso di
sebuah warung mi bakso di kota Bandung. Sekilas
Dody melihat bahwa tangki bahan bakar moge
itu sangat mirip dengan kepala sendok stainless
steel yang sedang dipegangnya.
Bentuk tangki bahan bakar moge yang sangat
mirip dengan kepala sendok stainless steel itu
selalu membayangi pikiran Dody. Dalam benak
Dody, kepala sendok stainless steel itu dapat
dijadikan bahan untuk membuat tangki bahan
bakar moge dengan ukuran kecil alias miniatur.
Sejak saat itu, Dody terus-menerus mempelajari
cara membuat miniatur moge dengan
memanfaatkan sendok dan garpu stainless steel.
Setelah selama sekitar empat tahun
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mempelajari cara pembuatan miniatur moge
dengan memanfaatkan bahan sendok dan garpu
stainless steel, akhirnya pada tahun 2008 Dody
merasa mampu membuat miniatur moge dan
memutuskan untuk mulai memproduksinya
secara komersial sebagai karya seni yang
indah dan menarik. Dengan mengandalkan
desain yang dibuatnya sendiri, Dody mencoba
mengembangkan produksi miniatur moge
dengan modal kerja seadanya.
Walaupun latar belakang pendidikan formal
Dody hanya sampai sekolah menengah pertama
(tidak tamat SMP), namun dengan belajar secara
autodidak Dody mampu membuat desain-desain
moge secara cermat dengan mengandalkan
kejelian pengamatan matanya. Rupanya Dody
memiliki darah seni yang diturunkan dari
almarhum ayahnya yang juga merupakan
seorang seniman. Ketika masih hidup, ayah Dody
juga bekerja sebagai seorang pengrajin minatur,
namun miniature yang dibuat mendiang ayah
Dody adalah miniatur manusia atau hewan alias
patung dan wayang.
Pria lajang kelahiran tahun 1974 yang pernah
bekerja sebagai petugas keamanan perusahaan
(Satpam) itu mengaku sering mengamati
kegiatan mendiang ayahnya ketika sedang
bekerja membuat kerajinan patung dan wayang.
Secara tidak sengaja bakat dan keterampilan
membuat berbagai kerajinan patung dan
wayang itu ditularkan mendiang ayahnya
kepada Dody. Setidaknya, Dody mendapatkan
pengetahuan dasar dxalam membuat miniatur
itu dari mendiang ayahnya.
Resminya Dody baru memulai pembuatan
kerajinan miniatur moge secara komersial pada
Mei 2008 lalu. Di luar dugaan, produk kerajinan
miniatur moge yang seluruh pembuatannya

dilakukan dengan tangan (fully hand-made) itu
banyak diminati kalangan pecinta barang seni.
Selain menggunakan bahan baku utama
berupa sendok dan garpu stainless steel,
dalam pembuatan miniatur moge Dody juga
menggunakan bahan pendukung lainnya seperti
kawat, baut, ring, karet, lem, ampelas, spons
dan cat sablon. Semua bahan baku dan bahan
pendukung itu dengan mudah didapatkan di
toko-toko di sekitar rumah Dody.
Rata-rata pembuatan setiap unit miniatur
moge berukuran sedang membutuhkan waktu
selama satu hari, sedangkan pembuatan miniatur
moge berukuran besar biasanya membutuhkan
waktu yang lebih lama, yaitu sekitar tiga hari.
Saat ini dengan dibantu oleh seorang
adiknya, rata-rata setiap bulannya Dodi mampu
memproduksi sekitar 30 unit miniatur moge.
Produk miniatur moge itu baru dipasarkan
melalui jaringan toko-toko barang seni di sekitar
kota Bandung. Kadang-kadang ada juga pembeli
yang datang ke rumah Dody untuk membeli atau
memesan pembuatan miniatur moge secara
langsung kepada Dody.
Dody mengaku belum pernah menjual
miniatur mogenya ke kota lain selain Bandung.
Satu-satunya pameran yang pernah diikutinya
sampai saat ini adalah Pekan Produk Budaya
Indonesia (PPBI) di Jakarta Convention Centre.
Melalui pameran tersebut, untuk pertama kalinya
Dody menjual produk miniatur mogenya di luar
kota Bandung, yaitu di Jakarta.
Produk miniatur moge buatan Dody kini
dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung
ukurannya. Miniatur moge dengan ukuran
paling kecil dijual dengan harga Rp 100.000 per
unit, sedangkan ukuran yang paling besar dijual
dengan harga Rp 1,6 juta per unit.

Belakangan ini, selain memproduksi miniatur
moge, Dody juga mengembangkan desain-desain
produk miniatur lainnya dengan menggunakan
bahan baku dan penolong yang sama. Produk
miniatur hasil pengembangan terbaru dari Dody
itu diantaranya miniatur mobil, delman, kapal
laut, gedung, perahu layar dan senjata api.***

informasi >
Sanggar Seni Sendok Garpu
Jl. Pasirluyu Gg. Yasin No. 346/205 A, Bandung 40254
Telp. (022) 5224490, H.P. 081809898042.
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Kerajinan Logam Antik
Pengembangan UD Ganesya I

M

embuat barang kerajinan dari logam bukanlah hal baru
bagi masyarakat Indoensia. Sebab, sejak dahulu ketika
masih berdiri banyak kerajaan pun industri kerajinan logam
sudah banyak berkembang di berbagai pelosok tanah air.
Beberapa barang kerajinan logam yang sudah ada sejak jaman kerajaan
antara lain berbagai peralatan perang (mulai dari keris, pedang, golok,
tombak, tameng dan lain-lain), perhiasan dan asesoris kerajaan, alat
kesenian (gamelan seperti saron, bonang, gong) dan lain-lain.
Kini di era modern dewasa ini seni kerajinan tradisional dari logam
itu coba dihidupkan kembali sebagai bagian dari upaya melestarikan
seni budaya peninggalan nenek moyang khususnya seni budaya dalam
mendesain dan membuat barang dari logam. Selain untuk melestarikan
seni budaya tradisional warisan nenek moyang, industri kerajinan logam
dengan mengambil bentuk dan motif antik jaman kerajaan ternyata banyak
12
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diminati kalangan pembeli, pecinta seni dan kolektor barang-barang antik
dari dalam dan luar negeri. Tentu saja hal itu menjadi potensi bisnis tersendiri
yang sangat menjanjikan bagi mereka-mereka yang mampu menghadirkan
kembali nilai-nilai seni budaya tradisional jaman ‘baheula’.
Peluang bisnis yang cukup menjanjikan itu ditangkap Istono yang sejak
tahun 1983 sudah mulai menggarap kegiatan produksi barang-barang dari
logam (kuningan) yang merupakan replika peninggalan jaman kerajaan.
Dengan menggunakan bahan baku berupa limbah kuningan, Istono dengan
UD Ganesya-nya mampu menciptakan karya-karya seni dari logam dengan
bentuk dan motif yang menyerupai karya seni peninggalan jaman kerajaan
seperti patung Ganesha, patung Budha dan berbagai bentuk patung
lainnya.
Ketika Istono pada tahun 1983 memulai kegiatan produksi barang-barang
seni logam replika jaman kerajaan, sebetulnya kegiatan industri barang
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kerajinan logam itu bukanlah hal yang baru bagi
Istono. Sebab, selama puluhan tahun Istono telah
berkecimpung dalam industri kerajinan barang
dari logam mengingat Istono sendiri lahir dari
sebuah keluarga yang memiliki latar belakang
industri kerajinan logam. Kakek Istono sejak
jaman penjajahan Belanda sudah menggarap
industri logam cor kuningan. Namun ketika itu,
kakek Istono masih menggarap kegiatan produksi
barang-barang kebutuhan sehari-hari dari logam
seperti alat setrikaan arang, cetakan kue, tempat
lilin, kelintingan (alat bunyi dari logam yang
digantung di leher kuda atau kerbau) dan lainlain.
Sejak Istono mengambil alih usaha kerajinan
barang dari logam UD Ganesya pada tahun
1983 karena orang tuanya meninggal, Istono
coba menghadirkan produk-produk kerajinan

yang berbeda dengan produk kerajinan yang
dikembangkan orang tuanya. Istono pun mulai
mengembangkan pembuatan berbagai barang
seni dari logam khususnya replika barangbarang peninggalan jaman kerajaan. Istono
sendiri yang mengembangkan desain barangbarang seni tersebut dengan mengacu pada
gambar atau barang peninggalan purbakala. Di
luar dugaan, banyak orang asing, pecinta seni
dan kolektor barang antik/kuno yang tertarik
pada hasi karya Istono itu. Mereka banyak yang
memesan pembuatan berbagai replika patung
dan barang-barang peninggalan jaman kerajaan
kepada Istono.
Kini sudah lebih dari 1.000 jenis barang antik
dari logam yang dibuat Istono yang seluruhnya
laku di pasaran. Berbagai barang kerajinan logam
kebutuhan sehari-hari yang dulu diproduksi orang

tuanya, kini tidak lagi diproduksi UD Ganesya.
Istono beralasan, barang-barang kerajinan logam
kebutuhan sehari-hari itu tidak lagi diproduksi UD
Ganesya karena pemasarannyadewasa ini semakin
sulit. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya produk
baru di jaman modern dewasa ini yang mampu
menggantikan fungsi barang-barang tersebut.
Seterikaan listrik misalnya kini begitu populer
di kalangan masyarakat sehingga tidak ada lagi
anggota masyarakat yang mau menggunakan
seterikaan arang.
Berbeda dengan barang kerajinan kebutuhan
sehari-hari dari logam, barang kerajinan yang
menonjolkan nilai seni khususnya barang antik
bernuansa kerajaan tempo dulu tetap banyak
dicari orang. Mereka-mereka yang mengerti
nilai seni tetap akan membeli barang-barang
antik bernilai seni tinggi walaupun kehidupan
masyarakat sudah berkembang lebih maju. Karena
itu, usaha kerajinan barang seni dari logam yang
digeluti Istono kini tidak pernah sepi pesanan
sehingga pekerjaan pembuatan berbagai barang
kerajinan seni logam itu selalu ada setiap hari.
Dengan dibantu oleh 40 orang karyawan
tetap, Istono saat ini mampu memproduksi
rata-rata 1.500 barang kerajinan seni dari
logam dari berbagai ukuran dan model setiap
bulannya. Jika pesanan pembuatan barang
kerajinan logam sedang banyak, Istono biasanya
mensubkontrakkan pekerjaan kepada perajin
lain di sekitar lokasi usahanya dengan mengacu
kepada desain dan ukuran yang ditentukan
Istono sendiri. Proses produksi di perusahaan
mitra kerja tersebut biasanya dilakukan hanya
sampai barang setengah jadi, sedangkan proses
finishing-nya tetap dilakukan di bengkel kerja UD
Ganesya.
Ukuran terkecil barang kerajinan logam yang
dibuat Istono selama ini adalah setinggi 15 cm,
sedangkan ukuran terbesar bisa mencapai tinggi
2 meter. Biasanya Istono menjual barang-barang
kerajinan tersebut dengan harga mulai dari Rp
15.000 sampai Rp 27,5 juta.
Berbagai barang kerajinan dari logam itu
dipasarkan ke berbagai kota di tanah air seperti ke
Jakarta, Bali, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya.
Sedangkan kegiatan ekspor dilakukan Istono ke
berbagai negara seperti Amerika Serikat, Belanda,
Prancis, Jerman dan Inggris. Para buyer dari luar
negeri umumnya langsung melakukan transaksi
dengan Istono, namun untuk pengirimannya
buyer tersebut biasanya menunjuk pihak
forwarder di Indonesia untuk menangani
pengepakan hingga pengiriman barang. ***

informasi >
UD Ganesya I
Sanan Selatan I/36 Mojoagung Jombang Jatim
Telp. (0321) 495409, Fax. (0321) 496070, e-mail: ganesya1@yahoo.com
C.P.: H. Istono, HP: 08123007829
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Komponen Elektronika Induktif

Sukses Dikembangkan PT. Induktorindo Utama

P

roduk
komponen
elektronika
merupakan basis industri pendukung
yang harus dimiliki sebuah negara
apabila
negara
tersebut
ingin
mengembangkan industri elektronikanya. Tanpa
dukungan supporting industries elektronika
yang kuat jangan harap industri elektronika di
negara tersebut menjadi kuat. Filosofi tersebut
telah dibuktikan oleh banyak negara yang kini
telah menjadi negara industri elektronika yang
kuat seperti Jepang dan Korea Selatan.
Di Indonesia sendiri dukungan industri
komponen terhadap industri elektronika nasional
terhitung masih belum begitu kuat. Kondisi itu
14
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terjadi karena industri komponen elektronika
belum begitu berkembang di tanah air sehingga
sebagian besar kebutuhan komponen untuk
industri elektronika nasional selama ini masih
harus diimpor dari luar negeri.
Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian
terus mendorong kalangan dunia usaha untuk
mengembangkan industri komponen elektronika
di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan
industri elektronika nasional yang cukup besar
sebagai upaya untuk melakukan substitusi
impor. Tidak hanya itu, pengembangan industri
komponen elektronika di dalam negeri juga
sebetulnya memiliki peluang pasar yang cukup

besar. Karena pasar komponen elektronika itu
tidak hanya terdapat di dalam negeri melainkan
juga di pasar global yang volumenya jauh lebih
besar ketimbang volume pasar di dalam negeri
sendiri.
Besarnya
peluang
pasar
komponen
elektronika di mancanegara itu telah dibuktikan
oleh PT Induktorindo Utama. Perusahaan
yang kini memproduksi berbagai produk
komponen elektronika induktif seperti induktor,
transformator dan chokes itu kini malah menjual
sebagian besar dari komponen elektronika
buatannya ke pasar mancanegara dan hanya
sebagian kecil saja yang dijual di pasar dalam
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negeri. Hal itu bisa terjadi karena induktor,
transformator dan chokes  merupakan komponen
elektronika yang banyak dibutuhkan masyarakat
industri elektronika dunia.
Berbagai produk elektronika seperti
peralatan telekomunikasi, adaptor, peralatan
elektronika audio visual dan lain-lain banyak
membutuhkan komponen elektronika induktif.
Selain itu, kualitas produk komponen elektronika
induktif buatan PT Induktorindo Utama sudah
sesuai dengan standar kualitas dunia sehingga
banyak perusahaan elektronika global yang
mempercayakan pasokan kebutuhan komponen
elektronika induktifnya kepada PT Induktorindo
Utama. Lebih-lebih perusahaan tersebut mampu
mengembangkan produk dengan sentuhan
teknologi termutakhir seperti induktor toroidal
yang memiliki keunggulan tertentu dibandingkan
jenis induktor konvensional.
Dewasa ini PT Induktorindo Utama memiliki
tiga divisi produksi, yaitu divisi produksi
transformator frekuensi rendah dan produk
chokes; divisi produksi transformator frekuensi
tinggi; dan divisi produksi transformator SMD
dan otomotif.
Kapasitas produksi yang dimiliki PT
Induktorindo Utama adalah sebesar 8 juta pieces
per tahun untuk produk induktor, sebesar 18 juta
pieces per tahun untuk produk transformator dan
sebesar 3 juta pieces per tahun untuk produk
chokes.
Lebih dari 80% dari produk induktor,
transformator dan chokes buatan PT Induktorindo
Utama diekspor ke berbagai negara seperti negaranegara Eropa (Jerman, Hongaria, Belanda dan
lain-lain) disamping ke Singapura dan Amerika
Serikat. Sisanya, sekitar 20% dipasarkan di pasar
domestik
kepada
perusahaan-perusahaan
pengguna, termasuk industri elektronika atau

industri lainnya yang membutuhkan.
Untuk mempertahankan keunggulan di
bidang teknologi, PT Induktorindo Utama
memiliki departemen Research & Development
sendiri yang menjalankan kegiatan riset secara
berkesinambungan dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas dan inovasi secara
berkelanjutan.
Perusahaan ini memegang teguh keyakinan
dan komitmen bahwa kualitas merupakan
prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar
lagi. Karena itu, setiap produk buatan PT
Induktorindo Utama selalu diperiksa secara
ketat oleh divisi pengawasan mutu. Pengawasan
mutu itu dilakukan secara berkesinambungan
mulai dari inspeksi terhadap bahan baku yang
masuk, inspeksi selama kegiatan proses produksi
berlangsung sampai pengujian akhir dan inspeksi
terhadap barang yang keluar dari pabrik. Tidak
ada satu unit produksi pun di lingkungan PT
Induktorindo Utama yang lolos dari inspeksi.
Walaupun
penjualan
domestik
PT
Induktorindo Utama selama ini hanya sekitar 20%
dari total produksinya, namun di pasar domestik
sendiri perusahaan ini telah memiliki pijakan
yang sangat kuat. Kegiatan pemasaran di pasar
domestik ditangani khusus oleh sebuah anak
perusahaan PT Induktor Intiniaga Mandiri yang
berkedudukan di Jakarta.
Sementara itu, untuk menggarap kegiatan
pemasaran di pasar global, selain di Jerman dan
Hongaria, perusahaan juga telah mendirikan
kantor perwakilan di luar negeri, yaitu Induktor
USA LLC di negara bagian Connecticut Amerika
Serikat untuk menjalankan kegiatan marketing
di Amerika, Kanada dan Amerika Selatan, dan
Induktor Australia Pty. Ltd. di New South Wales
untuk menjalankan kegiatan marketing di
Australia dan Selandia Baru.

PT Induktorindo Utama didirikan oleh
Bambang Sarwoadji dan Hardi Hartoko pada
tanggal 11 Januari 1993 di Jakarta. Dengan
dukungan karyawan yang pada awalnya hanya
empat orang, perusahaan mengawali kegiatan
usahanya dengan memproduksi sub assy
electronics dan voltage/current converters dalam
skala kecil. Untuk meningkatkan kemampuan
teknisnya, perusahaan kemudian mengirimkan
beberapa teknisinya untuk belajar teknologi
induksi di Jerman dan Hongaria.
Pada tanggal 18 Nopember 1996 PT
Induktorindo Utama berubah menjadi sebuah
perusahaan patungan baru berstatus sebagai
perusahaan penanaman modal asing dengan
masuknya seorang investor dari Jerman.
Perusahaan patungan baru itulah yang kini
menjelma sebagai PT Induktorindo Utama yang
baru yang mampu memproduksi berbagai produk
transformator dan chokes berteknologi tinggi.
Dengan dijalinnya kerjasama dengan investor
asing asal Jerman itu, perusahaan pun berhasil
meningkatkan kapasitas produksi dan menambah
jumlah karyawan dari 4 orang pada tahun 1993
menjadi 120 orang pada tahun 1997. Mengingat
terus berkembangnya kegiatan bisnis yang
digeluti PT Induktorindo Utama, perusahaan pun
terus menambah jumlah karyawannya sehingga
pada tahun 2003 jumlah karyawannya telah
mencapai 750 orang. Dewasa ini perusahaan
telah mempekerjakan tidak kurang dari 1.000
orang karyawan. ***

informasi >
PT Induktorindo Utama
Techno Park Industrial Estate Bumi Serpong Damai Kav. A-5 Tangerang
15314, P.O. Box 167 BMD, 15330
Telp. (62-21) 7560946, Fax. (62-21) 7560947
e-mail: sales@induktorindo.com, website: http://www.induktor.co.id.
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Walidi Craft
Kreasi Miniatur Sepeda Ontel, Becak
dan Dokar yang Sangat Mirip Aslinya

16
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K

ota Yogyakarta sudah sejak lama dikenal
sebagai gudangnya para seniman dan
pengrajin yang mampu menghasilkan
berbagai barang seni yang sangat
indah dan menarik. Barang seni yang dihasilkan
pun sangat bervariasi mulai dari kerajinan kayu,
kulit, keramik, batik, kain tenun, serat alam sampai
pada kerajinan logam.
Kondisi tersebut tentu saja tidak terlepas
dari lengkapnya infrastruktur pengembangan
seni dan kerajinan di kota Gudeg itu mulai dari
infrastruktur pendidikan (Yogyakarta dikenal
sebagai kota pendidikan) yang memungkinkan
pengembangan SDM di bidang seni dan kerajinan
secara mumpuni dan penyediaan bahan baku
dan bahan pendukung lainnya.
Di bidang industri kerajinan logam,Yogyakarta
juga dapat dikatakan merupakan salah satu pusat
pengembangan industri kerajinan logam yang
cukup bersaing di dalam negeri. Berbagai produk
kerajinan logam dihasilkan para perajin di kota
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tersebut mulai dari kerajinan perhiasan perak
yang sangat tersohor, yaitu di Kota Gede sampai
pada kerajinan logam berbasis logam kuningan
dan tembaga.
Dalam beberapa tahun terakhir ini di
Yogyakarta juga berkembang industri kerajinan
logam yang memproduksi berbagai produk
miniatur sepeda ontel, becak dan dokar. Produk
barang seni tersebut hampir selalu menghiasi
stand-stand pameran barang kerajinan di ibukota,
seperti pada pameran Inacraft yang merupakan
pameran produk kerajinan terbesar di dalam
negeri dewasa ini dan Pekan Produk Budaya
Indonesia (PPBI).
Salah satu produsen barang
kerajinan logam miniatur sepeda ontel,
becak dan dokar dariYogyakarta adalah
Heri Suryono dengan Walidi Craft-nya.
Heri Suryono mulai memproduksi
miniatur sepeda ontel, becak dan
dokar sejak tahun 1996. Latar
belakang keluarga yang secara
turun temurun menggeluti
industri kerajinan cor logam
kuningan telah membuat
Heri sangat familiar dengan
industri kerajinan logam.
Selama
berpuluhpuluh tahun lamanya
Heri
mengikuti
jejak
kakek dan ayahnya dalam
memproduksi barang kerajinan
cor logam kuningan seperti
seterikaan arang, bel dokar,
lonceng, klontongan sapi/kerbau/
kuda, berbagai peralatan rumah tangga
seperti tempat lilin, asbak, tempat
makan sirih dan lain-lain.
Walaupun kakek dan ayah Heri
menggeluti industri kerajinan cor logam kuningan
yang sangat berbeda dengan industri kerajinan
miniatur sepeda ontel, becak dan dokar yang

digeluti Heri dewasa ini, namun pengetahuan
dan pengalaman dalam industri cor logam
kuningan yang diwariskan orang tuanya menjadi
bekal yang sangat berharga bagi Heri dalam
mengembangkan produk miniatur sepeda ontel,
becak dan dokar.
Walaupun fokus perhatian Heri kini tertuju
pada kegiatan produksi miniatur
sepeda ontel, becak dan dokar,
namun Heri tetap tidak melupakan
industri kerajinan cor logam
kuningan warisan orang tuanya.
Kedua jenis usaha kerajinan
tersebut tetap dijalani Heri
secara bersamaan untuk
melayani para pelanggan
yang sudah ada selama
ini.
Untuk
kegiatan
produksi berbagai produk
kerajinan logam itu, Heri tetap
memegang kunci produksi
dengan
mengembangkan
desain-desain
produk
miniatur dan kerajinan logam
lainnya. Sementara itu, di
bidang produksi kerajinan
logam, Heri mempekerjakan
18 orang karyawan tetap
yang terdiri dari enam orang
karyawan yang mengerjakan
kerajinan kuningan, enam
orang karyawan mengerjakan
kerajinan miniatur dan enam
orang
karyawan lagi mengerjakan
kegiatan pencetakan dan pengecoran.
Heri mengaku selama ini bengkel kerjanya
yang mempekerjakan 18 orang karyawan itu tidak
pernah sepi dari kegiatan produksi. Walaupun
volume produksi biasanya sangat tergantung
kepada volume pesanan yang masuk, namun
dalam kondisi sepi pesanan pun bengkel kerja
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Craft tidak pernah
sepi dari kegiatan. Dalam
kondisi sepi pesanan biasanya
Walidi Craft tetap melakukan produksi untuk
membuat stok barang. Kendati demikian, jenis
barang yang dibuat stok itu biasanya disesuaikan
dengan trend pasar yang sedang terjadi dimana
hanya produk-produk yang sedang laku di pasar
saja yang diproduksi.
Dewasa ini Walidi rata-rata memproduksi
miniatur sepeda, becak dan dokar sebanyak
400 unit per bulan, sedangkan untuk produk
kerajinan cor logam kuningan rata-rata volume
produksinya lebih banyak karena menggunakan
mesin semi otomatis, yaitu sebanyak 500-600 unit
berbagai item.
Berbagai produk kerajinan logam buatan
Walidi Craft selama ini telah dipasarkan ke
berbagai daerah di tanah air, seperti di kotakota besar di pulau Jawa, Bali, Sumatera dan
Kalimantan. Pemasaran dilakukan melalui para
pedagang yang secara rutin mengambil barang
dari Walidi Craft.
Sementara itu, kegiatan ekspor sudah
dilakukan Heri ke sejumlah negara seperti
Malaysia, Singapura, Belanda dan Amerika Latin.
Namun demikian kegiatan ekspor yang dilakukan
Heri secara rutin adalah ke Malaysia dan Belanda.
Untuk memperkuat kegiatan pemasaran, Heri
sering kali mengikuti kegiatan pameran produk
kerajinan, baik di dalam maupun di luar negeri.
***

informasi >
Walidi Craft
Jl. Hajag Mada Purwokinanti PA 1/155, Yogyakarta 55122
Telp. (0274) 510709
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Speaker
Lokal, Gaung
Internasional

Pengembangan CV Sinar Baja Elekctric

P

roduk speaker atau pengeras suara
merupakan salah satu bagian dari produk
elektronika yang sangat penting. Sebagai
bagian dari produk audio, speaker
merupakan komponen elektronika yang harus
selalu ada dalam sebuah produk audio, apakah itu
produk audio murni seperti tape-recorder, radio
dan sound system lainnya atau pun produk audio
visual seperti TV, CD, VCD, DVD dan lain-lain.
Penggunaan produk speaker pun sangat
luas, bahkan di era modern ini hampir tidak
ada bagian dari kehidupan sehari-hari yang
tidak melibatkan komponen elektronika yang
disebut dengan speaker. Di lingkungan rumah
tangga pasti ada peralatan elektronika yang
menggunakan speaker, di dalam mobil pun
sudah pasti ada komponen speakernya. Demikian
juga di dalam moda trasportasi lainnya seperti
di dalam kereta api, di dalam pesawat terbang
serta di tempat umum seperti stasiun, terminal,
pusat perbelanjaan dan lain-lain pasti disitu
dipergunakan alat atau komponen yang disebut
dengan speaker.
Mengingat pentingnya komponen speaker
dalam kehidupan sehari-hari dan luasnya
penggunaan komponen elektronika tersebut di
masyarakat, maka sudah dapat dipastikan industri
manufaktur speaker di tanah air merupakan salah
satu industri elektronika yang cukup vital bagi
perekonomian nasional.
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Mengingat pentingnya industri speaker
ini maka sudah selayaknya lah jika industri ini
menjadi bagian dari kompetensi inti para pelaku
industri di tanah air. Industri ini seharusnya
menjadi bagian dari faktor daya saing industri
nasional dan oleh karena itu industri ini harus
dikuasai oleh perusahaan lokal/nasional dengan
sebanyak mungkin mempekerjakan para tenaga
kerja Indonesia.
Beruntunglah negeri ini memiliki CV. Sinar
Baja Electric yang selama ini sudah mampu
memproduksi berbagai jenis produk speaker
untuk berbagai macam penggunaan, baik speaker
untuk produk elektronika audio, elektornika
audio visual, kendaraan bermotor maupun untuk
produk sound system. Perusahaan yang yang
mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan dan
berbasis di Surabaya, Jawa Timur itu kini sudah
mampu menunjukkan keberadaannya sebagai
produsen speaker terbesar dan terkemuka di
kawasan AsiaTenggara dengan kapasitas produksi
speaker sebesar 2.5 juta unit per bulan. Berbagai
produk speakernya tidak hanya dipergunakan
oleh industri elektronika multinasional yang
ada di Indonesia, tetapi juga sudah diekspor ke
berbagai negara untuk memenuhi permintaan
berbagai industri di mancanegara.
Banyaknya perusahaan multinasional yang
menggunakan speaker buatan CV. Sinar Baja
Electric menunjukkan kualitas produk speaker

Made in Indonesia

buatan CV. Sinar Baja Electric telah mampu
memenuhi standar kualitas dunia sehingga
produk perusahaan tersebut mampu bersaing di
tingkat internasional.
Beberapa perusahaan industri elektronika
multinasional maupun nasional yang selama
ini menggunakan speaker buatan CV. Sinar
Baja Electric diantaranya Samsung, LG, Sharp,
Yamaha, Polytron, Panasonic, Sony, Toa dan
Crystal. Sedangkan kegiatan ekspor
speaker PT Sinar Baja Electric antara
lain dilakukan ke Inggris (memasok
perusahaan pembuat speaker mobil
terkenal Aston Martin), Amerika
Serikat, Jerman dan Vietnam.
Prestasi CV. Sinar Baja Electric
lainnya yang cukup membanggakan
bagi bangsa Indonesia adalah
bahwa perusahaan tersebut juga
telah berhasil memperkenalkan
merek-merek
produk
speaker
sendiri ke pasar dunia sehingga
kini merek-merek tersebut cukup
dikenal masyarakat konsumen di
mancanegara. Beberapa merek
produk speaker milik CV. Sinar Baja
Electric yang kini sudah cukup
dikenal dunia diantaranya adalah
Rhyme, RAF, Fidelity, Roadmaster,
Salsa dan ACR.
Sekilas CV Sinar Baja Electric
CV Sinar Baja Electric didirikan
pada tahun 1980 dan kini menjadi
pabrik speaker terbesar dan
terlengkap di Asia Tenggara.
Perusahaan
ini
memproduksi

speaker untuk rumah dan mobil dengan diameter
berkisar antara 1,75” hingga 21” yang terdiri dari
tweeter, woofer, middle, full range, tweeter dome,
dan box speaker.
Seiring dengan berkembangnya kegiatan
usaha dan dalam rangka memperluas jaringan,
pada tahun 1985 CV Sinar Baja Electric mendirikan
perusahaan baru PT Indoyoke dan pada tahun
1987 mendirikan PT Multicone Paperindo. PT

Indoyoke memproduksi komponen speaker
berupa bottom plates (yokes) dan upper plates
(washers) dengan kapasitas total 1000 ton per
bulan. Selain untuk memenuhi kebutuhan CV.
Sinar Baja Electric sendiri, PT Indoyoke juga
menerima pesanan dari perusahaan-perusahaan
domestik dan luar negeri. Pada tahun 1995 PT
Indoyoke mengembangkan bisnisnya di China
dengan mendirikan CV Sinar Baja Pan Yu dengan
total kapasitas produksi yoke sebesar 1.200 ton
per bulan.
PT Multicone Paperindo memproduksi
conepaper, damper dan dust cap yang dipasok
tidak hanya untuk CV. Sinar Baja Electric tetapi
juga untuk perusahaan-perusahaan domestik
dan luar negeri. PT Multicone Paperindo juga
mempunyai CNC Machining Centre untuk
memproduksi moulding.
Selain dari dua perusahaan tersebut, untuk
memenuhi kebutuhan suku cadang lainnya, CV
Sinar Baja Electric juga mempunyai in house
production yang dapat memproduksi frame
(basket), injeksi plastik untuk variasi speaker
mobil (gasket, drill, facemate holder dan lain-lain),
voice coil serta bengkel kerja untuk pembuatan
internal tooling, moulding dan jig.
CV Sinar Baja Electric kini memiliki fasilitas
produksi seluas 110.000 m2 (termasuk satu
pabrik di China) yang dilengkapi dengan mesinmesin berteknologi tinggi dan didukung
karyawan yang professional
dan berpengalaman di
bidangnya.
Kini
CV
Sinar
Baja Electric dikenal
sebagai
perusahaan
yang berpengalaman
dalam
mendesain,
memproduksi
dan
menguji produk speaker
dengan standard dan
regulasi internasional.
Inspeksi dan pengujian
produk dilakukan oleh
Quality
Assurance
Division di CV Sinar Baja
Electric sendiri dengan
menggunakan standard
yang diterapkan oleh
American
National
Standard Institute (ANSI).  

informasi >
CV. Sinar Baja Electric
Jl. Raya Manukan Kulon 86, Tandes, Surabaya 60185,
Telp. (62-31) 7406771-6, 7406591, Fax. (62-31) 7405633,
7414762, e-mail: sbe@ino.net.id, sibalec1@rad.net.id,
website: http://www.sibalec.com
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Editha Art Craft
Kerajinan Hiasan Logam Tembaga
Bernuansa Etnik dan Antik

S

ering kali bangunan rumah tinggal,
perkantoran atau pun hotel yang
dibangun dengan gaya modern terkesan
begitu anggun, indah dan nyaman
apabila ruang interiornya didesain dan ditata
dengan menghadirkan suasana dan nuansa etnik
dan antik. Suasana dan nuansa etnik dan antik
itu dapat dilakukan dengan cara menempatkan
berbagai hiasan interior bernuansa etnik dan
antik di dalam ruangan secara harmonis dan
proporsional.   
Tentu
saja
penempatan
berbagai
hiasan interior di dalam ruangan juga harus
memperhatikan tata letak berbagai perlengkapan
ruangan lainnya yang memiliki fungsi tertentu
seperti lemari, meja, kursi dan lain-lain. Hal itu
20
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sangat penting untuk menciptakan keharmonisan
dalam peletakan barang-barang tersebut di dalam
sebuah ruangan. Hiasan interior bernuansa etnik
dan antik itu sendiri terdiri atas beberapa tipe,
yaitu hiasan meja, hiasan dinding, hiasan gantung
atau hiasan lantai (hiasan yang ditempatkan di
lantai seperti guci, patung atau bentuk hiasan
lainnya).
Khusus bagi para penata ruangan yang ingin
mempercantik atau memperindah ruangan
interior dengan hiasan dinding dan hiasan
meja, mereka memiliki banyak pilihan untuk
menggunakan hiasan dinding dan hiasan meja
dari logam tembaga yang sangat indah, menarik
dan artistik hasil rancangan Menik Yuli Hastuti dan
suaminya dari Editha Art Craft.

Berbagai hiasan interior yang merupakan
barang kerajinan dari logam tembaga produksi
Editha Art Craft bisa berupa hiasan dinding atau
hiasan meja yang fungsional (memiliki fungsi
tertentu) seperti tempat pena, pensil, pulpen atau
peralatan tulis menulis lainnya, ada juga yang
merupakan karya seni murni yang tidak memiliki
fungsi khusus selain sebagai hiasan ruangan.
Dilihat dari sisi teknik pembuatan barang
kerajinan hiasan interior, Editha Art Craft juga
membagi teknik pembuatannya ke dalam dua
kelompok besar, yaitu kelompok barang hiasan
interior yang dibuat melalui teknik pengecoran
dan kelompok barang hiasan interior yang dibuat
melalui teknik tempa atau tatah. Sementara
itu, dari sisi bahan baku, Editha Art Craft juga
membagi bahan baku itu ke dalam dua kelompok
besar, yaitu barang kerajinan hiasan interior yang
terbuat dari logam bekas (scrap) seperti piston
bekas pakai dan bekas cetakan batik.
Dengan dibantu oleh karyawan tetap yang
sangat ahli di bidangnya sebanyak 3 orang dan
lima orang karyawan tambahan, Editha Art Craft
kini mampu memproduksi 350 pieces per bulan
berbagai jenis barang kerajinan logam yang
seluruhnya dibuat secara hand made. Untuk
barang kerajinan logam yang dibuat dengan cara
ditatah Editha Art Craft rata-rata memproduksi
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sebanyak 50 pieces per bulan, sedangkan
produksi barang kerajinan logam yang dibuat
dengan cara dicetak (dicor) memakai cetgakan
(moulding) bisa mencapai 300 unit per bulan.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku
berupa logam tembaga lembaran atau batangan,
Menik biasa memperolehnya dari pemasok
logam di Boyolali atau Surabaya, namun untuk
bahan baku logam bekas (scrap) biasanya dapat
diperoleh dari sekitar Jakarta sendiri melalui
pemasok yang ada di sekitar ibu kota.
Sejauh ini Editha Art Craft masih memfokuskan
kegiatan pemasaran berbagai produk kerajinan
logamnya di sekitar wilayah Jakarta, Bogor,
Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Karena, pasar
di wilayah tersebut merupakan pasar yang cukup
besar dan sangat potensial. Saat ini Editha Art Craft
secara rutin memasok produk-produk kerajinan
hiasan logamnya kepada sejumlah perusahaan
pelanggan seperti satasiun televisi MetroTV, PT
Perusahaan Gas Negara (PGN), Ciputra Group,
stasiun televisi SCTV, PT Bir Bintang dan lain-lain.
Produk kerajinan itu umumnya digunakan sebagai
souvenir atau kenang-kenangan bagi relasi, tamu
atau mitra kerja perusahaan tersebut.
Walaupun Editha Art Craft sampai saat ini
belum melakukan kegiatan ekspor produk barang
kerajinan logamnya, namun banyak pembeli asing
yang bertandang ke rumah produksi Editha Art
Craft untuk membeli berbagai produk kerajinan
logam tembaga yang dikembangkan rumah

produksi tersebut. Pembeli asing yang sering
datang ke Editha Art Craft diantaranya berasal
dari India, Belgia dan Amerika Serikat. Beberapa
diantara mereka ada yang sudah beberapa kali
melakukan repeat order.
Untuk berbagai karya seni hiasan interior
dari logam tersebut, Menik dengan Editha Art
Craftnya menjual barang-barang tersebut dengan
harga yang cukup bervariasi tergantung kepada

ukuran dan kerumitan desainnya. Kriya hiasan
interior logam yang paling kecil dengan desain
yang paling sederhana biasanya dijual dengan
harga relatif murah, yaitu Rp 50.000 per unit,
sedangkan kriya hiasan interior logam dengan
ukuran terbesar dan desain paling rumit dijual
dengan harga Rp 1,5 juta per unit.
Selain mengembangkan kriya hiasan interior
dinding dan meja, belakangan ini Editha Art Craft
juga mengembangkan hiasan interior berupa
patung dari logam. Secara keseluruhan sampai
saat ini Editha Art Craft telah mengembangkan
desain produk kriya hiasan interior sekitar 500
item.
Menik mengaku untuk meningkatkan nilai
bisnis produk kerajinan hiasan interiornya, Editha
Art Craft terus mengembangkan desain-desain
baru bernuansa etnik dan antik yang lebih artistik,
namun tetap sesuai dengan atau mengikuti trend
permintaan yang terjadi di pasar.    
Walaupun latar belakang pendidikan Menik
bukan di bidang desain (melainkan seorang
sarjana hukum), namun dengan belajar secara
autodidak Menik mampu mengembangkan
talenta terpendamnya di bidang desain produk
dan desain interior melalui melihat akses internet,
membaca majalah dan buku desain interior yang
dikombinasi dengan ide-ide desain sendiri. ***

informasi >
Editha Art Craft
Jl. H. Muchtar Raya No. 84, Kreo Larangan Tangerang 15163,
Telp./Fax. (021) 5849329, e-mail: menik3@lycos.com, editha_
artcraft@yahoo.com
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Karpet dan Alas
Interior dari Kayu
Produksi CV Natural
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P

esona serat-serat kayu yang indah
memang menyimpan banyak daya
tarik di mata para konsumen barang
kerajinan. Pesona dan daya tarik serat
kayu tersebut tentu saja bisa menjadi lahan bisnis
yang sangat menggiurkan bagi mereka-mereka
para pelaku usaha yang jeli, kreatif dan inovatif.
Karena di tangan para pengusaha tersebutlah
pesona serat kayu itu bisa terwujud menjadi
produk yang sangat sangat laku dan banyak dicari
orang.
Itulah yang dilakukan CV Natural dengan
Celia Carpet & Interiornya yang sejak 1986
menggarap kegiatan produksi berbagai jenis,
model dan ukuran karpet yang terbuat dari bahan
kayu. Perusahaan ini juga memproduksi berbagai
produk alas interior seperti place mate, trivet dan
coaster (alas meja, tatakan dan berbagai jenis alas
meja lainnya).
CV Natural yang merupakan perusahaan
keluarga termasuk perusahaan pertama di
Indonesia yang memproduksi karpet kayu dan
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negeri, CV Natural juga sudah mulai melakukan
ekspor ke sejumlah negara. Beberapa negara
yang selama ini membeli secara rutin produk
karpet kayu dan berbagai produk alas interior
buatan CV Natural diantaranya Amerika Serikat
dan Jepang.
“Kegiatan ekspor ke sejumlah negara selama
ini memang masih dilakukan melalui pihak ketiga
yang memesan barang atas nama pembeli di
luar negeri. Rata-rata setiap bulannya kami
mengekspor satu peti kemas ukuran 20 kaki berisi
penuh produk karpet kayu dan berbagai produk
alas interior lainnya,” kata Alvin.
Untuk tetap menjaga kepercayaan para
pelanggan di dalam dan luar negeri, CV Natural
selama ini selalu menerapkan kontrol kualitas
terhadap produknya secara ketat. Setiap produk
karpet kayu yang akan dilepas ke pasar sebelumnya
harus melalui proses fumigasi terlebih dahulu
untuk menghilangkan berbagai hama kayu yang
mungkin terbawa di dalam bahan kayu. ***  
berbagai produk alas interior dari bahan kayu.
Perusahaan yang dikelola oleh manajemen
berbasis keluarga ini mampu mengembangkan
desain-desain baru karpet kayu dan produk alas
interior dari kayu lainnya secara mandiri.
Selain mengembangkan desain karpet
dan produk alas interior sendiri, CV Natural
juga kadang-kadang mendapatkan pesanan
pembuatan karpet dengan desain yang
ditentukan oleh pembeli. Para pembeli itu
tinggal mengutarakan keinginannya atau
membawa sketsa gambar desain karpet yang
mereka inginkan dan CV Natural siap melayani
pembuatannya.
Berbagai jenis kayu yang memiliki serat
dan warna yang khas menjadi kekuatan daya
tarik yang sangat kuat bagi para konsumen.
Potongan-potongan kayu yang dibuat dalam
ukuran persegi panjang atau bulat kecil-kecil
dengan ukuran panjang atau diameter beberapa
cm saja dirangkai dengan menggunakan benang
nilon yang kuat melalui tangan-tangan terampil
para pekerja CV Natural hingga diperoleh produk
karpet dan alas interior yang sangat menarik.
Dengan kombinasi warna dan motif hiasan yang
diberikan pada potongan-potongan kayu itu,
penampilan karpet dan berbagai produk alas
interior itu menjadi makin indah dan menarik.
Menurut Direktur Marketing CV Natural, Alvin
Prayudhi, jenis kayu yang banyak dipakai dalam
pembuatan karpet dan berbagai produk alas
interior diantaranya kayu jelutung, jati, sonokeling,
karet, kelapa dan manggris. Selain cukup mudah
diperoleh, jenis-jenis kayu tersebut juga memiliki
serat kayu yang sangat khas dan menarik.
Dengan mempekerjakan karyawan sebanyak
600 orang CV Natural kini mampu memproduksi
karpet dan berbagai produk alas interior lainnya

sebanyak 2.500 meter persegi stiap bulannya.
Namun demikian, volume produksi biasanya
tergantung kepada volume pesanan yang
masuk. Kalau pesanan banyak maka produksi
juga banyak, tetapi kalau pesanan sedang sepi,
perusahaan tetap melakukan kegiatan produksi
pada tingkat normal untuk membuat stok.
Pemasaran produk-produk tersebut selama
ini dilakukan CV Natural ke berbagai kota besar
di tanah air seperti Medan, Jakarta, Pontianak,
Banjarmasin, Balikpapan, Palangkaraya dan kotakota di wilayah Sumatera Bagian Selatan seperti
Palembang dan Lampung.
Selain memasarkan produk di pasar dalam

informasi >
CV Natural, Celia Carpet & Interior
Jl. Rajawali No. 858 G, Pelembang 30113, Sumatera Selatan,
Telp. +62-711 379079, 379066, Fax. +62-711 378996,
website: www.celia.co.id
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ayang golek merupakan salah
satu seni budaya masyarakat suku
Sunda yang sampai kini dapat tetap
bertahan di tengah kehidupan
modern. Bahkan kesenian wayang golek sudah
menjadi ciri khas seni budaya masyarakat suku
Sunda sejak berabad-abad lamanya. Namun
seperti seni budaya tradisional lainnya, seni
budaya wayang golek sampai kini nyaris tidak
diketahui asal-usulnya.
Kendati demikian, dalam beberapa tahun
terakhir ini seni budaya wayang golek mengalami
perkembangan yang cukup signifikan baik dilihat
dari sudut persepsi maupun minat masyarakat.
Banyak masyarakat suku sunda yang sebelumnya
sudah mulai meninggalkan kesenian wayang
golek, kini kembali menggandrungi seni budaya
tersebut.
Peminat seni budaya wayang golek pun
kini makin berkembang, tidak hanya terbatas di
kalangan orang tua saja, tetapi juga merambah
kalangan anak muda. Hal itu tidak terlepas dari
inovasi dan modifikasi dalam pembuatan wayang
golek maupun dalam teknik pementasannya.
Berbagai inovasi dan modifikasi dalam pembuatan
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maupun pementasan wayang golek juga telah
menarik minat kalangan masyarakat di luar suku
Sunda sendiri, bahkan hingga kalangan turis
asing.
Adalah Padepokan seni wayang golek Giri
Harja dari Kabupaten Bandung yang selama ini
telah berhasil melakukan inovasi dan modifikasi
dalam pembuatan maupun pementasan
wayang golek. Sebagian pengamat seni bahkan
menyebutnya sebagai wayang golek modern.
Sebab dalam pementasannya, seorang dalang
wayang golek Asep Sunandar Sunarya misalnya,
bisa memperagakan gerakan-gerakan wayang
golek (yang terbuat dari kayu) secara halus
seperti layaknya manusia. Bahkan, ki dalang
mampu memperagakan gerakan wayang golek
yang sebelumnya tidak pernah dilakukan seperti
merokok dan muntah mi.
Giri Harja sendiri merupakan sebuah dusun
yang kini berkembang menjadi sebuah komplek
seni Sunda dimana dalang wayang golek kondang
Asep Sunandar Sunarya dan keluarganya tinggal.
Asep Sunandar Sunarya adalah salah seorang dari
13 bersaudara anak tokoh seni wayang golek
Abah Sunarya. Dari 13 anak yang terdiri dari 7
perempuan dan enam laki-laki itu, lima anak
laki-laki diantaranya memilih profesi sebagai
dalang wayang golek. Justru anak paling tua
Abah Sunarya bernama Suherman Sunarya tidak
menjadi dalang melainkan menggeluti industri
kerajinan wayang golek yang diberinya nama
‘Graha Wayang Golek Big Giri Harja’
Namun karena pertimbangan usia yang
sudah cukup lanjut, Suherman Sunarya pun kini
sudah tidak berkecimpung lagi dalam industri
kerajinan wayang golek dan sejak tahun 1997

sudah mewariskan industri kerajianan wayang
golek itu kepada anak menantunya bernama
Barnas Sabunga.   
Barnas Sabunga adalah seorang guru SMA
yang karena panggilan jiwa dan keluarganya kini
memfokuskan diri dalam mengelola sekaligus
melestarikan seni budaya tradisional Sunda, yaitu
industri kerajinan wayang golek yang telah dirintis
ayah mertuanya sejak puluhan tahun silam.
Di bawah pimpinan Barnas, industri kerajinan
wayang golek yang semula murni ditujukan
untuk melestarikan seni budaya Sunda itu, kini
dikelola secara profesional sehingga setahap
demi setahap industri kerajinan tersebut
bisa menghasilkan keuntungan. Sebagian
dari keuntungan itu disisihkan Barnas untuk
membangun perpustakaan dan museum
wayang golek Giri Harja. Pembangunan gedung
perpustakaan dan museum berlantai dua itu kini
sedang dalam tahap penyelesaiaan.
Selain memproduksi kerajinan wayang
golek, Graha Wayang Golek Big Giri Harja juga
memproduksi berbagai lukisan hasil karya istri
Barnas yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen
seni rupa di Universitas Pendidikan Indonesia
(UPI) Bandung. Berbagai hasil karya seni lukis
istri Barnas kini banyak dipajang di Graha Wayang
Golek Big Giri Harja.
Menurut Barnas, Graha Wayang Golek Big Giri
Harja kini mempekerjakan 34 orang karyawan.
Di rumah Barnas sendiri terdapat 16 orang
karyawan, 12 orang diantaranya bekerja sebagai
tukang wayang dan empat orang lainnya sebagai
tukang lukis.
Dengan bantuan 34 orang karyawan itu, Barnas
bersama Graha Wayang Golek Big Giri Harjanya

mampu memproduksi 100 unit wayang berbagai
ukuran setiap bulannya. Selain memproduksi
wayang pentas, Graha Wayang Golek Big Giri Harja
juga memproduksi wayang ukuran kecil seperti
wayang golek sebesar pencil, gantungan kunci
dan pulpen. Ukuran wayang golek terbesar yang
pernah dibuat adalah wayang golek berukuran
sebesar manusia.
Wayang golek biasanya dibuat dari bahan
baku berupa kayu jenis albasia atau kayu lame.
Kedua jenis kayu tersebut sengaja dipilih sebagai
bahan baku karena kayu-kayu jenis tersebut
mudah dibentuk. Bahan baku lainnya yang biasa
digunakan adalah bahan cat serta peralatan
pengecatan yang biasanya berupa alat cat
semprot seperti banyak digunakan di bengkelbengkel pengecatan mobil.
Untuk menjaga pasokan bahan baku kayu,
Bernas mengaku menanam sendiri kayu albasia
dan kayu lame baik di pekarangan rumah maupun
di lahan milik keluarga. Dengan demikian, Barnas
tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan
pasokan bahan baku kayu untuk industri kerajinan
wayang goleknya.
Dalam pengerjaan industri kerajinan wayang
golek pun, Barnas terhitung sangat apik dalam
memanfaatkan material kayu. Dengan demikian,
industri kerajinan wayang golek Giri Harja nyaris
tidak menghasilkan limbah, sebab semua bahan
kayu dapat dimanfaatkan dengan baik menjadi
produk bernilai tambah.
Kini berbagai produk wayang golek buatan
Graha Wayang Golek Big Giri Harja telah
dipasarkan ke berbagai daerah di tanah air
seperti melalui outlet Sarinah, berbagai outlet
di Bandara, sejumlah toko souvenir dan barang
seni di Semarang, Surabaya, Bali   dan Batam.
Sedangkan kegiatan ekspor ke berbagai negara
dilakukan melalui pihak ketiga seperti ke Amerika
Serikat, sejumah negara Eropa, Australia dan
Jepang. Kegiatan ekspor dilakukan secara rutin
setiap tiuga bulan sekali.
Barna
smengaku
tidak
pernah
mempromosikan hasil kerajinan wayang goleknya
kepada para pembeli karena berdasarkan
pengalaman seringkali banyak order yang masuk
tetapi tidak dapat dipenuhi karena kegiatan
produksi yang tidak bisa dilakukan secara massal.
“Saat ini saja kami sudah banyak mendapatkan
pesanan yang kebanyakan tidak dapat dipenuhi
sesuai jadwal waktu yang ditetapkan. Pembuatan
wayang golek di tempat kami umumnya sudah
ditunggu oleh para pembeli,” tutur Barnas. ***

informasi >
Graha Wayang Golek Big Giri Harja
Giri Harja No. 18 RT 01/01 Kelurahan Jelekong
Kec. Baleendah, Bandung 40258, Jawa Barat
Telp/Fax. (022) 5942200. HP. 081511125462
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Almanda

Mengembangikan Produk Garmen
dari Bahan Kulit
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roduk garmen sudah sejak lama
dikenal sebagai komoditi andalan
ekspor Indonesia.   Selama berpuluhpuluh tahun lamanya produk garmen
Indonesia dikenal sebagai produk berkualitas di
berbagai negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa
dan Amerika Serikat. Bersama komoditi bahan
sandang lainnya, produk garmen yang tergabung
dalam kelompok komoditi tekstil dan produk
tekstil (TPT) telah menduduki jajaran teratas
dalam perolehan devisa bagi negara dari sektor
nonmigas.
Namun demikian, kategori produk garmen
yang ada di dalam kelompok komoditi tekstil
dan produk tekstil yang banyak dikenal selama
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ini adalah produk garmen yang terbuat dari
bahan serat tekstil, baik serat alami (natural fiber)
maupun serat sintetis (synthetic fiber). Sementara
pasar produk garmen berbahan baku kulit hewan
di pasar domestik maupun ekspor sampai kini
belum digarap secara optimal oleh para pelaku
industri garmen kulit nasional. Akibatnya, sampai
saat ini, kegiatan manufaktur produk garmen dari
bahan kulit hewan masih terhitung belum begitu
berkembang di tanah air.
Relung pasar garmen berbahan kulit hewan
yang masih terbuka itulah yang kini coba
dikembangkan oleh Sri Wenda Amalia melalui
usaha garmen kulit Almandanya yang berlokasi di
sentra industri kulit Garut, Jawa Barat. Ketersediaan
bahan baku berupa kulit jadi (finished leather)
di sentra industri kulit Garut menjadi faktor
pendukung utama bagi pengembangan industri
garmen kulit Almanda.
Secara kebetulan, Sri sendiri lahir dari keluarga
yang banyak berkecimpung dalam industri
penyamakan kulit di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Sampai saat ini beberapa kakak kandung Sri tetap
setia menggeluti kegiatan industri penyamakan
kulit. Produk kulit jadi yang dihasilkan dari industri
penyamakan kulit di Garut, selain dipasok ke
industri kerajinan kulit di Kabupaten Garut sendiri
juga dipasok ke sejumlah sentra industri kerajinan
kulit lainnya di tanah air seperti ke Bandung,
Yogyakarta dan Surabaya.
Sri baru memulai usaha pengembangan
garmen kulit sejak tahun 2006 lalu dengan
memperkenalkan model-model baru pakaian
dari bahan kulit kepada masyarakat konsumen.
Selain mengembangkan desain sendiri, Sri juga
membuat model-model garmen kulit terbaru, baik
untuk pria maupun wanita, dengan memadukan
berbagai model pakaian yang sedang populer di
masyarakat dengan gagasan-gagasan desainnya.
Beberapa jenis garmen kulit yang telah diproduksi
Almanda diantaranya jaket untuk pengendara

sepeda motor, jaket kulit stelan jas, jaket/jas kulit
formal untuk kaum perempuan, jaket/jas fashion
dan lain-lain.
Selain menggunakan kulit jadi sebagai bahan
baku utama, dalam pembuatan garmen kulit Sri
juga sering mengkombinasikan bahan baku lain
dengan bahan kulit jadi. Sebagai contoh, akhirakhir ini Sri telah berhasil menciptakan desain
garmen kulit yang terbuat dari bahan campuran
antara kain rajut (bahan sweeter) dengan kulit.
Produk garmen yang dihasilkan pun sangat indah
dan menarik sehingga banyak diminati kalangan
wanita.  
Kini, selain memproduksi garmen kulit,
Almanda juga memproduksi berbagai produk
industri kerajinan kulit lainnya, seperti sepatu, tas,
dompet, sarung tangan, sabuk, topi, tempat HP,
gantungan kunci dan lain-lain. Dengan dibantu
oleh empat orang karyawan Sri kini mampu
memproduksi rata-rata 20 potong garmen kulit

setiap minggunya serta sekitar 500 pieces berbagai
produk kerajinan kulit lainnya per bulan.
Selain dipasarkan di kota Garut sendiri
melalui sebuah toko/outlet milik sendiri, Sri juga
memasarkan produk garmen kulit dan berbagai
produk kerajinan kulit lainnya ke berbagai kota
di tanah air. Sejumlah pembeli di berbagai
daerah kini sering memesan pembuatan garmen
kulit dan produk kerajinan kulit lainnya kepada
Almanda seperti dari Jakarta, Bandung, Batam,
Jambi dan lain-lain.   
Menurut Sri, pesanan pembuatan garmen
kulit saat ini telah berkembang menjadi trend baru
di masyarakat. Bahkan belakangan ini Sri banyak
mendapatkan pesanan pembuatan garmen
kulit, terutama berupa jaket sepeda motor untuk
wanita dan garmen kulit untuk fashion.
“Dewasa ini produksi garmen kulit memang
sedang kami genjot karena pasarnya sedang baik.
Banyak permintaan pembuatan garmen kulit
yang masuk kepada kami dari berbagai kota di
Indonesia,” kata Sri.
Produk garmen kulit yang diproduksi Almanda
pun bervariasi mulai dari garmen kulit untuk
pasar kelas bawah, pasar kelas menengah sampai
garmen kulit untuk pasar kelas atas. Garmen kulit
untuk kelas menengah biasanya dijual dengan
harga Rp 600.000 per unit, sedangkan garmen
kulit untuk kelas atas biasanya dijual dengan
harga Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta per potong.
***

informasi >
Almanda
Jl. Terusan Pembangunan No. 424 Pataruman, Tarogong,
Garut-Jawa Barat; Rumah: Komplek Warga Rahayu D. II No.
388, Pataruman, Tarogong, Garut-Jawa Barat, Telp. (0262)
540275
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Anyaman
Bambu, Rotan
dan Daun Lontar
Hasil Karya Seni I Gusti Putu Geria
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enjadi ahli dalam satu bidang
tertentu sudah barang tentu
sangatlah menyenangkan. Sebab,
dengan keahlian tersebut, selain
kita dapat memuaskan diri sendiri, kita juga dapat
memuaskan orang lain yang menyukai bidang
tersebut. Apalagi jika keahlian yang dimiliki itu
selalu ditularkan kepada orang lain di sekitar
kita.
Ilmu dan keahlian yang selalu ditularkan
kepada orang lain itu bisa membuat seseorang
diakui, dikenal dan dihargai masyarakat, tidak
hanya masyarakat di negeri sendiri tetapi juga
masyarakat di seantero dunia. Sikap itulah yang
senantiasa akan membuat seseorang selalu
dikenang masyarakat karena jasa baik yang telah
ditorehkan semasa hidupnya.
Rupanya filosofi inilah yang dipegang
teguh oleh I Gusti Putu Geria, seorang ahli
dalam pembuatan barang kerajinan anyaman
dari bambu, rotan dan daun lontar yang sudah
berpuluh-puluh tahun menggeluti dunia
kerajinan anyaman dari bahan-bahan alam
tersebut.
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Keahlian dalam membuat barang kerajianan
anyaman diperoleh I Gusti Putu Geria secara
autodidak dari para perajin pendahulunya yang
ada di sekitar tempat tinggalnya dengan cara
belajar sambil bekerja. Gusti Geria, demikian
panggilan akrab pakar kerajinan anyaman
asal Pulau Dewata yang satu ini, sudah
belajar menganyam bambu dan rotan
sejak usia kanak-kanak ketika jaman
penjajahan Jepang.
Berkat
keseriusan,
ketekunan
dan kerja keras dalam mempelajari
pembuatan barang kerajinan anyaman,
Gusti Geria setahap demi setahap mampu
menguasai teknik pembuatan barang
kerajinan anyaman secara nyaris sempurna.
Dengan
modal
keseriusan,
ketekunan
dan kerja keras serta ditambah dengan
kemampuan berinovasi dalam mencipatkan
kreasi-kreasi baru, Gusti Geria pun berhasil
mengembangkan berbagai desain produk
anyaman bambu, rotan dan daun lontar yang
sangat indah dan kreatif. Kini sudah lebih dari
ratusan desain barang kerajinan anyaman yang
telah diciptakan Gusti Geria. Namun tidak satu
pun dari ratusan desain produk kerajinan
anyaman itu yang dipatenkan Gusti Geria.
Tampaknya Gusti Geria sengaja untuk tidak
mempatenkan berbagai desain barang kerajinan
anyamannya walaupun dirinya mengetahui
persis konsekuensi dari tidak adanya perlindungan paten untuk produk ciptaanya itu. Sebab,
desain-desain barang kerajinan anyaman yang
baik dan berkualitas dapat dengan cepat ditiru

para
perajin
lainnya. Apalagi di
Pulau Bali banyak
sekali perajin yang memiliki keahlian tinggi dalam
anyam menganyam sehingga sudah bukan
rahasia lagi kalau praktek jiplak menjiplak itu
mudah sekali terjadi walaupun hanya dengan
cara melihat barang aslinya sekali saja.
Rupanya Gusti Geria tidak terlalu
mempedulikan praktek jiplak menjiplak desain
barang kerajinan anyaman itu. Dia cenderung
tidak mau ambil pusing dengan apa yang
dilakukan perajin lain, yang terpenting bagi
dirinya terus berkarya menghasilkan desaindesain produk kerajinan anyaman yang lebih
baik, lebih menarik dan berkualitas tinggi. Gusti
Geria pun membiarkan desain-desain barang
kerajinan anyamannya menjadi milik masyarakat
perajin anyaman di Bali khususnya dan di
Indonesia pada umumnya.
Tidak hanya berhenti sampai di sana, Gusti
Geria pun selalu aktif dalam menularkan ilmu dan
keahliannya dalam bidang kerajinan anyaman.
Keahliannya yang luar biasa dan pengalamannya
yang luas dalam bidang kerajinan anyaman
bambu dan rotan telah membawanya berkeliling
seluruh Indonesia untuk menularkan ilmunya
itu.
Gusti Geria sering kali diminta instansi
pemerintah dan institusi/lembaga partikelir
tertentu untuk memberikan pelatihan dan
pendidikan (diklat) mengenai kerajinan anyaman
di berbagai daerah di tanah air termasuk di
provinsi Timor Timur ketika masih bergabung
dengan Negara Kesatuan RI.. Sampai saat ini
permintaan untuk memberikan pelatihan dan
pendidikan di bidang industri kerajinan anyaman
itu masih terus mengalir. Namun mengingat
usianya yang sudah tidak muda lagi, Gusti Geria
pun seringkali tidak dapat memenuhi permintaan
tersebut. Karena itu, anak tertuanya bernama
Darma Putra yang sejak kecil menggeluti industri
kerajinan anyaman, sering kali mewakili Gusti

Geria memberikan pelatihan tersebut.
Kini di usianya yang ke-76, Gusti Geria
menghabiskan masa tuanya dengan menekuni
kegiatan pembuatan berbagai barang kerajinan
anyaman. Kesembilan anak (enam laki-laki
dan tiga perempuan) serta 15 cucunya kini
turut menekuni industri kerajinan anyaman
bambu, rotan dan daun lontar. Ilmu dan seni
menganyam bambu, rotan dan daun lontarnya
ditularkan Gusti Geria kepada anak-anak dan
cucunya serta kepada siapa saja yang berminat
menekuni seni kerajinan anyaman tersebut.
Dengan keahlian di bidang kerajinan
anyaman, Gusti Geria mampu membuat berbagai
bentuk dan desain kerajinan anyaman yang
indah dan menarik, seperti nampan, tempat
buah, keranjang parsel, laundry basket, tissue
box, asesories basket, pot untuk rangkaian
bunga, sangkar burung dan kap lampu. Dengan
dibantu anak cucunya itu, Gusti Geria kini
mampu memproduksi rata-rata 800 pieces (200
set per desain) barang kerajinan anyaman setiap
bulannya.
Produk kerajinan anyaman bambu, rotan dan
daun lontar buatan Gusti Geria termasuk memiliki
keunikan yang khas karena desain kerajinan
anyaman hasil karya Gusti Geria sangat berbeda
dengan kerajinan anyaman buatan perajin
lainnya yang ada di Bali maupun di daerah
lainnya di tanah air. Penggunaan warna cokelat
gelap (dark mahagony) yang memberikan kesan
natural, antik dan anggun menambah kecantikan
dan keindahan berbagai produk kerajinan
anyaman itu.
Tidak mengherankan apabila kalangan
pembeli dari mancanegara selalu berminat untuk
membeli produk-produk kerajinan anyaman
bambu, rotan dan daun lontar yang dibuat Gusti
Geria. Bahkan kalangan pembeli dari Jepang
yang selama ini terkenal dengan persyaratan
standard mutunya yang sangat ketat dan tinggi
secara rutin membeli berbagai produk kerajinan
anyaman bambu, rotan dan daun lontar hasil
kreasi Gusti Geria.
Walaupun sebagian besar produk kerajinan
anyaman Gusti Geria ditujukan untuk memenuhi
pesanan pembeli dari Jepang, sebagian produk
kerajinan anyaman itu ada juga yang diekspor
ke Amerika Serikat dan Australia serta sebagian
lainnya dijual di pasar dalam negeri. Khusus untuk
kegiatan ekspor ke Jepang, pihak pembeli dari
Jepang mengirimkan perwakilannya ke Bali untuk
mengumpulkan barang kerajinan anyaman itu di
Bali dan mengurus semua pengepakan dan kargo
untuk selanjutnya dikirim ke Jepang. ***

informasi >
Cipta Karya
Bona Sari - Belega, Blahbatuh - Gianyar - Bali
Telp. (62-0361) 941138
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Lukisan Kulase

Perpaduan Seni Lukis Kontemporer dan
Seni Kerajinan Sanggar Lukis Sapta Kanti
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udah bukan rahasia lagi bahwa
perkembangan yang terjadi di dunia
politik seringkali membawa dampak
atau pengaruh terhadap kegiatan di
sektor lainnya, seperti kegiatan ekonomi, sosial
dan budaya. Khususnya di Indonesia perubahan
konstelasi politik seringkali membawa dampak
yang sangat kuat terhadap perkembangan
perekonomian nasional. Demikian juga dengan
dampak perubahan politik terhadap kegiatan di
sektor lainnya seperti di bidang sosial, pendidikan,
seni dan budaya.
Untuk bidang yang terakhir ini, perubahan
konstelasi politik yang terjadi di Indonesia
dalam beberapa tahun terakhir ternyata telah
membawa dampak yang sangat besar terhadap
perkembangan seni lukis Indonesia, khusus di Bali
sebagai gudang para seniman lukis di tanah air.
Seiring dengan perkembangan situasi politik
domestik itu, perkembangan seni lukis di Bali pun
mengalami perubahan yang cukup fenomenal.
Dalam beberapa tahun terakhir ini di tanah
Bali telah berkembang secara signifikan aliran
lukisan yang bagi masyarakat awam mungkin
merupakan fenomena seni baru, yaitu lukisan
modern beraliran Kulase.
Perubahan atmosfir seni lukis di Pulau Dewata
sangat kentara sejak maraknya pembuatan
seni lukis Kulase yang terjadi pada 1-2 tahun
terakhir ini. Hal itu tidak terlepas dari kenyataan
bahwa hampir seluruh sanggar seni lukis di Bali
dewasa ini mengembangkan lukisan Kulase.
Kondisi itu juga ditunjang dengan melonjaknya
pesanan pembuatan lukisan Kulase dari kalangan
pecinta, kolektor dan pembeli barang seni dari
mancanegara.
Karena itu, dapat dikatakan trend pembuatan
lukisan Kulase kini sedang mewabah di Bali. Karya
seni berupa lukisan Kulase pun memenuhi hampir
seluruh sanggar seni dan galeri-galeri seni lukis
yang ada diseantero Pulau Dewata itu. Namun
demikian, mengingat aliran seni lukis Kulase ini
terhitung masih baru di Indonesia, maka pelaku
seni lukis Kulase pun terhitung masih jarang.
Lukisan Kulase tidak lain merupakan seni lukis
aliran modern yang memadukan antara teknik
seni lukis kontemporer dengan seni kerajinan.
Walaupun disebut lukisan, namun seni lukis
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Kulase tidak sepenuhnya merupakan lukisan
sebagaimana dikenal masyarakat umum selama
ini, berupa goresan cat air atau cat minyak di
atas media lukis tertentu (kanvas atau media
lainnya).
Sebab, pada lukisan Kulase terdapat unsurunsur seni kerajinan dengan memunculkan
motif-motif tertentu pada lukisan yang disusun
dari bahan-bahan tertentu (umumnya dari
barang bekas pakai) seperti lidi, serutan kayu,
karet, sisa-sisa kertas, upih kelapa, tangkai buah
kelapa, bambu, karung bekas dan lain-lain. Motif
yang ditimbulkan dari susunan barang bekas
itu pun bersifat tiga dimensi sehingga terkesan
seperti seni mosaik.
Salah satu sanggar seni yang kini
mengembangkan karya seni lukisan Kulase
diantaranya adalah Sanggar Seni Sapta Kanti
yang dinakhodai oleh I Nyoman Tunas Ambara.
Melalui kemampuannya dalam menciptakan
kreasi-kreasi baru dalam seni lukis Kulase, I
Nyoman Tunas Ambara mampu memanfaatkan
barang-barang bekas seperti karet, serutan
kayu, lidi, sisa kertas dan lain-lain yang sudah
tidak berharga lagi menjadi lukisan Kulase yang
menarik dan bernilai seni tinggi.
  Nyoman Tunas, begitu dia biasa dipanggil,
mulai mendirikan sanggar seni Sapta Kanti pada
tahun 1993 tidak lama setelah lulus dari Sekolah
Menengah Seni Rupa (SMSR) Denpasar, Bali.
Nyoman yang dilahirkan di lingkungan keluarga
seniman lukis di Ubud, Bali, telah mengenal seni
lukis tradisional sejak kecil dengan bimbingan
dari anggota keluarga lainnya. Mulai tahun 1999

Nyoman pun mulai mengenal dan kemudian
menggeluti seni lukis modern.
Menurut Nyoman, kelebihan dari seni
lukis Kulase dibandingkan dengan seni lukis
tradisional dan seni lukis modern lainnya adalah
bahwa dalam seni lukis Kulase seorang pelukis
dapat lebih bebas berekspresi dan berkreasi
dalam menciptakan karya seni. Kebebasan itu
dapat diwujudkan baik dalam hal bentuk, motif
dan desain lukisan, termasuk kebebasan dalam
menggunakan berbagai macam material yang
ada di lingkungan sekitar.
Dengan perkembangan situasi politik,
ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di
Indonesia dan dunia pada umumnya dewasa
ini yang lebih mengarah ke demokratisasi
dan liberalisasi, maka kebebasan berekspresi
dalam bidang seni lukis pun terus berkembang
dan semakin mendapatkan tempat di hati
masyarakat.
Kini berbagai karya seni lukis buatan Nyoman,
baik berupa lukisan Kulase, modern maupun
lukisan tradisional, telah berhasil menembus
pasar dalam negeri maupun mancanegara.
Berbagai lukisan karya Nyoman kini dijual di Pasar
Seni Sukawati, Gianyar, Bali dan berbagai galeri
seni di Bali, Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta.
Sedangkan penjualan ke luar negeri diantaranya
ke Belgia, Australia, Italia dan Singapura. Di
negara-negara tersebut, Nyoman memiliki
sejumlah pelanggan tetap yang secara rutin
memesan pembuatan berbagai karya seni
lukis kepada Nyoman. Untuk penjualan ke luar
negeri, biasanya para pembeli asing itu telah

menunjuk perwakilan di Bali. Merekalah yang
biasanya mengurus pengepakan dan kargo untuk
pengiriman berbagai lukisan buatan Nyoman.
Dengan dibantu 4 orang tenaga kerja,
Nyoman kini mampu menghasilkan 1.000 lukisan
Kulase per bulan. Namun dalam kondisi banyak
pesanan, Nyoman dapat menambah tenaga
kerja termasuk dengan memobilisasi rekanrekan pelukis lainnya untuk secara bersama-sama
mengerjakan pesanan tersebut.
Dewasa ini kegiatan Nyoman dan kawankawan di Sanggar Seni Sapta Kanti lebih banyak
mengerjakan pesanan pembuatan lukisan
Kulase. Pesanan itu umumnya datang dari
kalangan pembeli mancanegara yang kecenderungannya kini lebih menyukai jenis lukisan
tersebut.
Secara umum, menurut Nyoman, pembuatan
lukisan di Bali kini sedang mengalami masa
booming. Semua pelukis di Bali kini sedang sibuk
mengerjakan lukisan mereka, karena banyaknya
pesanan yang masuk, baik dari dalam maupun
luar negeri. Banyak order pembuatan lukisan
juga dialami oleh para pelukis lukisan Kulase
seperti Nyoman. Dalam mengerjakan karya seni
lukisnya, Nyoman kini hanya bekerja berdasarkan
pesanan dari para pembeli. Namun pesanan itu
tidak pernah sepi karena setiap saat selalu saja
ada pesanan yang masuk. ***

informasi >
Sanggar Seni Lukis Sapta Kanti
Jl. Raya Batubulan, Br. Kapal-Sukawati, Gianyar, Bali
Telp (0361) 7449291, HP: 08174737384
CP.: I Nyoman Tunas Ambara
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Kebutuhan Barang
Logam untuk
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P

roduk logam untuk memenuhi
kebutuhan
rumah
tangga
dan
perkantoran
merupakan
produk
yang sudah sangat umum diketahui
masyarakat karena hampir setiap hari masyarakat
menggunakan peralatan tersebut. Namun
tidak demikian dengan produsennya. Sebab,
belakangan ini banyak produsen barang dari
logam yang terpaksa menghentikan produksinya
menyusul terjadinya lonjakan harga bahan baku
logam sebagai dampak dari kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM), sementara daya beli
masyarakat terus mengalami penurunan.
Perusahaan-perusahaan tertentu saja lah
yang bisa bertahan dari badai krisis ekonomi jilid
kedua ini, yaitu perusahaan-perusahaan yang
menghasilkan produk dengan  keunggulan dan
daya saing lebih baik serta mampu menyiasati
berbagai kendala produksi melalui peningkatan
efisiensi. Dalam hal ini dibutuhkan kreatifitas
dan inovasi yang tinggi dari para pengelola
perusahaan agar dapat keluar dari situasi yang
tidak menguntungkan itu.
Salah satu perusahaan yang bergerak dalam
industri pembuatan berbagai barang kebutuhan
rumah tangga dan perkantoran dari logam adalah
Sumber Logam. Perusahaan perorangan tersebut
memproduksi berbagai peralatan kebutuhan
rumah tangga dan perkantoran dari bahan baku
alumunium dan jenis logam lainnya.
Sumber Logam didirikan pada tahun 1972
dimulai dari sebuah bengkel kecil yang berlokasi di
Jakarta. Perusahaan tersebut membuat berbagai
peralatan rumah tangga dan perkantoran
dari logam alumunium atas dasar pesanan
dari pelanggan. Dengan kerja keras terhitung
mulai tahun 1977 perusahaan tersebut mampu
memproduksi berbagai produk rumah tangga
dari logam dengan menggunakan desain yang
dikembangkan sendiri seperti asbak singular,
kotak es dan lain-lain.
Pada awalnya (hingga sekitar tahun 1980)
perusahaan menggunakan mesin-mesin manual
dengan tingkat efisiensi yang relatif rendah.
Secara bertahap perusahaan mengganti mesinmesin tersebut menjadi mesin semi
mekanis. Di era tahun 1990an perusahaan

kembali

secara bertahap mengganti mesin-mesin
semi mekanis dengan mesin-mesin semi
otomatis dan kini dengan dukungan
mesin modern dan teknologi terkini
perusahaan mampu memproduksi
berbagai produk terbaiknya bagi
masyarakat, pemerintah dan kalangan
bisnis.
Saat ini berbagai produk Sumber
Logam telah dipasarkan di seluruh
pelosok Indonesia, baik di kawasan
barat maupun kawasan timur Indonesia.
Dengan dukungan para agen dan
distributor yang cukup loyal hingga saat
ini, Sumber Logam terus berkembang
sehingga kini tidak hanya memasok
produknya ke pasar domestik tetapi juga
ke pasar mancanegara.
Sumber Logam kini memproduksi
berbagai produk dari logam seperti
peralatan dapur (ketel, panci, ceret, mangkuk,
nampan/baki, kompor gas, kompor minyak
tanah, oven, peralatan untuk membuat kue
dan lain-lain), peralatan rumah tangga (asbak,
gantungan pakaian, tempat sampah dan lain-lain)
peralatan pertanian (mangkuk sadap getah karet)
dan kompor briket batubara untuk kebutuhan
industri.
Produk-produk tersebut dijual dengan
menggunakan
merek
dagang
yang
dikembangkan Sumber Logam sendiri, yaitu Onta
Sakti (Camel Brand) dan Arcadia. Merek Onta Sakti
digunakan untuk produk-produk yang dibuat dari
logam ulumunium, sedangkan merek Arcadia
digunakan untuk produk-produk yang terbuat
dari baja stainless dan produk yang desainnya
dirancang dengan baik dan khusus oleh Sumber
Logam.
Belakangan ini Sumber Logam juga turut
berpartisipasi dalam program pemerintah
mengenai konversi energi dari minyak tanah ke
gas (LNG dan LPG). Sumber Logam juga terlibat
secara intensif dalam penggunaan energi
alternatif batubara dengan mengembangkan
pemanfaatan briket batubara untuk industri kecil
menengah.
Berbagai kampanye penggunaan LPG
dan LNG telah dilakukan Sumber
Logam di sejumlah kota di tanah
air seperti di Banjarmasin,
Pontianak, Jakarta, Bekasi
dan Bogor. Sementara untuk
mendorong penggunaan
briket batubara, Sumber Logam
juga telah mengembangkan
kompor briket batubara yang
efisien dan handal untuk digunakan
kalangan industri kecil menengah.
Perusahaan kini bekerja sama dengan PT Bukit
Asam, sebuah perusahaan pertambangan

batubara milik negara, untuk memasok briket
batubara siap pakai kepada masyarakat.
Trio Alamsyah, Product Manager Sumber
Logam mengatakan selama ini Sumber Logam
menggunakan bahan baku logam yang berasal
dari dalam negeri sendiri, kecuali untuk bahan
pewarna (cat) sampai kini masih harus diimpor
dari luar negeri.
Berbagai produk kebutuhan rumah tangga
yang diproduksi di pabrik Sumber Logam yang
berlokasi di Cengkareng, Tangerang, Banten itu
sebagian besar dipasarkan di dalam negeri sendiri
ke seluruh pelosok tanah air. Sebagian kecil lainnya
diekspor ke sejumlah negara tetangga. Kadangkadang ada juga pihak ketiga atau perusahaan
distributor di dalam negeri yang melakukan
ekspor produk kebutuhan rumah tangga buatan
Sumber Logam.
Dengan jumlah karyawan 35 orang, Sumber
Logam kini mampu memproduksi lebih dari 80
jenis produk logam kebutuhan rumah tangga
dengan konsumsi bahan baku logam rata-rata
6 ton per bulan. Lonjakan harga bahan baku
logam akhir-akhir ini memang menjadi kendala
tersendiri di tengah-tengah merosotnya daya beli
masyarakat. Kondisi tersebut sempat menurunkan
omset penjualan perusahaan hingga 30%. Namun
sedikit tertolong oleh naiknya penjualan kompor
batubara menyusul kenaikan harga minyak
tanah.
“Kini mulai banyak kalangan UKM yang beralih
ke kompor briket batubara karena penggunaan
briket batubara jauh lebih hemat dan efisien
ketimbang minyak tanah,” demikian Alam.***

informasi >
Sumber Logam
Kapuk Pesing Poglar No. 27, Kedaung Kaliangke, Jakarta 11710
Telp. (62-21) 6192659, Fax. (62-21) 6193567
website: http://www.sumberlogam.com.

Karya Indonesia edisi 2 - 2008

33

Made in Indonesia

Komponen
Elektrik

Hasil Sentuhan SDM Lokal
PT. Schneider Electric
Manufacturing Batam
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Nilai tambah merupakan kata kunci dan
menjadi sasaran utama yang ingin diraih dari
kegiatan sebuah industri manufaktur. Secara
umum, perusahaan yang bergerak dalam bidang
industri manufaktur mengejar perolehan nilai
tambah dengan mengolah bahan baku (raw
material) menjadi produk jadi.
Industri manufaktur melakukan proses
pemberian nilai tambah melalui pemanfaatan
sumber daya manusia (SDM) handal dan terampil
disertai sentuhan teknologi akan mendapatkan
nilai tambah lebih besar. Makin tinggi kualitas
SDM dan sentuhan teknologinya terhadap sebuah
produk manufaktur maka semakin tinggi pula
nilai tambah yang diperoleh industri tersebut.
Dua unsur utama dalam kegiatan industri itu,
yaitu SDM berkualitas dan penguasaan teknologi
tinggi menjadi faktor penentu perolehan nilai
tambah sekaligus penentu daya saing produk
di pasar. Dari sekian banyak unsur penentu daya
saing produk industri manufaktur (termasuk di
dalamnya unsur desain produk, efisiensi produksi,
manajemen perusahaan dan lain-lain, maka dua
unsur di atas merupakan unsur yang cukup
dominan dalam kegiatan industri manufaktur.
Kombinasi antara pemanfaatan SDM
berkualitas dan sentuhan teknologi tinggi
itu tampaknya telah memberikan kontribusi
cukup signifikan dalam menentukan daya saing
produk elektrik buatan PT Schneider Electric
Manufacturing Batam (SEMB), sebuah perusahaan
penanaman modal asing yang berlokasi di
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Kawasan Industri Batamindo, Batam, Kepulauan
Riau.
Sebagai bagian dari jaringan perusahaan
multinasional Schneider Electric International, PT
SEMB yang didirikan pada tahun 1991 kini telah
menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang
electric distribution dan electric automation &
control. Produk electrical distribution buatannya
dikenal handal dan kualitasnya tinggi, bahkan
salah satu terbaik di dunia, karena mampu
membuat energi listrik menjadi aman dan
dapat diandalkan sehingga banyak digunakan
para pengguna karena produknya mampu
mengontrol dan memonitor berbagai jenis mesin
dan instalasi dengan baik yang pada gilirannya
dapat melindungi konsumennya.
Dengan kualitas seperti itu, produk

komponen elektrik Schneider mampu mengelola
penggunaan energi secara baik dan dapat
memastikan pasokan listrik tanpa henti dengan
kualitas listrik yang tinggi sehingga mampu
mengoptimalkan penggunaan listrik.
PT SEMB kini banyak memproduksi komponen
elektrik dan elektronik yang sebelumnya
diproduksi perusahaan-perusahaan dari negara
maju seperti Jepang, Jerman, Prancis, tetapi
karena mereka tidak mampu lagi menangggung
beban biaya produksi yang tinggi, sehingga
mengalihkan kegiatan produksinya kepada PT
SEMB.
Secara umum, PT SEMB memproduksi tiga
kelompok produk utama, yaitu elektronik, elektro
mekanik dan variable speed drive. Termasuk ke
dalam kelompok produk tersebut diantaranya  

kontraktor untuk industri, pilot
light (untuk mesin otomasi),
lampu sinyal untuk industri,
sensor elektrik (induktif dan foto
elektrik), timer listrik, variable
speed drive (pengatur kecepatan
mesin, seperti pada eskalator),
layar sentuh (touch screen) dan
lain-lain.
Salah satu komponen yang
kini banyak diproduksi adalah
pesanan dari kalangan industri
elektrik dan elektronik besar di
dunia, diantaranya produk inverter
atau variable speed drive.
Dengan
memanfaatkan
SDM handal dari Indonesia
100% produk komponen elektrik
dan elektronik buatan PT SEMB
diekspor ke berbagai negara
di dunia, sehingga perusahaan
PMA tersebut betul-betul dapat
melakukan proses nilai tambah di
Indonesia.
Dengan dukungan SDM
lokal yang handal kinerja ekspor
perusahaan terus memperlihatkan
kenaikan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2000 ketika untuk
pertama kalinya produk variable
speed drive (VSD) diproduksi, nilai
ekspor mengalami kenaikan dari US$ 27 juta
pada tahun 1999 menjadi US$ 40 juta pada tahun
2000. Dengan terus meningkatnya permintaan
pembuatan variable speed drive dan komponen
elektrik serta komponen elektronika lainnya, nilai
ekspornya pun terus mengalami kenaikan secara
signifikan. Pada tahun 2007 berhasil membukukan
ekspor senilai US$ 163 juta, naik dibandingkan
tahun 2006 yang mencapai US$ 135,6 juta.
Saat ini kedua unit pabriknya di Batam
dapat mempekerjakan sebanyak 1.000 orang
lebih. Pabrik pertama merupakan pabrik electro
mechanical dan pabrik kedua merupakan pabrik
electronic products. Kedua pabrik tersebut telah
memenuhi standar ISO 9001   versi 2000 dan
14001.
Dalam
kegiatan
produksi
dilakukan
berdasarkan job order dari kantor pusat
perusahaan induk Schneider Electric International
Prancis. Demikian juga dalam pemasaran
produknya dilakukan melalui koordinasi dan
perusahaan induknya. ***

informasi >
PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Batamindo Industrial Park, Jl. Beringin Block 4, Muka Kuning, Batam 29433
Telp. (62) 770611133 Telefax: (62) 770611134
Website: http://www.schneider-electric.com
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PT Agro Tunas Teknik

Mesin Tepat Guna

Meningkatkan Nilai Tambah Komoditi Pertanian

Ketika saatnya panen tiba, para petani menyambutnya dengan rasa suka cita. Apalagi kalau
tanaman pertanian yang mereka tanam memberikan hasil yang tinggi dengan kualitas yang
memuaskan.
36
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amun kegembiraan para petani itu
seringkali dibayangi kesedihan dan
kekecewaan, karena biasanya pada
saat musim panen raya harga berbagai
produk pertanian merosot tajam. Penyebabnya
tidak lain adalah mekanisme pasar khususnya
menyangkut kekuatan pasokan (supply) dan
permintaan (demand). Pada saat musim panen
raya pasokan produk pertanian sudah pasti
mengalami kenaikan sedangkan permintaannya
relatif tetap.
Kondisi tersebut seringkali mengakibatkan
petani tidak berdaya dan hanya pasrah terhadap
mekanisme pasar yang terjadi. Petani tidak
memiliki pilihan lain kecuali menjual hasil
panernnya walaupun dengan harga yang sangat
murah. Padahal untuk menghasilkan panen
yang baik itu diperlukan biaya produksi yang
tidak sedikit dengan kecenderungan yang terus
meningkat.
Kejadian tersebut selalu berulang setiap
musim panen tiba dan petani selalu tidak berdaya
menghadapi mekanisme pasar yang terjadi.
Akibatnya, usaha tani yang digelutinya pun
tidak lagi mendatangkan keuntungan, malah

sebaliknya sering menimbulkan
kerugian. Kondisi yang terus-menerus
berlangsung setiap musim panen itu
telah mendorong para petani jatuh
ke dalam jurang kemiskinan yang
permanen.
Situasi tersebutlah yang menjadi
keprihatinan bagi M. Sauki, seorang
pengusaha industri mesin pengolah
hasil pertanian. Sauki yang merasa
prihatin dengan nasib para petani
di Indonesia merasa terpanggil untuk
memproduksi mesin-mesin pengolah
hasil pertanian agar dapat membantu
petani meningkatkan nilai tambah hasil
pertaniannya sekaligus dapat mengatasi
dampak negatif dari mekanisme pasar.
Karena itu, Sauki yang semula bekerja sebagai
karyawan di sebuah perusahaan konstruksi, sejak
tahun 1999 menceburkan dirinya secara total
menggeluti industri pembuatan mesin teknologi
tepat guna.
Selama dua tahun (sejak tahun 1997) Sauki
merintis usaha barunya itu dan pada tahun 1999
secara resmi berdiri PT Agro Tunas Teknik.
Sauki betul-betul membangun perusahaan
yang bergerak dalam industri manufaktur
mesin-mesin teknologi tepat guna untuk
pengolahan komoditi pertanian itu dari
bawah. Walaupun pada tahap-tahap awal
beroperasinya, perusahaan itu sempat
tersendat-sendat, namun Sauki tetap terus
berusaha mengembangkan perusahaannya
itu.
Berbagai mesin teknologi tepat guna pun
berhasil
dikembangkan
Sauki hingga produk
mesinnya kini sudah
mulai banyak dikenal
orang, baik kalangan
petani maupun kalangan
pengusaha yang ingin
bergerak di industri
pengolahan komoditi
petanian. Hingga saat
ini Sauki telah berhasil
merancang
dan
memproduksi ratusan
jenis mesin teknologi
tepat guna, mulai dari
mesin yang digerakkan
secara manual sampai
mesin yang digerakkan
secara otomatis dengan
penggerak mesin listrik yang
dilengkapi dengan panel
kontrol. Kendati demikian, PT
Agro Tunas Teknik kini lebih
banyak (95%) memproduksi
mesin-mesin yang digerakkan

secara otomatis (mesin otomasi), sedangkan
kegiatan produksi mesin yang digerakkan secara
manual hanya tinggal 5% saja.
Beberapa jenis mesin teknologi tepat guna
hasil rancangan PT Agro Tunas Teknik diantaranya
mesin penghancur sampah organik (jerami,
sisa tumbuhan, kotoran ternak dan lain-lain),
mesin crusher plastik, granulator (pembuat
granul pupuk kompos), chopper, chopper slicer,
pencetak pellet, mesin pengiris serba guna, super
slicer, pengiris manual, mesin penepung, hummer
mill, mensin pengayak/vibrator, separator, mixer,
vacuum evaporator, centrifuge, berbagai jenis
mesin pengepres, mesin penyaring (filter), mesin
sterilisasi, mesin penggilingan padi, berbagai
jenis mesin pengering, mesin penyanggrai, mesin
oven dan lain-lain.  
Walaupun Sauki telah berhasil merancang
ratusan mesin pengolah hasil pertanian
teknologi tepat guna, namun hanya sekitar 20an jenis mesin yang kini banyak laku di pasaran.
Selebihnya merupakan mesin-mesin pesanan
khusus dari kalangan pelanggan. Produk-produk
mesin pengolah hasil pertanian teknologi tepat
guna hasil rancangan Sauki dipasarkan ke seluruh
pelosok Indonesia dengan menggunakan merek
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sendiri, yaitu ATT yang merupakan singkatan dari
Agro Tunas Teknik.
Kini perusahaan milik Sauki itu telah memiliki
karyawan tetap sebanyak 30 orang. Dengan
dukungan para karyawan sebanyak itu, Sauki
mampu memproduksi mesin-mesin teknologi
tepat guna rata-rata sebanyak 200 unit per bulan.
Namun demikian, jika pesanan pembuatan
mesin sedang banyak, Sauki biasanya tidak
hanya memanfaatkan fasilitas produk PT Agro
Tunas
Teknik
namun juga
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memanfaatkan fasilitas-fasilitas produksi serupa
di perusahaan milik mitranya dengan tetap
mendapat kawalan teknologi dan pengawasan
mutu dari PT Agro Tunas Teknik.
Mesin-mesin teknologi tepat guna untuk
pengolahan hasil pertanian buatan PT Agro Tunas
Teknik umumnya memiliki kandungan lokal (local
content) sekitar 80% dan hanya sekitar 20% dari
komponen itu yang masih harus didatangkan
dari luar negeri. Berbagai komponen khususnya
material baja dan sejumlah komponen
lainnya dapat diperoleh dari dalam negeri
sendiri. Namun demikian masih ada
sejumlah komponen tertentu yang
masih harus diimpor dari luar negeri
seperti panel kontrol dan berbagai
komponen
di
d a l a m n y a ,
campuran logam
k h u s u s
u n t u k

pembuatan bilah-bilah pisau pemotong (blade)
dan berbagai komponen elektrik dan motor
listrik.
Mengenai harga mesin hasil produksinya,
Sauki mengatakan harga mesin-mesin tersebut
sangat bervariasi menurut ukuran/dimensi,
manfaat/kegunaan, kecanggihan teknologi dan
lain-lain yang tentunya hal itu semua memberikan
kontribusi terhadap biaya produksinya. Berbagai
mesin ciptaan Sauki itu dijual mulai dari harga
ratusan ribu rupiah (untuk mesin manual
sederhana) sampai ratusan juta rupiah (untuk
mesin berteknologi canggih dengan kapasitas
yang cukup besar).***

Teknologi

Mobil Rusnas
Kendaraan Ringan Rancangan Suparto Soejatmo

Kemampuan melakukan rancang bangun kendaraan bermotor kini bukan lagi monopoli negara-negara
maju. Para ahli dan praktisi otomotif nasional pun kini sudah mampu menciptakan platform kendaraan
bermotor roda empat yang seluruh proses penciptaannya mulai dari perancangan sampai pembangunannya
dilakukan sendiri oleh putra-puteri anak bangsa.

K

emampuan rancang bangun produk
otomotif itu tidak hanya terbatas pada
kendaraan roda dua (sepeda motor),
tetapi juga pada kendaraan bermotor
roda empat atau mobil. Salah satu produk
kendaraan
bermotor
roda
empat hasil karya cipta
anak bangsa itu
diantaranya
adalah
Mobil
Sunny 500 yang
oleh
Badan
Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) diberi nama Mobil Rusnas
(Riset Unggulan Strategis Nasional). Mobil hasil
rancangan Suparto Soejatmo, seorang ahli
desain dan perekayasaan otomotif yang
juga Presiden Direktur PT Indo Techno
Mandiri itu, kini telah selesai
dibuat satu unit prototipenya
melalui kerjasama dengan
BPPT.
Kendaraan
ringan
yang
rangkanya
terbuat dari pipa baja
sedangkan
badan
mobil
(body)-nya
terbuat dari bahan fiber
glass dan digerakkan
dengan mesin bensin dua
silinder berkapasitas 500
cc itu merupakan hasil karya
rancang bangun Suparto beserta
tim. Suparto sendiri yang merancang
mesin mobil Sunny 500 yang kemudian
dibangun bersama tim BBPT sehingga dihasilkan
engine Rusnas.
Keistimewaan mesin Rusnas itu, selain
irit konsumsi bahan bakarnya juga dapat
Karya Indonesia edisi 2 - 2008
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menggunakan dua jenis bahan bakar, yaitu
bahan bakar bensin atau Bahan Bakar Gas (BBG)
dari kelompok Compressed Natural Gas (CNG).
Kendaraan ringan yang dirancang secara khusus
oleh Suparto untuk memenuhi kebutuhan
angkutan di lingkungan kompleks perumahan
dan untuk angkutan pedesaan, mampu melaju
dengan kecepatan 60-70 km per jam.
“Sebetulnya saya sudah mencoba kendaraan
ini dengan kecepatan hingga melebihi 100 km per
jam, namun mengingat kendaraan ini bobotnya
sangat ringan karena terbuat dari rangka pipa
baja dan body dari fiber glass, maka kecepatannya
harus dibatasi hanya sampai 60-70 km per jam
agar penggunaanya tetap aman dan nyaman.
Sebab, kalau kecepatannya jauh di atas 100 km
per jam, mobil ini bisa melayang mengingat
bobotnya yang ringan,” kata Suparto.
Dengan
alasan
itu
pula,
Suparto
merekomendasikan agar kendaraan tersebut
tidak dipergunakan di jalan tol atau jalan raya
bebas hambatan lainnya karena kalau kendaraan
ini berpapasan dengan truk atau bus yang melaju
dengan kecepatan tinggi bisa timbul efek negatif
yang tidak diinginkan.  
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Kegiatan rancang bangun mesin bukanlah
sesuatu yang asing bagi Suparto. Sebab, ketika
masih bermukim di Italia, Suparto pernah

merancang mesin mobil dengan kapasitas
1500 cc dan 1600 cc serta memproduksi
prototipe mesin hasil rancangannya itu dengan
menggunakan dana sendiri. Bahkan rancangan
mesin berkapasitas 1500 cc dan 1600 cc itu suatu
ketika pernah diperlihatkan kepada mantan
Presiden Habibie pada saat beliau berkunjung
ke Italia.
Sedangkan mesin Rusnas sendiri mulai
dirancang Suparto sejak tahun 2001 ketika dia
sudah bermukim kembali di Indonesia. Secara
kebetulan Menristek/Kepala BPPT ketika itu (tahun
2003), Hatta Rajasa berkunjung ke workshop
Suparto di Jakarta dan berkesempatan melihat
mesin Sunny 500 hasil rancangan Suparto.
“Menristek tertarik mesin Sunny 500 hasil
rancangan saya dan menyatakan Kementerian
Ristek/BPPT siap membiayai pembuatan mesin
yang kemudian disebut mesin Rusnas,” kata
Suparto mengenang perjumpaannya dengan
Menristek/Kepala BPPT Hatta Rajasa.
Setelah mesin Rusnas berhasil dibangun
bersama dengan tim BPPT, Suparto mulai
berpikir untuk menggunakan mesin tersebut
untuk menggerakkan kendaraan/mobil. Karena

Teknologi

itu, Suparto kembali memutar otaknya untuk
merancang sebuah kendaraan yang dapat
digerakkan dengan mesin Rusnas 500 cc itu.
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek
ekonomi, bisnis dan sosial kultural masyarakat
Indonesia, akhirnya Suparto memutuskan untuk
membangun mobil ringan dengan bahan rangka
dari pipa baja dan material body terbuat dari
fiber glass. Kedua jenis bahan tersebut dipilih
setelah mempertimbangkan berbagai aspek di
atas dengan harapan harga jual mobil ringan itu
bisa terjangkau oleh masyarakat khususnya di
pedesaan.
Menurut Suparto, hasil rancangan mobil
ringan itu sebetulnya bisa saja diproduksi secara
massal untuk mengisi pasar otomotif di dalam
negeri. Namun sejauh ini Suparto mengaku
pihaknya tidak memiliki modal kerja yang cukup
untuk memproduksi mobil tersebut, kecuali kalau
ada calon investor yang berminat memodali
produksi kendaraan ringan tersebut secara
massal.
“Mengenai harga jualnya, tentu sangat relatif.
Sebab hal itu sangat tergantung kepada volume
produksinya. Semakin besar volume produksinya
maka semakin dapat ditekan harga jualnya,”
kata Suparto seraya menambahkan kalau skala
ekonomis produksi Mobil Rusnas dapat dicapai
maka mobil tersebut dapat dijual kepada umum
dengan harga di atas Rp 30 juta.

Sejauh ini, Suparto melalui PT Indo
Techno Mandiri miliknya telah berhasil
mengembangankan tiga varian Mobil Rusnas,
yaitu sedan, pick up (bak terbuka) dan minibus.
Mobil ringan tipe sedan Rusnas sendiri memiliki
kapasitas tempat duduk untuk empat orang
penumpang dan mampu mengangkut barang
seberat 200 kg.
Untuk meningkatkan kemampuan mobil,
mesin mobil sedan Rusnas dapat ditingkatkan
kapasitasnya menjadi 650 cc. Dengan kapasitas
mesin yang relatif kecil seperti itu, maka konsumsi
bahan bakar bensin pun bisa dihemat. Konsumsi
bahan bakar bensin mobil Rusnas cukup irit, yaitu
1 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh
jarak sejauh 30 km. Fitur ini sangat penting karena
dewasa ini harga BBM di dalam negeri terus
mengalami kenaikan sejalan dengan naiknya
harga minyak bumi dunia dan dipangkasnya
subsidi BBM oleh pemerintah.
Kemampuan Suparto dalam melakukan
rancang bangun kendaraan bermotor memang
tidak datang begitu saja. Latar belakang
pendidikan dan segudang pengalaman bekerja
di industri otomotif dunia telah memungkinkan
Suparto untuk membuat karya cipta berupa
rancang bangun mobil yang diilhami dari
gagasan-gagasannya sendiri.
Suparto yang mantan PNS di Departemen
Perindustrian itu sempat menempuh pendidikan

di Waseda University, Tokyo, Jepang di bidang
mesin dan engineering. Seusai menamatkan
kuliah di Waseda University, Suparto tidak
langsung pulang ke Indonesia melainkan
tetap tinggal di Jepang dan bekerja di sebuah
perusahaan otomotif negeri Sakura itu.
Pengalaman di bidang mesin dan
perekayasaan otomotif juga diperoleh Suparto
dari sejumlah perusahaan industri otomotif
di berbagai negara. Sebab, setelah bermukim
selama kurang lebih 13 tahun di Jepang, Suparto
sempat bermukim di sejumlah negara Eropa
untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
otomotif kelas dunia. Salah satu perusahaan
otomotif Eropa yang pernah menjadi tempat
kerja Suparto adalah Lamborghini di Italia.  
Suparto juga pernah bekerja sebagai
mekanik pada perusahaan pengelola balapan
mobil terkemuka di dunia Formula 1 (F1) pada
tahun 1970-an dan sempat mendirikan usaha
sendiri yang bergerak di bidang mobil balap
(motor sport). Kini di usianya yang sudah tidak
muda lagi, Suparto yang merupakan kakak
kandung dari mantan pembalap nasional Tinton
Suprapto itu menjalankan perusahaan Research
and Development (R&D) di bidang desain dan
perekayasaan yang diberinya nama PT Indo
Techno Mandiri.***
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ICRAFT
2008
Promosi Produk Interior dan
Kerajinan

S

ebanyak 603 pengusaha dari berbagai
daerah di tanah air turut berpartisipasi
dalam
penyelenggaraan
pameran
produk Interior & Craft (ICRAFT) 2008
yang berlangsung pada tanggal 18-22 Juni
2008 di Jakarta Convention Centre (JCC),
Jakarta. Pameran yang dibuka secara resmi
oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada
tanggal 18 Juni 2008 itu diselenggarakan oleh
PT Debindomulti Adhiswasti dan merupakan
penyelenggaraan yang ke-7 kalinya sejak pertama
kali diselenggarakan pada tahun 2002.
Pameran tersebut antara lain diikuti oleh
207 usaha kecil yang difasilitasi oleh 28 BUMN,
98 usaha kecil dan menengah yang difasilitasi
oleh 13 Pemerintah Provinsi, 39 usaha kecil dan
menengah yang difasilitasi oleh 21 Pemerintah
Kabupaten, 18 usaha kecil dan menengah yang
difasilitasi oleh 6 Pemerintah Kota, 14 usaha
kecil dan menengah yang difasilitasi oleh 11
Dekranasda dan 227 perusahaan swasta mandiri
dari berbagai daerah di Indonesia.
“Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan
ICRAFT 2007 lalu, jumlah peserta pameran kali
ini mengalami kenaikan sebesar 40%, dimana
ICRAFT 2007 diikuti sebanyak 432 peserta,” kata
Direktur Utama PT Debindomulti Adhiswasti, Dwi
Karsono selaku Ketua Panitia Penyelenggara.
Para peserta ICRAFT 2008 menampilkan
antara lain produk kerajinan dan interior untuk
rumah, apartemen, hotel dan kantor; batik klasik,
kontemporer dan modern; tenun dan bordir;
perhiasan, batu mulia dan aksesoris; produk kulit
dan hasil olahannya; cinderamata, lukisan dan
lain-lain.
Dalam penyelenggaraan ICRAFT 2008
ini Provinsi Sulawesi Tengah secara khusus
menampilkan pavilion dengan tema “Sulteng
Expo 2008”. Tampilnya Provinsi Sulawesi Tengah
diharapkan dapat diikuti oleh provinsi-provinsi
lain yang memiliki komitmen kuat untuk
mengembangkan potensi daerahnya masingmasing.
Selain
kegiatan
pameran,
dalam
penyelenggaraan ICRAFT 2008 kali ini juga
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disajikan serangkaian acara yang dapat
menambah wawasan dan pengalaman baru
terkait dengan pengembangan dan aplikasi
produk interior dan kerajinan. Rangkaian acara
tersebut adalah Gelar Kesenian Provinsi Sulawesi
Tengah, Seminar Sektor Unggulan Provinsi
Sulawesi Tengah, Demo Membatik Provinsi Jawa
Tengah, Fashion Show oleh Designer Si Wang dari
Provinsi Jawa Tengah, Konsultasi Kemitraan oleh
Forum Komunikasi PKBL-BUMN, dan Art Corner
untuk Kreatifitas Anak-anak.
Dwi
Karsono
mengatakan
sejak
awal diselenggarakan pada tahun 2002,
penyelenggaraan ICRAFT dimaksudkan untuk
menciptakan wahana promosi, informasi,
interaksi dan transaksi bagi produk interior dan
kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia. Hal itu
dilakukan dalam rangka memperkuat pasar dalam
negeri, meningkatkan kecintaan masyarakat
terhadap penggunaan produksi bangsa sendiri
dan meningkatkan ekspro komoditi non migas.
Tujuan lainnya adalah mendorong tumbuh dan
berkembangnya industri produk interior dan

kerajinan Indoensia agar mampu meningkatkan
kontribusi bagi perekonomian nasional.
Menurut Dwi, industri interior dan kerajinan
kini telah menjadi bagian yang menyatu dengan
industri kreatif yang tak terpisahkan dari
dinamika perekonomian nasional. Saat ini telah
terjadi pergeseran ekonomi dari industri dan jasa
ke ekonomi kreatif sebagai pilar baru bangun
ekonomi makro. Sebagai contoh, pada tahun
2007 ekspor produk kerajinan Indonesia telah
mencapai US$ 642 juta atau meningkat sekitar
20% dibandingkan nilai ekspor tahun 2006 yang
mencapai US$ 534 juta. ***

Lintas Berita

Pekan Produk Budaya
Indonesia 2008, Meraih Sukses

S

etelah sukses dengan penyelenggaraan
Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI)
2007, sukses besar kembali diraih
dalam penyelenggaraan PPBI 2008.
Penyelenggaraan PPBI 2008 yang merupakan
bagian dari upaya untuk melestarikan dan
mempromosikan keindahan dan keunggulan
aneka ragam Produk dan Seni Budaya Indonesia,
telah berhasil menampilkan ribuan produk
industri kreatif melalui 725 stand serta mampu
menarik puluhan ribu pengunjung dari kalangan
bisnis, buyer asing dan masyarakat umum.
Menurut catatan panitia, sampai hari keempat
penyelenggara PPBI 2008 terdapat 101 buyer
asing yang datang dan langsung mengeksplorasi
produk dan peluang bisnis serta berinteraksi
dengan para peserta. Mereka datang dari Malaysia
(29 orang), Jepang (28 orang), Amerika Serikat (11
orang), Singapura (8 orang), China (6 orang), India
(5 orang), Korea (4 orang), Belanda (2 orang) dan
Swedia, Jerman serta Paraguay masing-masing
satu orang.
PPBI 2008 diselenggrakan oleh 12 Instansi
Pemerintah Pusat bersama Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia dan Dewan Kerajinan
Nasional (Dekranas) yang dikoordinasikan melalui
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
dan berlangsung pada tanggal 4-8 Juni 2008 di
Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.

Ke-12 Instansi Pemerintah Pusat yang terlibat
dalam penyelenggaraan PPBI 2008 adalah
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar
Negeri, Departemen Perindustrian, Departemen
Perdagangan, Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata, Departemen Pendidikan Nasional,
Departemen Hukum dan HAM, Departemen
Komunikasi dan Informasi, Kementerian Negara
Koperasi dan UKM, Kementerian Negara BUMN,
Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
Seperti pada penyelenggaraan PPBI 2007,
penyelenggaraan PPBI 2008 juga dibuka secara
resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dan dihadiri sejumlah Menteri anggota
Kabinet Indonesia Bersatu, kalangan tamu
undangan yang berasal dari Pejabat Tinggi
Negara, Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara
Sahabat, Asosiasi Bisnis dan kalangan pengusaha,
tokoh-tokoh budaya dan perguruan tinggi serta
tamu undangan lainnya.
PPBI 2008 mengusung tema “Produk Warisan
Budaya Indonesia Inspirasi Bagi Dunia” yang
terbagi ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu
kegiatan Pameran, Konvensi dan Gelar Budaya.
Dalam kegiatan pameran ditampilkan produk
industri kreatif berbasis warisan budaya, kerajinan,
furniture, batik, tenun, gerabah, keramik, hias,
animasi, multi media, desain grafis, makanan,

produk herbal dan spa dan lain-lain. Kegiatan
Konvensi diantaranya diisi dengan seminar,
dialog dan lokakarya, pelatihan, Klinik Konsultasi
Bisnis, anjungan perguruan tinggi dan sekolah,
serta anjungan pembiayaan. Sementara kegiatan
Gelar Budaya diisi dengan pertunjukan tari dan
musik daerah, peragaan busana daerah, teater,
film dan lelang lukisan.
Penyelenggaraan PPBI 2008 menempati
areal seluas 18.530 m3 atau jauh lebih luas
dibandingkan dengan areal penyelenggaraan
PPBI 2007 yang hanya seluas 14.298 m2. Kategori
produk yang ditampilkan di dalam PPBI 2008 juga
jauh lebih banyak yaitu sebanyak 36 kategori
produk, sedangkan pada PPBI 2007 hanya 17
kategori produk.
Selain itu, penyelenggaraan PPBI 2008 juga
lebih atraktif dimana kegiatan Gelar Budaya
berlangsung di beberapa tempat. Sementara itu,
berbeda dengan PPBI 2007 yang menampilkan
Pavilion Icon berisi produk warisan budaya,
Paviliun Icon pada PPBI 2008 menampilkan
produk dan visualisasi industri kreatif Indonesia
masa kini dan masa depan.
Seluruh rangkaian kegiatan PPBI 2008
diharapkan mampu menghasilkan out put
berupa meningkatnya kesadaran masyarakat
Indonesia untuk menyelamatkan, melestarikan
dan mengembangkan produk warisan budaya
bangsa; meningkatnya sinergi dan keterpaduan
langkah para pemangku kepentingan dalam
mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia
berbasis warisan budaya sebagai kekuatan
ekonomi nasional yang handal untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat. Selain itu, kegiatan
tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan
citra positif mahakarya anak bangsa dari
hasil pengembangan produk warisan budaya
Indonesia di mata dunia.  
Lebih
jauh,
penyelenggaraan
PPBI
diharapkan mampu memberikan kontribusi
signifikan bagi proses pengembangan produk
warisan budaya menjadi ekonomi kreatif seperti
industri kerajinan, seni pertunjukan, dsb, serta
membangun kesadaran dari seluruh komponen
bangsa untuk menyelamatkan, memelihara,
melindungi dan mengembangkannya melalui
inovasi dan kreatifitas untuk pembangunan
ekonomi nasional. ***
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SNI Wajib
Tepung Terigu
Kembali Diberlakukan

T

erhitung mulai tanggal 14 Agustus 2008
pemerintah kembali memberlakukan
Standar Nasional Indonesia (SNI) secara
wajib terhadap produk tepung terigu
yang beredar di pasar dalam negeri, baik tepung
terigu kemasan maupun curah yang berasal
dari produksi lokal maupun impor. Kebijakan
penerapan SNI tepung terigu secara wajib itu
tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor:
49/M-IND/PER/7/2008
tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara
Wajib.
Dalam Permenperin Nomor 49/M-IND/
PER/7/2008 yang ditandatangani Menteri
Perindustrian Fahmi Idris tanggal 14 Juli 2008 itu
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disebutkan bahwa pemberlakuan kembali SNI
tepung terigu (SNI 01-3751-2006) secara wajib
itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa
tepung terigu (HS 1101.00.10.00) merupakan
bahan makanan yang banyak dikonsumsi
masyarakat dan merupakan pembawa fortifikan
yang baik bagi pemenuhan gizi masyarakat.
Pemberlakuan kembali SNI tepung terigu secara
wajib juga dilakukan dengan pertimbangan
untuk mendukung program peningkatan gizi
masyarakat, memberikan kemudahan dalam
pengadaan pasokan, menciptakan persaingan
usaha yang sehat dan memberikan perlindungan
kepada konsumen.
Sebelumya, pada bulan Januari 2008 lalu
pemerintah sempat mencabut untuk sementara

pemberlakuan ketentuan SNI wajib tepung
terigu sebagai dampak dari terjadinya lonjakan
harga tepung terigu di pasar dunia. Pencabutan
sementara SNI wajib tepung terigu itu dilakukan
dengan tujuan untuk memperlancar pasokan
tepung terigu ke pasar domestik.
Perusahaan yang memproduksi atau
mengimpor tepung terigu wajib menerapkan
SNI dan memiliki SPPT-SNI tepung terigu sesuai
dengan ketentuan SNI tepung terigu dan
membubuhkan tanda SNI tepung terigu pada
setiap kemasan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Untuk tepung terigu dalam bentuk
curah, pembubuhan tanda SNI diganti dengan
melampirkan dokumen SPPT-SNI.
Penerbitan SPPT-SNI dilaksanakan oleh
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah
diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan
atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
Penerbitan SPPT-SNI dilakukan melalui Pedoman
Standarisasi Nasional PSN 302-2006 (Penilaian
Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk Sistem
5), yaitu pengujian kesesuaian mutu produk sesuai
SNI atau revisinya dan audit penerapan sistem
manajemen mutu SNI 19-9001-2001 atau ISO
9001:2001 atau revisinya atau sistem manajemen
mutu lainnya yang diakui.
Penerbitan SPPT-SNI juga dapat dilakukan
melalui Pedoman Standarisasi Nasional PSN
302-2006 (Penilaian Kesesuaian Fundamental
Sertifikasi Produk Sistem 1b, yaitu untuk produk
dalam negeri pengujian kesesuaian mutu produk
sesuai SNI atau revisinya pada setiap lot produksi
per 3 bulan.
Untuk tepung terigu asal impor harus dilampiri
dengan dokumen Certificate of Analysis (CoA) yang
sekurang-kurangnya mencantumkan nama dan
alamat perusahaan, nama laboratorium penguji
tanggal pengujian dan hasil pengujian yang telah
memenuhi parameter SNI oleh laboratorium
penguji yang telah melakukan MoU dengan
LSPro di Indonesia dan dilampiri Berita Acara
Pengambilan Contoh. Tepung terigu asal impor
yang tidak dilampiri dengan dokumen CoA harus
dilakukan pengambilan contoh dan pengujian
sesuai parameter SNI oleh laboratorium penguji
yang ditunjuk oleh LSPro.
Audit penerapan sistem manajemen mutu
berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah
diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara
lain yang telah menandatangani perjanjian saling
pengakuan atau Mutual Recognition Agreement
(MRA) dengan KAN.***

O

p i n i

Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan,

Waktunya Menggenjot Industri
Berbasis Bahan Baku Lokal
S

ejak ribuan tahun yang lampau Indonesia
telah dikenal sebagai negara yang kaya
akan sumber daya alam. Berbagai hasil
bumi Indonesia seperti kopi, cengkeh, pala,
kayu dan lain-lain sudah dikenal di pasar dunia sejak
berabad-abad lamanya. Bahkan, karena kekayaan
sumber daya alam itulah Indonesia selama beradaabad telah menjadi incaran dan rebutan negaranegara penjajah dari Eropa.
Sampai saat ini pun Indonesia tetap dikenal
sebagai negara yang kaya akan sumber daya
alam. Bahkan, di era modern dewasa ini, Indonesia
semakin dikenal di dunia internasional dengan
ditemukan dan dikembangkannya berbagai
sumber daya alam baru seperti minyak kelapa
sawit, kakao, berbagai jenis barang tambang (bijih
besi, nikel, bauksit, batubara, minyak bumi, gas
alam, emas, perak, tembaga dan lain-lain).
Namun sayangnya, selama ini kekayaan sumber
daya alam itu masih banyak yang diekspor dalam
bentuk bahan mentah seperti komoditi pertanian
dan perkebunan (karet, kopi, kakao, CPO dan lainlain), komoditi kehutanan (kayu dan rotan), bahan
galian (pasir besi, bijih nikel, bauksit, bijih tembaga)
dan lain-lain  
Masih maraknya ekspor bahan mentah
selama ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi
mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
di era pemerintahan Presiden K.H Abdurrachman
Wahid (Gus Dur), Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut
menilai sudah saatnya bagi Indonesia untuk tidak
lagi mengekspor bahan mentah. Sebab, bahan
mentah bukanlah produk yang memiliki nilai
tambah tinggi sehingga ekspor produk tersebut
tidak akan memberikan nilai ekonomis yang tinggi
bagi negara. Bahkan, ekspor bahan mentah hanya
cenderung menguras sumber daya alam di dalam
negeri.
Menurut Luhut, Indonesia seharusnya
mengalihkan ekspor bahan mentah menjadi ekspor
produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Caranya
dengan membangun dan mengembangkan
industri pengolahan bahan mentah di dalam
negeri agar nilai tambah itu tidak lagi dinikmati
oleh negara lain, tetapi sebaliknya dapat dinikmati
oleh masyarakat di tanah air.    
“Sebaiknya Indonesia tidak mengekspor raw
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material seperti minyak mentah, gas bumi, bijih
logam dan lain-lain. Untuk gas alam misalnya,
Indonesia sebaiknya tidak mengekspor gas
alamnya tetapi lebih baik mengekspor pupuk yang
memiliki nilai tambah lebih tinggi. Atau kita bisa
mengekspor listrik yang dibangkitkan dari energi
gas alam ke negara tetangga seperti Singapura. Kita
juga sebaiknya tidak mengekspor timah batangan
melainkan produk timah yang lebih hilir seperti
timah solder atau produk hilir timah lainnya,” kata
Luhut.
Purnawirawan Jenderal Bintang Empat TNI yang
kini menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Toba
Sejahtra itu menilai sudah waktunya bagi Indonesia
untuk menggalakkan pengembangan industri
berbasis bahan baku lokal untuk meningkatkan
proses nilai tambah di dalam negeri.
Indonesia, kata Luhut, sebaiknya mengurangi
atau bahkan kalau perlu menghentikan ekspor
bahan mentah. Pemerintah perlu menetapkan
kebijakan yang melarang ekspor bahan mentah dan
sebaliknya menetapkan kebijakan yang mampu
mendorong ekspor produk bernilai tambah.  
Lebih jauh Luhut berpendapat melimpahnya
bahan baku di pasar domestik seharusnya menjadi
faktor pembentuk daya saing tersendiri bagi
pengembangan industri di dalam negeri. Sebab,
dengan ketersediaan bahan baku secara melimpah
di dalam negeri maka sudah seyogyanyalah industri
nasional memiliki kepastian pasokan bahan baku
dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan
dengan industri sejenis di negara lain.  
Karena itu, sudah menjadi kewajiban
pemerintah untuk terus membangun dan
mengembangkan industri berbasis bahan baku
lokal yang sehat dan kompetitif. Pengembangan
industri berbasis bahan baku lokal itu sangat
diperlukan dalam rangka meningkatkan perolehan
nilai tambah di dalam negeri yang berarti juga
akan tercipta lapangan kerja yang cukup luas
di dalam negeri. Sebab, proses pemberian nilai
tambah itu sudah barang tentu membutuhkan
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tenaga kerja terampil yang tidak sedikit jumlahnya.
Melalui penyerapan tenaga kerja itu diharapkan
kesejahteraan masyarakat di dalam negeri pun
akan meningkat.
“Pengembangan industri berbasis bahan baku
lokal ini memiliki peranan yang sangat strategis
bagi perekonomian nasional. Selain mampu
menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat,
industri berbasis bahan baku lokal ini juga mampu
meningkatkan perolehan devisa bagi negara dari
kegiatan ekspor produk hilir. Denghan demikian,
pengembangan industri berbasis bahan baku lokal

ini pada gilirannya juga dapat menjadi sumber
pertumbuhan bagi perekonomian nasional,” tutur
Luhut.  
Dengan berkembangnya industri berbasis
bahan baku lokal yang menghasilkan produk
bernilai tambah tinggi, maka Indonesia akan
memiliki produk industri yang berdaya saing tinggi
di pasar dunia. Dampaknya, perolehan devisa
ekspor bagi negara pun akan meningkat karena
produk yang diekspor merupakan produk bernilai
tambah tinggi.***

Apa & Siapa

PT Aditec Cakrawiyasa

Membangun Industri Kompor Gas Dimulai dari Sebuah Garasi Mobil

I

ndustri kompor gas di dalam negeri masih terhitung industri yang
belum lama berkembang di tanah air. Walaupun produk kompor gas
sendiri sudah cukup lama dikenal masyarakat di Indonesia, namun
industri nasional yang menggeluti bidang manufaktur kompor gas
baru muncul sekitar pertengahan dekade 1990-an. Kemunculan industri
kompor gas pada masa-masa tersebut dapat dikatakan menghadapi
tantangan yang cukup sulit karena pada kenyataannya pasar domestik
ketika itu sudah dikuasai oleh produk-produk kompor gas buatan negara
lain.
Namun demikian, kondisi tersebut tidak membuat para pelaku usaha
di dalam negeri menjadi gentar. Bahkan sebaliknya dengan berbekal
rasa percaya diri dan nasionalisme yang tinggi ditambah dengan
semangat kerja keras serta inovasi tanpa henti, sejumlah perusahaan
nasional mencoba membangun industri kompor gas nasional agar dapat
mensubstitusi produk impor. Sejumlah merek kompor gas buatan dalam
negeri pun mulai bermunculan meramaikan pasar kompor gas yang
selama ini dikuasai merek-merek asing.   
Salah satu produsen kompor gas nasional yang lahir di tengah
kerasnya persaingan produk kompor gas asing adalah PT Aditec
Cakrawiyasa. Perusahaan yang sejak berdirinya sudah memfokuskan
diri memproduksi kompor gas hasil rancang bangun sendiri dengan
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menggunakan merek yang juga milik sendiri, yaitu
Quantum. Dengan mengembangkan kegiatan
riset dan inovasi sendiri PT Aditec Cakrawiyasa
mampu menempatkan dirinya menjadi salah
satu pemain produk kompor gas nasional yang
cukup handal di pasar dalam negeri dan mampu
bersaing dengan produk-produk serupa buatan
negara lain.
PT Aditec Cakrawiyasa didirikan pada tahun
1993 oleh empat sekawan Rawono, Noto, Sahrul
dan Yatno. Sejak awal didirikannya, perusahaan
sudah bertekad untuk memfokuskan diri dalam
memproduksi kompor gas.Tekad tersebut muncul
sebagai jawaban atas keprihatinan dari keempat
pendiri perusahaan itu terhadap kenyataan di
masyarakat ketika itu dimana pasar dalam negeri
sepenuhnya dikuasai oleh dua merek kompor
gas impor, yaitu Rinnai (buatan Italia) dan Hitachi
(buatan Jepang).
Benak para pendiri perusahaan itu selalu
dihinggapi pertanyaan mengapa bangsa besar
seperti Indonesia membuat kompor gas saja
tidak bisa, sehingga harus tergantung kepada
pasokan kompor gas dari negara lain. Pertanyaan
itulah yang kemudian menggiring para pendiri PT
Aditec Cakrawiyasa untuk bersepakat mendirikan
perusahaan yang memproduksi kompor gas.
Dengan modal awal yang cukup paspasan, perusahaan segera mengadakan riset
pembuatan kompor gas. Kegiatan riset itu pun
dilakukan secara sederhana di tempat yang juga
cukup sederhana, yaitu dimulai dari sebuah
garasi mobil. Kegiatan riset itu diawali dengan
mempreteli/menguraikan produk kompor gas
buatan Italia dan Jerman menjadi komponenkomponen yang saling lepas. Setiap komponen
kompor gas itu kemudian diteliti dan dipelajari
struktur dan mekanisme kerjanya.
“Setelah kami mempelajari setiap komponen
kompor gas secara seksama akhirnya kami
putuskan bahwa kami bisa membuat kompor

gas sendiri. Kemudian kami pun membangun
pabrik kompor gas di Cikupa, Tangerang pada
tahun 1994. Dengan cepat produk kompor gas
merek Quantum buatan kami berhasil merebut
hati konsumen di dalam negeri. Berkat sambutan
antusias konsumen domestik itulah produksi
kompor gas PT Aditec Cakrawiyasa terus
meningkat. Pada tahun 1996 produksi kompor
gas kami sudah mencapai 300.000 unit per tahun,”
kata Rawono Sosrodimulyo, Komisaris PT Aditec
Cakrawiyasa.
Sambutan konsumen domestik itu cukup
beralasan. Sebab, produk kompor gas Quantum
memiliki kualitas yang tidak kalah dibandingkan
produk kompor gas impor. Sementara dilihat
dari harga jualnya, produk kompor gas Quantum
jauh lebih murah dibandingkan dengan produk
kompor gas impor. Sebagai perbandingan, produk
kompor gas Quantum dengan dua mata tungku
di pasar domestik ketika itu dijual dengan harga
Rp 300.000 per unit, sedangkan produk serupa
buatan impor dijual dengan harga yang jauh lebih
mahal, yaitu minimal Rp 700.000 per unit.
Namun itu saja tidak cukup, suatu ketika
Menristek Kusmayanto Kadiman menantang PT
Aditec Cakrawiyasa untuk memproduksi kompor
gas yang harganya lebih murah dibandingkan
dengan kompor gas buatan China. Rawono
menanggapi tantangan Menristek itu dengan
mempelajari kompor gas buatan China. Ternyata
kompor gas buatan China bisa dijual dengan
harga murah karena produk tersebut dibuat dari
scrap (besi/baja bekas atau sisa) sehingga banyak
membutuhkan komponen skrup. Sementara
komponen burnernya dibuat dari besi cor.
“Kita kemudian melakukan riset dan hasilnya
dituangkan dalam produk kompor gas yang
mutunya lebih baik tapi harga lebih murah.
Kita mampu membuat kompor gas yang hanya
menggunakan delapan skrup, sedangkan
kompor gas buatan China menggunakan 48

skrup. Burnernya yang kita buat juga lebih baik
karena dibuat dari stainless steel namun harganya
tetap bersaing,” kata Rawono.
Dengan kemampuan untuk memproduksi
kompor gas dengan kualitas standar dunia dan
dengan biaya produksi yang kompetitif, produk
kompor gas PT Aditec Cakrawiyasa telah banyak
mendapatkan kepercayaan dari para konsumen,
baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun
2007 lalu perusahaan ini berhasil meraih kontrak
pengadaan kompor gas satu mata tungku dari
Pertamina (dalam rangka pelaksanaan program
konversi minyak tanah ke gas LPG) sebanyak 2
juta unit dengan harga per unit yang kompetitif,
yaitu   Rp 48.500. Pada tahun 2008 PT Aditec
Cakrawiayasa kembali mendapatkan kontrak
pengadaan kompor gas satu mata tungku dari
Pertamina sebanyak 2,2 juta unit.
Saat ini PT Aditec Cakrawiyasa memiliki
kapasitas produksi kompor satu mata tungku
sebesar 300.000 unit per bulan atau sekitar 3,6
juta unit per tahun. Dengan demikian kontrak
pengadaan 2,2 juta unit kompor satu mata tungku
itu baru memenuhi 60% dari kapasitas produksi
perusahaan tersebut.
Selain memproduksi kompor gas, PT
Aditec juga memproduksi peralatan rumah
tangga lainnya seperti rice cooker, blender dan
regulator kompor gas dengan merek yang sama,
yaitu Quantum. Bahkan, masih dalam rangka
pelaksanaan program konversi minyak tanah ke
gas LPG ini, PT Aditec juga mendapatkan kontrak
pengadaan regulator kompor gas dari Pertamina
sebanyak 1 juta unit pada tahun 2008.
“Kami juga telah memperluas investasi kami
dengan membangun pabrik tabung LPG senilai
Rp 11 miliar. Kami harapkan pabrik tabung LPG
tersebut sudah bisa berproduksi pada tahun
2009 dengan kapasitas produksi 600.000 unit per
tahun,” kata Rawono.
Rawono mengakui pelaksanaan program
konversi minyak tanah ke LPG telah mendorong
kalangan perusahaan yang bergerak dalam
industri kompor gas dan perlengkapannya
(tabung LPG, regulator, selang, valve dan lain-lain)
meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga
kerja. PT Aditec Cakrawiyasa saja telah menambah
karyawan sebanyak 1.000 orang sejak program
konversi tersebut digulirkan. Kini perusahaan itu
memiliki total karyawan sebanyak 1.500 orang
yang bekerja di pabrik kompor gas, tabung LPG,
regulator, rice cooker dan blender. ***

informasi >
PT Aditec Cakrawiyasa
Komplek Ruko Kebun Jeruk Baru Blok B No. 7, Jl. Arjuna
Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Telp. +62 21 53668411 (hunting), Fax. +62 21 5307343,
Alamat Pabrik: Jl. Serang Km. 15 Cikupa Tangerang 15710,
Telp. +62 21 5960232, 5960233, Fax. +62 21 5960231
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Keberhasilan membangun
sebuah wilayah atau daerah
tidak saja ditentukan oleh
besarnya kapital dalam bentuk
uang tunai yang beredar di
daerah itu, tetapi yang lebih
menentukan keberhasilan
pembangunan itu sebetulnya
adalah bagaimana pimpinan
di daerah menetapkan strategi
pembangunan yang tepat
dan sesuai dengan situasi
dan kondisi masyarakat dan
lingkungan di daerahnya.

Fadel
Muhammad
Membangun Daerah dengan Memanfaatkan
Secara Tepat Potensi yang Ada

T

entu saja, untuk menetapkan strategi
pembangunan yang tepat dan sesuai
dengan situasi dan konsidi di suatu
daerah, seorang pimpinan daerah
sudah seharusnya mengetahui dan memahami
betul daerah yang dipimpinnya. Tidak saja harus
memahami sifat dan karakteristik masyarakat
setempat, tetapi juga harus memahami situasi
dan kondisi lingkungan daerah seperti letak
geografis dan kondisi topografis berikut berbagai
potensi yang dimiliki daerah tersebut.  
Berangkat dari pemahaman tentang daerah
berikut berbagai potensi yang dimilikinya
itu, maka seorang pemimpin di daerah
dapat memformulasikan berbagai program
pembangunan di daerahnya yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah,
kebutuhan dan situasi serta kondisi masyarakat
setempat. Dalam hal ini, penerapan inovasi di
bidang teknologi merupakan salah satu instrumen
yang sangat penting dalam rangka mendukung
pencapaian target dan sasaran program.
Tampaknya strategi itulah yang diterapkan
Fadel Muhammad, Gubernur Provinsi Gorontalo,
dalam membangun wilayah provinsinya
sejak terpilih sebagai gubernur provinsi hasil
pemekaran Provinsi Sulawesi Utara itu pada
tahun 2001. Dengan berbekal pengetahuan
dan pemahaman tentang wilayah provinsinya,
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dalam kurun waktu yang relatif singkat, Fadel
berhasil membangun daerahnya yang semula
relatif tertinggal menjadi salah satu provinsi
yang cukup maju di bidang pertanian dengan
menerapkan strategi pembangunan yang tepat
berdasarkan potensi daerah yang dimiliki. Kini, di
bawah kepemimpinan
Fadel yang sangat realistis dalam menjalankan
programnya, Gorontalo muncul sebagai wilayah
agropolitan yang sukses. Pencapaian tersebut
seakan berlawanan dengan arus utama
(mainstream) yang terjadi di daerah lainnya yang
selalu memimpikan daerahnya menjadi wilayah
metropolitan.
Dengan berbasiskan kepada kompetensi
inti di daerahnya, Fadel Muhammad berhasil
membangun perekonomian Provinsi Gorontalo
menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.
Pembangunan ekonomi provinsi Gorontalo
itu dilakukan Fadel dengan mengembangkan
potensi ekonomi yang ada di daerahnya menjadi
sebuah kekuatan ekonomi baru yang cukup
mengagumkan.
Pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo
itu dimulai Fadel dengan membangun pertanian
berbasis jagung yang memang sangat cocok untuk
wilayah Gorontalo. Pembangunan on farm jagung
ini telah berhasil membawa provinsi Gorontalo
sebagai sentra produksi jagung terkemuka di
tanah air. Produksi jagung dari provinsi Gorontalo
tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan
jagung di dalam negeri seperti untuk kebutuhan
industri pakan ternak, industri makanan, dan
industri pengolahan jagung lainnya (tepung
jagung, minyak jagung, gula jagung dan lain-lain)
tetapi juga mampu mengekspor komoditi jagung
50
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ke berbagai negara seperti ke
Korea dan Malaysia.
Dengan mengembangkan
potensi sektor pertanian yang
dimiliki
daerahnya,
Fadel
berhasil membangun sistem
agribisnis terintegrasi yang
berbasiskan komoditi jagung
sehingga provinsi Gorontalo
kini dikenal sebagai salah
satu produsen utama jagung
di tanah air. Keberhasilan itu
diawali dengan suksesnya
Fadel mengembangkan usaha
agribisnbis jagung di provinsi
yang masih relatif baru itu.
Keberhasilan pengembangan
agribisnis jagung itu tidak
terlepas dari berbagai kebijakan
terobosan yang dilakukan Fadel
dengan memberikan berbagai
insentif
dan
perangsang
lainnya kepada para petani
jagung di daerahnya, mulai dari
insentif/bantuan produksi melalui penerapan
teknologi produksi (penggunaan bibit unggul,
pengembangan sistem irigasi, teknologi
pemupukan dan lain-lain) sampai kepada insentif/
bantuan pemasaran.
Fadel secara aktif mempromosikan potensi
agribisnis jagung daerahnya kepada kalangan
perbankan sehingga dunia perbankan tidak
segan-segan lagi mengucurkan dananya ke
sektor agrbisnis jagung di Gorontalo. Demikian
juga dengan kegiatan pemasaran, Fadel yang
juga sudah lama malang melintang di dunia
bisnis secara aktif memfasilitasi kegiatan
pemasaran komoditi jagung produksi para petani
Gorontalo.
Menyadari bahwa aliran air irigasi merupakan
salah satu input produksi yang seringkali menjadi
faktor kritis dalam mendukung upaya peningkatan
produksi pertanian, Fadel membangun jaringan
pompa hidram di wilayah-wilayah sentra produksi
jagung di Gorontalo. Jaringan pompa hidram itu
mampu mengairi ribuan hektar areal pertanaman
jagung di Gorontalo sehingga produksi jagung di
daerah tersebut terus mengalami kenaikan.
Selain dikonsumsi sendiri di Gorontalo
dan daerah lainnya di tanah air (sebagai
bahan makanan atau dikonsumsi oleh industri
pengolahan jagung seperti industri pakan
ternak, industri minyak jagung, industri tepung
jagung dan lain-lain), jagung produksi Gorontalo
sebagian diekspor ke luar negeri seperti ke
Malaysia, Filipina, Korea dan Jepang. Pada tahun
2001 ekspor jagung kuning provinsi Gorontalo
tercatat mencapai 6,3 juta kg dan selang lima
tahun kemudian (tahun 2006) volume ekspornya
melonjak 470%  menjadi 35,9 juta kg.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, menyadari
tentang pentingnya upaya peningkatan nilai
tambah industri berbasis pertanian di daerahnya,
Fadel juga membangun sebuah Kawasan Industri
Agro Terpadu di Gorontalo. Berbagai produk
berbasis hasil petanian khususnya jagung
berhasil dikembangkan Fadel melalui konsep
klaster industri agro di kawasan tersebut.
Kini, agribisnis jagung dan klaster industri
pengolahan jagung yang diwujudkan dalam
bentuk Kawasan Industri Agro Terpadu di
Gorontalo telah menjadi salah satu motor
penggerak perekonomian di daerah Gorotanlo.
Keberhasilan seorang Fadel Muhammad dalam
membangun klaster industri yang berbasis pada
potensi komoditi pertanian di Gorontalo tentu
saja dapat menjadi model untuk pengembangan
klaster industri berbasis pertanian lainnya di
daerah lain di tanah air.
Dengan latar belakang sebagai seorang
pengusaha nasional yang juga memiliki
pengalaman panjang di bidang politik, Fadel
Muhammad telah membuktikan diri bahwa
seorang pengusaha yang menjadi birokrat dapat
menjalankan tugasnya sebagai entrepreneur
government dengan baik sehingga mampu
memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi
daerah dan negerinya.

Sekilas tentang Fadel Muhammad
Terlahir di Ternate pada tanggal 20 Mei
1952 dengan nama lengkap Fadel Muhammad
Al-Haddar, Fadel terpilih menjadi Gubernur
Gorontalo pada 10 Desember 2001. Melalui
Pilkada Gorontalo tahun 2006 Fadel kembali
terpilih menjadi gubernur untuk masa jabatan
2006-2011.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur
Gorontalo, Fadel adalah seorang pengusaha
dan politikus nasional. Dia adalah Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar di
Gorontalo.
Fadel meraih gelar insinyur dari Jurusan
Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (ITB)
pada tahun 1978. Tokoh yang semasa menjadi
mahasiswa sempat bergabung dalam Resimen
Mahasiswa (Menwa) ITB ini merupakan salah
seorang pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI) dan pernah memimpin kelompok
usaha Grup Bukaka yang juga didirikannya. Fadel
juga pernah menjadi pemegang saham Bank
Intan yang kemudian dilikuidasi.
Keberhasilan Fadel dalam mengembangkan
kegiatan produksi jagung di Provinsi Gorontalo
serta perhatian dan komitmennya terhadap usaha
tani jagung di tanah air telah mengantarkannya
terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Jagung
Nasional.
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