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Sepuluh tahun setelah terjadinya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis
moneter tahun 1998, Indonesia kini kembali dihadapkan dengan krisis
ekonomi akibat krisis keuangan global. Terpuruknya industri keuangan di
AS telah membawa dampak terhadap sejumlah perusahaan keuangan dan
investasi di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa dan Asia. Kalangan
pengamat ekonomi menyatakan bahwa runtuhnya ekonomi dunia kali
ini merupakan salah satu dari dampak negatif yang sangat nyata dari
diterapkannya rezim pasar bebas serta globalisasi/liberalisasi perdagangan
dan investasi yang tidak lagi mengenal batas-batas negara.
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Sejumlah pengamat memperkirakan dampak dari krisis keuangan global
ini akan mulai dirasakan pada akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2009.
Beberapa perusahaan mulai mengantisipasi kemungkinan melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Likuiditas
perusahaan menciut akibat merosotnya permintaan berbagai jenis produk
sebagai dampak langsung dari terjadinya krisis ekonomi global.
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Kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) terganggu, harga
berbagai komoditi ekspor unggulan Indonesia di pasar dunia anjlok akibat
menciutnya permintaan dunia terhadap produk-produk tersebut bahkan
banyak kontrak ekspor komoditi unggulan nasional yang mengalami default
(gagal serah atau gagal bayar).
Kalangan importir di luar negeri yang sebelumnya telah menandatangani
kontrak pembelian komoditi (CPO, karet, kakao, baja, tekstil, garmen,
sepatu, keramik, furniture dan lain-lain) pada tingkat harga yang relatif lebih
tinggi, tidak bersedia membuka L/C ketika tiba saatnya jadwal pengiriman
barang dari Indonesia. Merosotnya harga komoditi menjadi alasan bagi
para importir untuk tidak membuka L/C. Mereka umumnya tidak bersedia
membayar dengan tingkat harga yang telah disepakati bersama di dalam
kontrak karena harga komoditi-komoditi tersebut kini sudah turun drastis.
Mereka kini banyak yang meminta dilakukannya negosiasi ulang atas
kontrak-kontrak ekspor yang sudah disepakati sebelumnya.
Sementara itu, kegiatan impor berbagai barang, baik untuk pengadaan
bahan baku, barang modal maupun barang konsumsi mengalami
penurunan. Hal itu terjadi selain karena perusahaan di dalam negeri
mengalami kesulitan likuiditas, juga karena banyak bank yang tidak lagi
menyediakan fasilitas trade financing (khususnya untuk pembukaan L/C
dalam rangka impor) dan merosotnya kepercayaan pihak pemasok di
luar negeri terhadap kemampuan finansial perusahaan di dalam negeri.
Merosotnya kembali nilai tukar rupiah hingga hampir menyentuh level Rp
12.000 per US$ juga menjadi kendala lainnya bagi kegiatan impor.
Fakta-fakta tersebut kiranya cukup meyakinkan sebagai indikasi bahwa krisis
ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini dikuatirkan akan lebih parah dari
krisis ekonomi taun 1998. Dengan mengambil langkah antisipasi yang tepat
diharapkan dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional
dapat ditekan serendah mungkin. Mewujudkan nasionalisme dengan
mencintai dan mempergunakan produksi dalam negeri merupakan salah
satu solusi terhindarnya industri nasional dari keterpurukan ***
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G

onjang-ganjing krisis keuangan
global dalam beberapa bulan terakhir
yang dipicu oleh kasus macetnya
kredit perumahan atau Sub Prime
Mortgage di Amerika Serikat (AS), kini telah
mulai dirasakan dampaknya oleh berbagai
negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Akibat krisis keuangan global itu, berbagai
negara di dunia, termasuk juga Indonesia, kini
sedang disibukkan dengan berbagai langkah
untuk mengatasi dampak negatif yang timbul
terhadap perekonomiannya.
Krisis keuangan global yang timbul akibat
skandal Sub Prime Mortgage di AS itu sebetulnya
sudah berlangsung sejak tahun 2007 lalu.
Pemerintah Indonesia sendiri sejak tahun lalu
sudah mencermati skandal kredit perumahan
itu karena dikhawatirkan akan menimbulkan
dampak negatif terhadap perekonomian dunia
yang akan berimbas pula kepada Indonesia.
Namun agak sedikit di luar dugaan, dampak
dari skandal Sub Prime Mortgage di AS itu
ternyata baru terasa dampaknya kepada sistem
keuangan dan perekonomian global menjelang
kuartal ketiga tahun 2008. Hal itu terjadi
menyusul ambruknya sejumlah perusahaan
raksasa keuangan dan investasi di negeri Paman
Sam itu seperti Merryl Linch, Lehman Brothers,
AIG dan lain-lain. Ambruknya perusahaanperusahaan raksasa keuangan dan investasi
asal AS itu sebetulnya menjadi penyebab yang
sesungguhnya dari krisis keuangan global
dewasa ini. Sebab, perusahaan-perusahaan
tersebut beroperasi di berbagai negara di dunia
(termasuk di Indonesia) dan memiliki pengaruh
yang cukup besar terhadap sistem keuangan di
dunia.
Terkait dengan krisis keuangan global ini
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Departemen Perindustrian, Dedi
Mulyadi mengatakan berbeda dengan krisis
ekonomi yang menimpa Indonesia dan beberapa
negara di kawasan Asia pada tahun 1998
lalu, krisis keuangan kali ini merupakan krisis
ekonomi global yang mempengaruhi hampir
seluruh negara di dunia. Selain mengakibatkan
terdepresiasinya nilai tukar mata uang negaranegara di dunia, krisis ekonomi juga telah
mengakibatkan jatuhnya harga saham di
berbagai negara termasuk di Indonesia.
Penciutan pasar di negara tujuan ekspor
khususnya AS dan Uni Eropa (UE) juga
dikhawatirkan akan membawa dampak
berupa membanjirnya pasokan berbagai
produk dari berbagai negara yang selama ini
memasok ke pasar AS dan UE. Karena terjadi
penciutan permintaan di negara-negara
pembeli (khususnya di AS dan UE) akibat krisis
finansial global, barang-barang tersebut tidak
bisa masuk lagi ke negara-negara itu, sehingga

kemudian dialihkan pengirimannya ke negara
lain termasuk ke Indonesia.
Kedua situasi yang tidak menguntungkan di
atas sudah barang tentu akan mempengaruhi
industri di Indonesia. Karena di satu sisi pasar
produk industri Indonesia di mancanegara
menjadi semakin menciut akibat menurunnya
permintaan pasar, di sisi lain pasar domestik di
dalam negeri menjadi semakin dibanjiri produk
impor dari negara lain.
Menurut Dedi, berbagai langkah antisipasi
perlu segera diterapkan khususnya bagi
jenis-jenis industri tertentu yang mengalami
pukulan cukup parah akibat krisis keuangan
global tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi
Departemen Perindustrian saat ini setidaknya
terdapat 15 jenis industri yang terkena dampak
krisis keuangan global yang cukup parah.

Dewasa ini, beberapa industri yang
diperkirakan mengalami pukulan yang
cukup berat akibat krisis keuangan global
diantaranya adalah industri baja, industri
furniture, petrokimia, keramik, semen, ban,
kaca lembaran, tekstil dan produk tekstil (TPT),
alas kaki, elektronika dan lain-lain. Rata-rata
industri-industri tersebut kini sudah mengalami
penurunan penjualan sekitar 20%.
Industri baja terkena dampak cukup parah
dan diperkirakan apabila tidak segera ditolong
dalam beberapa bulan mendatang akan terjadi
PHK secara besar-besaran terhadap karyawan
industri baja . Hal ini dikarenakan industri yang
sempat mengalami lonjakan harga bahan baku
beberapa bulan yang lalu kini harga produk
bajanya justru anjlok. Dengan harga jual produk
baja yang sudah merosot, sedangkan biaya
Karya Indonesia edisi 3 - 2008
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produksi (khususnya bahan baku) yang masih
tinggi ketika itu, maka produk baja nasional
tidak bisa bersaing dengan produk baja dari
negara lain yang memiliki sumber bahan baku
melimpah.
Dalam waktu bersamaan banyak produk
baja dari China yang masuk ke pasar domestik
dengan harga yang sangat murah. Karena itu,
ketentuan mengenai anti dumping terhadap
produk baja dari China perlu diterapkan
secara intensif. Selain penerapan kebijakan
anti dumping, Departemen Perindustrian juga
mengusulkan kenaikan tarif Bea Masuk (BM)
produk baja impor dari 5%-12% saat ini menjadi
30%-50% yang disertai dengan pengetatan
pengawasan terhadap kegiatan impor baja.
Untuk membantu industri furniture keluar
dari dampak krisis keuangan global, lanjut Dedi,
pemerintah akan meningkatkan promosi produk
mebel ke negara-negara di luar AS seperti
negara-negara Timur Tengah dan Amerika Latin,
melakukan verifikasi terhadap produk impor
serta menghentikan ekspor rotan asalan dan
setengah jadi untuk mengurangi persaingan
produk furniture rotan di pasar ekspor.
Industri lainnya yang juga akan mengalami
pukulan berat akibat krisis finansial global
adalah industri TPT dan elektronika yang
keduanya merupakan industri unggulan ekspor
nasional. Pukulan berat diperkirakan akan
mulai dirasakan industri TPT mulai awal tahun
2009 dimana akan terjadi PHK karyawan
cukup banyak, sedangkan industri elektronika
akan makin kelimpungan menghadapi barang
elektronika murah dari China.
6
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“Situasi krisis tersebut perlu segera
diantisipasi, sebab kalau tidak akan menimbulkan
dampak yang sangat parah terhadap industri di
tanah air. Saat ini saja sudah banyak importir di
negara pembeli yang membatalkan impor dari
Indonesia seperti untuk produk furniture, tekstil
dan berbagai komoditi lainnya,” kata Dedi.
Hal ini tentu saja membutuhkan berbagai
upaya yang serius untuk mengatasinya agar
industri nasional tidak kehilangan pasar.
Berbagai upaya tersebut sangat mendesak
dilakukan untuk mencegah bertumbangannya
industri nasional. Dengan kata lain upaya
antisipasi perlu segera dilakukan untuk
mencegah terjadinya pemutusan hubungan
kerja (PHK) kepada tenaga kerja di dalam
negeri.
Menurut Dedi, beberapa upaya yang
akan segera diambil pemerintah untuk
mengatasi krisis tersebut diantaranya adalah
menghilangkan semua hambatan dalam
kegiatan ekspor. Termasuk ke dalam kebijakan ini
adalah meninjau kembali penerapan Pungutan
Ekspor (PE) produk sawit, memberikan jaminan
pembayaran kepada perusahaan ekspor
dalam bentuk jaminan pembukaan L/C serta
melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor
khususnya ke negara-negara yang relatif tidak
terpengaruh oleh krisis keuangan global seperti
negara-negara Afrika, Timur Tengah dan
Amerika Latin.
“Kita juga harus bisa membentengi pasar
dalam negeri kita terhadap produk impor,
khususnya produk impor illegal seperti tekstil
dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronika,

baja dan lain-lain. Langkah
antisipasinya dapat dilakuan
dengan cara menerapkan
tata niaga impor diantaranya
dengan hanya memperbolehkan
kegiatan impor oleh perusahaan
importir tertentu; pembatasan
pelabuhan impor hanya meliputi
lima pelabuhan tertentu
sehingga kegiatan impor yang
dilakukan melalui pelabuhan
lain merupakan kegiatan illegal.
Cara lainnya adalah dengan
melakukan verifikasi terhadap
barang impor melalui penerapan
Pre-Shipment Inspection (PSI),”
kata Dedi.
Upaya lainnya yang dapat
ditempuh untuk menyelamatkan
industri nasional sekaligus untuk
melindungi pasar domestik
dari serbuan barang impor
adalah melakukan kampanye
penggunaan produk buatan
dalam negeri secara besarbesaran kepada masyarakat.
“Situasi krisis keuangan yang mengarah ke
krisis ekonomi global ini merupakan momentum
yang sangat baik untuk mengubah perilaku
masyarakat dalam menggunakan berbagai
produk buatan dalam negeri. Krisis keuangan
global ini juga sekaligus menjadi semacam ujian
bagi nasionalisme kita, setiap warga negara
Republik Indonesia,” kata Dedi.
Menurut Dedi, kinilah saatnya setiap warga
negara, apakah itu pejabat negara, pengusaha,
pedagang, guru/dosen, pegawai, atau rakyat
biasa, sesuai dengan posisi dan peranannya
masing-masing, menunjukkan nasionalismenya
diantaranya dengan menggunakan produk
buatan dalam negeri demi kebangkitan ekonomi
nasional. Karena, bangga menggunakan produk
buatan negeri sendiri merupakan salah satu
bentuk nyata dari nasionalisme.
Krisis keuangan global sendiri sebetulnya
tidak hanya menjadi tantangan yang harus
segera diatasi tetapi sebaliknya juga dapat
menjadi peluang bagi seluruh elemen bangsa
untuk memperkuat nasionalisme khususnya
di bidang ekonomi. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sendiri dalam berbagai kesempatan
selalu menyampaikan pesannya agar seluruh
elemen bangsa (mulai dari pejabat tinggi
negara, para pengusaha hingga rakyat biasa)
menjadikan tantangan yang ada sebagai
peluang untuk membangkitkan kembali
perekonomian nasional. Mengubah tantangan
menjadi peluang demi bangkitnya kembali
perekonomian nasional itulah merupakan bagian
dari sikap nasionalisme yang sesungguhnya.
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Untuk menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan
produk buatan dalam negeri, pemerintah
juga perlu mengeluarkan berbagai kebijakan
yang mendukung ke arah itu. Selama ini
memang sudah ada sejumlah kebijakan yang
mengharuskan penggunaan produk buatan
dalam negeri, khususnya dalam rangka
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang
didanai oleh anggaran dan belanja negara
seperti Perpres Nomor 80 Tahun 2003 yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Namun sayangnya pelaksanaan kebijakankebijakan tersebut selama ini masih belum
berjalan dengan baik.
“Agar pelaksanaan program penggunaan
produk dalam negeri ini dapat berjalan dengan
baik di kemudian hari, kami telah mengusulkan
agar Peraturan Menteri Perindustrian tentang
TKDN itu ditingkatkan statusnya menjadi
Undang-undang atau setidaknya menjadi
Perpres atau Inpres agar kekuatan hukumnya
menjadi lebih kuat dan lebih mengikat,” kata
Dedi.
Langkah lainnya yang akan diambil
pemerintah adalah memberikan berbagai
insentif seperti kebijakan Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP). Selama ini sudah ada
beberapa komoditi/produk tertentu yang sudah
mendapatkan insentif BMDTP seperti tepung
terigu, kedelai, baja dan lain-lain, dengan
kebijakan ini maka pemberian insentif BMDTP
ini akan makin diperluas. Demikian juga dengan
pemberian insentif pajak akan makin diperluas
dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 62 tahun 2008 yang merupakan
revisi dari PP Nomor 1 Tahun 2007.
Masih dalam rangka memberikan insentif
bagi industri di dalam negeri demi mendorong
pertumbuhan industri, pemerintah juga akan
terus melakukan harmonisasi tarif untuk
produk-produk tertentu, sementara langkah
harmonisasi untuk sejumlah produk lainnya
yang justru dinilai berpotensi menimbulkan
hambatan terhadap industri, untuk sementara
ditunda dahulu.
Untuk membendung masuknya barang
elektronika impor dengan harga murah dari
negara lain terutama dari China antara lain
dapat diterapkan kebijakan standar mutu
melalui penerapan Standar Nasional Indonesia
(SNI) secara wajib. “Dalam hal ini Departemen
Perindustrian akan segera menerapkan
kebijakan SNI wajib untuk produk kulkas,
TV, AC, audio visual dan lain-lain. Selama ini,
produk elektronika yang sudah diwajibkan SNI
baru produk Lampu Hemat Energi (LHE),” kata
Dedi.
Penerapan SNI wajib juga dapat diterapkan
untuk produk lainnya. Penerapan SNI wajib ini
selain untuk melindungi konsumen terhadap
peredaran produk-produk yang tidak berkualitas,
juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk
melindungi industri di dalam negeri.
Selain penerapan SNI secara wajib dan
berbagai persyaratan teknis, pemerintah juga
dapat menerapkan berbagai kebijakan non tarif
lainnya dalam rangka melindungi masyarakat
konsumen dan industri serupa di dalam negeri.
Negara-negara maju pada umumnya sudah
begitu intensif menerapkan non tarif barrier
dalam kegiatan perdagangannya dengan negara

lain. Bahkan, banyak diantara persyaratan yang
tidak berkaitan dengan kegiatan perdagangan
pun seperti isu bioterorisme dan lingkungan
diterapkan negara maju untuk menghambat
masuknya produk dari negara lain. Belakangan
ini negara-negara di Eropa telah merencanakan
untuk menerapkan ISO 28000 tentang supply
chain security yang mengharuskan setiap rantai
pasokan barang harus memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dengan alasan untuk menjaga
keamanan dan keselamatan.
“Penerapan regulasi teknis di Indonesia
perlu segera ditingkatkan. Sebab, selama
ini di Indonesia belum banyak diterapkan
pesyaratan teknis dalam rangka kegiatan impor.
Untuk itu diperlukan adanya berbagai regulasi
teknis dalam rangka menghambat masuknya
produk impor tertentu dari negara lain. Untuk
produk industri saja selama ini Indonesia baru
menerapkan 84 SNI wajib dari 4.000-an SNI
produk industri. Dari jumlah itu, baru sekitar 39
SNI wajib yang sudah dinotifikasikan ke WTO,”
tutur Dedi.
Karena itu, kata Dedi, dalam hal penerapan
hambatan dagang non tarif ini Indonesia masih
memiliki peluang yang sangat besar. Dalam
kaitan ini Departemen Perindustrian di masamasa mendatang akan lebih memberdayakan
lembaga Pusat Satndardisasi (Pustan)
dengan meningatkan peranan maupun
kemampuannya.***
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Pipa Baja Berkelas
Dunia

I

ndustri pipa baja di Indonesia selama
ini sudah cukup berkembang dengan
bermunculannya berbagai perusahaan lokal
dan multinasional yang bergerak di industri
pipa baja. Perusahaan-perusahaan tersebut kini
telah mampu memenuhi kebutuhan berbagai
jenis dan spesifikasi pipa baja, tidak hanya di
pasar domestik tetapi juga permintaan di pasar
internasional.
Perkembangan industri pipa baja itu tentu
saja seiring dengan makin meningkatnya
permintaan pipa baja dari berbagai sektor industri
di dalam maupun di luar negeri. Salah satu
sektor industri yang kebutuhan pipa bajanya kini
sedang mengalami booming adalah sektor usaha
minyak dan gas yang memang membutuhkan
pasokan pipa cukup banyak. Sektor usaha
8
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tersebut kini mengalami lonjakan permintaan
pipa baja seiring dengan bergairahnya kembali
bisnis eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
yang dipicu oleh lonjakan harga minyak bumi
dunia yang mencapai level tertinggi sepanjang
sejarah US$ 143 per barrel.
Bergairahnya kembali industri minyak dan
gas itu tentu saja memicu kenaikan permintaan
pipa baja baik di dalam negeri maupun di pasar
global. Sebab, dalam industri minyak dan
gas, produk pipa baja merupakan salah satu
kebutuhan utama yang tidak bisa ditawar-tawar
lagi, baik untuk kegiatan eksplorasi maupun
untuk kegiatan eksploitasi sumber minyak dan
gas.
Terjadinya lonjakan permintaan pipa
baja dari sektor usaha perminyakan itu telah

menyibukkan kalangan industri pipa baja di
dalam negeri. Karena, permintaan pembuatan
pipa baja dari berbagai ukuran dan jenis
mengalami lonjakan yang sangat signifikan.
Tentu saja lonjakan permintaan itu tidak saja
harus direspons dengan peningkatan volume
produksi tetapi juga harus disikapi dengan
komitmen untuk tetap mempertahankan
kualitas produk. Sebab, untuk proyek-proyek
minyak dan gas, kualitas pipa baja sangatlah
krusial dan vital karena sangat menentukan
keamanan dan keselamatan pekerja sekaligus
menentukan kelangsungan bisnis migas itu
sendiri.
Salah satu perusahaan pipa baja yang kini
banyak mendapatkan pesanan pembuatan pipa
baja dari sektor industri migas adalah PT Dwi
Sumber Arca Waja (DSAW), sebuah perusahaan
PMA yang berlokasi di Kawasan Industri Kabil,
Pulau Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan
tersebut kini banyak mendapatkan permintaan
pembuatan pipa baja tubular untuk kebutuhan
struktur (structural tubular) pada pembuatan
anjungan lepas pantai (offshore platform)
khususnya untuk pembuatan jacket (kaki-kaki
anjungan). Selain memproduksi structural
tubular, PT DSAW juga memproduksi pipa baja
untuk minyak dan gas dan pipa baja spiral dan
pipa untuk tiang pancang. Saat ini PT DSAW
mampu memproduksi pipa baja dengan kisaran
ketebalan plat baja antara 45 mm sampai 110
mm dengan diameter hingga 5 meter lebih.
PT DSAW layak disebut sebagai perusahaan
berkelas dunia (world classs company)
karena pelanggan perusahaan ini merupakan
perusahaan-perusahaan raksasa dari berbagai
belahan dunia yang sudah sangat terkenal di
bidangnya. Beberapa pelanggan PT DSAW
diantaranya Petronas, Shell, McDermott, Nippon
Steel, Total, Exxon, Conoco Phillips, Saipem,
Premier Oil, PT PGN, Saibos, Petrosea, PTT,
Sembawang Marine, Keppell Fels, PPL Shipyard
Pte Ltd dan lain-lain. Tentu saja banyaknya
pelanggan yang merupakan perusahaan raksasa
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dunia itu tidak terlepas dari tingginya kualitas
produk pipa baja yang dihasilkan PT DSAW,
sesuai dengan tuntutan standar dunia.
Negara asal perusahaan pelanggan PT
DSAW pun sangat bervariasi mulai dari negara
berkembang sampai negara maju. Mereka
antara lain berasal dari berbagai penjuru dunia
mulai dari Singapura, Malaysia, India, Thailand,
Qatar, Prancis, Australia, Italia, Inggris dan
lain-lain.
Yang lebih membanggakan lagi dari
PT DSAW adalah 100% karyawannya yang
berjumlah 350 orang adalah orang Indonesia,
mulai dari karyawan bawahan sampai
atasan. Dengan jumlah karyawan sebanyak
itu, PT DSAW kini memiliki kapasitas produksi
40.000 ton per tahun dengan tingkat utilisasi
rata-rata sekitar 80%. PT DSAW juga
mengukuhkan diri sebagai satu-satunya
perusahaan yang bergerak dalam industri
manufaktur structural tubular di kawasan
Asia Oceania.
Sekilas kegiatan produksi pipa baja yang
dilakukan di PT DSAW relatif sederhana,
karena proses yang dilakukan hanya
menyangkut proses bending (pelengkungan/
pembengkokan), rolling (penggulungan)
dan forming (pembentukan) terhadap bahan
baku berupa baja lembaran (plat baja) dengan
ketebalan tertentu. Namun kegiatan produksi
pipa baja di PT DSAW membutuhkan ketelitian
dan profesionalisme kerja yang sangat tinggi.
Karena itu, semua pekerja di PT DSAW seperti
operator mesin bending, rolling, forming maupun
welding (las) memiliki kompetensi yang tinggi
di bidang pekerjaannya. Mereka semua memiliki
sertifikat keahlian di bidang tugasnya masingmasing dari lembaga sertifikasi terkemuka
seperti Lloyd Registers. Sebagai contoh, saat
ini PT DSAW memiliki 150 welder (tukang las)
–empat orang diantaranya welder wanita-- yang
seluruhnya bersertifikat dari Lloyd Registers.
Mereka sangat ahli dalam mengoperasikan
automatic welding machine.

Baja lembaran yang sudah diukur, dipotong
sesuai ukuran, kemudian memasuki proses
bending, rolling dan forming. Selanjutnya,
plat baja yang sudah dibentuk itu dilas dengan
menggunakan teknik pengelasan dingin yang
dikenal dengan teknologi Double Submerge
Arc Welding (DSAW). Disebut demikian karena
dengan teknologi pengelasan itu pipa baja dilas

secara ganda, baik dari bagian luar maupun
dari bagian dalam sehingga sangat kuat dan
kokoh terhadap tekanan permukaan dari dalam
maupun dari luar pipa.
General Manajer PT DSAW Januarso Prihadi
mengatakan, mengingat industri manufaktur
pipa baja PT DSAW berada agak di hulu, maka
lokasi usaha PT DSAW di Batam sengaja
mendekati lokasi perusahaan-perusahaan
fabrikator anjungan lepas pantai seperti PT
McDermott, PT Nippon Steel, Sembawang
Marine dan perusahaan galangan kapal yang
ada di Batam, Singapura dan Johor (Malaysia),
serta perusahaan-perusahaan rekayasa seperti
Sime Derby Engineering dan lain-lain.
Menurut Januarso, PT DSAW merupakan
perusahaan yang betul-betul mengandalkan

proses nilai tambah pada produknya. Hal itu
terjadi karena seluruh bahan baku berupa baja
lembaran (plat baja) didatangkan dari luar
negeri, sebab di dalam negeri sendiri belum
ada perusahaan industri baja yang mampu
memproduksi plat baja dengan spesifikasi
(terutama menyangkut ketebalan) dan kualitas
yang sesuai dengan kebutuhan industri pipa
baja PT DSAW. Plat baja untuk kebutuhan
PT DSAW biasanya didatangkan dari negara
Eropa Barat (terutama Jerman) atau dari
Jepang.
PT DSAW sendiri sudah beroperasi lebih
dari 10 tahun di Batam dimana kegiatan
produksi komersial sudah dilakukan sejak
tahun 1998. Perusahaan yang sahamnya
dimiliki oleh sejumlah investor dari Indonesia,
Jepang, Inggris, Jerman dan Singapura itu
selama ini dipercaya memasok structural
tubular kepada perusahaan-perusahaan
fabrikator anjungan lepas pantai terkemuka
dunia seperti McDermott dan Nippon Steel
karena seluruh produk pipa baja PT DSAW
sudah sesuai dengan standar produk yang
ditetapkan dunia seperti API (American
Petroleum Institute) 2B dan 5L, ISO 9001
dan lain-lain.
Di bawah pimpinan Kris Wiluan sebagai
Presiden Direktur sekaligus sebagai pemegang
saham terbesar, PT DSAW pada tahun 2007 lalu
berhasil membukukan penjualan sebesar US$ 30
juta, naik dibandingkan dengan nilai penjualan
pada tahun 2006 sebesar US$ 26 juta. Sekitar
80% penjualan pipa baja produsi PT DSAW
ditujukan untuk pasar ekspor dan hanya sekitar
20% saja yang ditujukan untuk pasar domestik.
Sampai akhir tahun 2008 ini order pembuatan
pipa baja PT DSAW sudah penuh. ***

informasi >
PT Dwi Sumber Arca Waja
Kabil Industrial Estate, Jl. Hang Kesturi Km 4, Kabil-Batam 29467
Telp: (62-778) 778 711240, Fax.: (62-778) 778 711242
Website: http//www.ptdsaw.com, E-mail: dsaw@ptdsaw.com
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Kerajinan
Anyaman
Pulau Lombok

P

rovinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
yang terdiri dari Pulau Lombok, Sumba
dan Sumbawa merupakan bagian
gugusan pulau di wilayah kepulauan
Nusa Tenggara yang sangat kaya akan seni
budaya yang khas dan unik. Selain dikenal karena
berbagai upacara adatnya yang khas, provinsi

10
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NTB juga dikenal memiliki potensi yang sangat
besar dalam bidang industri kerajinan.
Salah satu produk kerajinan khas NTB yang
kini sudah mulai banyak dikenal kalangan pecinta
barang seni dan produk kerajinan adalah kerajinan
anyaman Lombok yang terbuat dari berbagai
jenis bahan baku seperti bambu, rotan dan ate
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atau keta (sejenis rumput gunung). Perpaduan
antara seni kerajinan anyaman bambu, rotan
atau rumput gunung yang dikombinasikan
dengan bahan kayu menghasilkan kombinasi
berupa barang kerajinan yang sangat serasi dan
indah. Sentuhan bahan pewarna yang umumnya
mirip dengan warna alami dari komponen
bahan bakunya semakin menambah keindahan
barang kerajinan khas Pulau Lombok, provinsi
NTB itu. Tidak mengherankan apabila kalangan
pecinta barang kerajinan dan barang seni selalu
memburu barang kerajinan anyaman khas
Pulau Lombok, NTB itu, baik di berbagai ajang
pameran barang kerajinan maupun bertandang
langsung ke sentra-sentra industri kerajinan
anyaman di NTB.
Menurut penuturan Murtimah, salah seorang
pengusaha barang kerajinan anyaman dari
Pulau Lombok, NTB, industri kerajinan anyaman
di Lombok kini sudah cukup berkembang dan
produknya sudah cukup dikenal kalangan
pecinta barang kerajinan dan barang seni, baik
dari dalam maupun luar negeri. Hal itu terjadi
berkat kerja keras para perajin yang secara terus
menerus mengembangkan model-model baru
barang kerajinan anyaman, namun tetap tidak
meninggalkan unsur seni dan budaya tradisional
Lombok yang merupakan ciri khas bagi setiap
produk kerajinan tersebut.
Murtimah sendiri mengaku terjun di bidang
usaha industri kerajinan anyaman khas Pulau
Lombok NTB sejak tahun 1998. Namun jauh
sebelum itu, yaitu sejak tahun 1988, Murtimah
sudah berkecimpung dalam industri kerajinan
itu walaupun ketika itu masih bekerja pada
orang lain. Dengan berbekal pengetahuan dan
pengalaman selama bekerja pada orang lain
itulah serta dengan modal usaha yang paspasan, Murtimah mulai membuka usahanya
sendiri pada tahun 1998 dengan mendirikan
rumah produksi dan galeri Wira Jagad Art
Shop.
Ternyata, setahap demi setahap usaha
industri barang kerajinannya memperlihatkan
kemajuan yang sangat signifikan. Bantuan
modal kerja dari perbankan pun mulai mengalir
sejalan dengan terus berkembangnya usaha
industri barang kerajinan milik Murtimah.
Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Murtimah.
Bantuan permodalan berupa pinjaman lunak
dari Bank Mandiri pun dia manfaatkan untuk
mengembangkan usahanya agar bisa tumbuh
lebih besar lagi.
Kini Murtimah sudah berhasil memproduksi
sekitar 350 model barang kerajinan anyaman.
Kadang-kadang Murtimah juga memperoleh
pesanan pembuatan barang kerajinan anyaman
dari pembeli dengan desain yang sudah dibuatkan
oleh pihak pembeli. Namun tidak jarang juga
pembeli menyerahkan masalah desain tersebut

kepada Murtimah sendiri.
Walaupun demikian, sebagian besar
produksi barang kerajinan anyaman yang
dilakoni Murtimah umumnya dilakukan
berdasarkan pesanan. Pesanan dari DenpasarBali saja setiap bulannya mencapai Rp 100 juta
dimana setiap dua hari sekali barang kerajinan
anyaman buatan Murtimah dikirim dari Pulau
Lombok NTB ke Bali.
Selain memasok barang kerajinan anyaman
ke Bali, Murtimah juga secara kontinyu
mengirimkan barang kerajinan hasil produksinya
ke berbagai kota besar lainnya di tanah air seperti
Jakarta dan Surabaya. Bahkan sudah beberapa
tahun terakhir ini Murtimah juga melakukan
kegiatan ekspor produknya ke Malaysia. Nilai
ekspor produk barang kerajinan anyaman
Murtimah ke Malaysia rata-rata mencapai Rp
250 juta setiap bulannya.
Biasanya pembeli dari Malaysia menentukan
jenis barang yang akan dibelinya apakah terbuat
dari anyaman bambu, rotan atau ate. Namun
kebanyakan pembeli dari Malaysia memesan
barang kerajinan anyaman yang terbuat dari
bambu. Tampaknya kalangan pembeli dan
pecinta barang kerajinan anyaman di Malaysia
lebih menyukai anyaman dari bambu.
Murtimah dengan Wira Jagadnya rata-rata
mampu memproduksi sekitar 10.000 unit barang
kerajinan berukuran kecil setiap bulannya.
Sedangkan untuk barang kerajinan berukuran
besar, Murtimah mampu mempoduksi sekitar
1.500 unit setiap bulannya. Bahan baku untuk
pembuatan barang kerajinan anyaman itu tidak
sulit diperoleh karena umumnya material dasar
untuk pembuatan barang kerajinan anyaman
tersedia cukup melimpah di wilayah NTB.
Berbagai barang kerajinan anyaman produksi
Murtimah biasanya dijual dengan kisaran harga
antara Rp 10.000 per unit sampai Rp 250.000

per unit, tergantung kepada ukuran barang,
model dan bahan.
Kini, selain memasarkan barang kerajinan
anyaman yang dihasilkan dari bengkel kerjanya
sendiri, Murtimah juga memasarkan produk
kerajinan yang dihasilkan oleh para perajinan
barang anyaman di wilayah NTB. Murtimah
menjalin kerjasama dengan 10 pedagang
penampung yang masing-masing membawahi
sekitar 40 orang perajinan. Dengan demikian,
melalui jaringan usahanya itu, Murtimah berhasil
mengkoordinasikan sekitar 400 orang perajinan
anyaman di NTB. Para perajin itu umumnya
mengerjakan kegiatan produksi barang
kerajinannya sampai barang itu menjadi barang
setengah jadi, sedangkan tahap penyelesaian
(finishing) bisanya dikerjakan sendiri oleh
perusahaan Wira Jagad milik Murtimah. ***

informasi >
Wira Jagad Art Shop
Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB,
HP.: 081933149676,
Fax.: (0370) 653795,
e-mail: wirajagad@yahoo.com.
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dari
Batok
Kelapa
ke

Kulit Kerang

M

emulai usaha sejak tahun 1996
diawali dengan menjual produkproduk kerajinan buatan orang
lain. Sejak tahun 1999 mulai terjun
ke industri kerajinan untuk memasok berbagai
barang kerajinan kepada sejumlah galeri yang
ada di Bali. Galeri-galeri tersebut membutuhkan
barang kerajinan yang khas sehingga Slamet
diminta untuk memasok barang yang berbeda
dengan barang kerajinan yang sudah ada di
galeri tersebut.
Pada awalnya Slamet Rosyidi hanya
memproduksi berbagai barang kerajinan yang
terbuat dari batok kelapa, namun kemudian
berkembang ke kulit kerang, kayu manis dan
12
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barang-barang lain yang bisa ditempel dengan
bahan resin (fiber glass). Pesanan pembuatan
barang kerajinan kulit kerang yang dipadukan
dengan resin/fiber glass terus meningkat pesat.
Bahkan, pesanan pembuatan barang kerajinan
dari kulit kerang kini mendominasi kegiatan
produksi barang kerajinan di rumah produksi
Central Kerajinan milik Slamet Rosyidi.
Pengembangan industri kerajinan yang
semula hanya berbasis batok kelapa ke produk
lain yang diiringi dengan terus meningkatnya
volume pesanan dari kalangan pembeli telah
memaksa Slamet untuk menambah jumlah
karyawannya dari semula hanya dibantu 2
orang kini menjadi 30 orang.
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Produk kerajinan kulit kerang dan barang
kerajinan lainnya yang berbasis fiber glass
buatan Slamet Rosyidi kini dengan mudah
dapat ditemukan di berbagai galeri dan toko
barang kerajinan/barang seni di sejumlah kota
besar di tanah air seperti di Bali dan Jakarta.
Sejumlah Pusat Perbelanjaan di tanah air seperti
Matahari, Sogo, Pasar Raya, Centro, Batik Keris
dan outlet-outlet Duty Free merupakan bagian
dari jaringan penjualan bagi produk kerajinan
buatan Slamet.
Selain memasarkan produksi di dalam
negeri, Slamet juga terus berupaya mencari
pembeli dari mancanegara. Upaya Slamet
itu sempat membuahkan hasil dengan
dilakukannya kegiatan ekspor ke Spanyol

menyusul disampaikannya pesanan oleh
seorang pembeli dari negeri matador itu.
Namun sayangnya pesanan pembuatan barang
kerajinan dari kulit kerang dan batok kelapa itu
tidak berlanjut lagi akibat peristiwa Bom Bali
yang telah menyebabkan merosotnya kunjungan
para wisatawan mancanegara.
Berbagai barang kerajinan buatan Slamet
umumnya merupakan barang hiasan interior
yang berupa hiasan meja, hiasan dinding
atau pun hiasan gantung. Namun disamping
mengembangkan produk hiasan interior, Slamet
juga mengembangkan produk meja dan almari
yang dihiasi dengan tempelan berupa batok
kelapa dan kulit kerang yang dipercantik dengan
campuran resin.
Menurut Slamet, berbagai hotel dan restoran
di Bali kini banyak yang sudah menggunakan
keahlian Slamet dalam mendekorasi ruangan
hotel dan restoran dengan memanfaatkan
tempelan kulit kerang dan batok kelapa.
Bahan baku sangat mudah diperoleh dan
banyak tersedia di dalam negeri. Kulit kerang
kebanyakan diambil dari Sumbawa, sedangkan
batok kelapa kebanyakan diambil dari sekitar
Bali sendiri. Sementara bahan kimia berupa
resin dan katalis mudah diperoleh di toko-toko
bahan kimia.
Slamet sudah berhasil mengembangkan
ratusan model produk kerajinan tempelan
kulit kerang dan batok kelapa. Desain produk
umumnya merupakan tiruan dari produk sejenis
yang ada di pasar yang kemudian dimodifikasi
oleh Slamet menjadi desain baru. Kadangkadang ada juga pembeli yang membawa
gambar desain sendiri dan memesan dibuatkan
oleh Slamet.
Berbagai produk kerajinan tempelan kulit

kerang dan batok kelapa produksi Slamet dijual
dengan harga yang sangat bervariasi, tergantung
kepada ukuran dan kerumitan pembuatannya.
Sebagai contoh produk tatakan dijual dengan
harga Rp 5.000 per unit, sedangkan piring beras
dengan ukuran diameter 35 cm yang terbuat
dari resin bertempelkan kulit kerang dijual
dengan harga Rp 900.000. ***

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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Putra
Kencana
Bordir

Sudah Ditekuni Tiga Generasi

K

egiatan usaha kerajinan kain bordir
merupakan salah satu industri
kerajinan rumahan (home industry)
yang umumnya digeluti oleh kaum
wanita. Para ibu rumah tangga dan kaum remaja
putri sering kali menjadi pelaku utama dari
industri kerajinan rumahan ini. Hal itu mungkin
terjadi karena dalam proses produksinya industri
kerajinan ini memang membutuhkan keuletan,
ketekunan, ketelatenan, kesabaran dan kejelian
yang tinggi yang sering kali hal itu dapat
diberikan oleh kaum wanita.
Kegiatan usaha kain bordir juga sering kali
menjadi ciri khas sejumlah daerah dimana di
daerah tersebut banyak ditemukan sentrasentra industri rumahan kain bordir. Sebagai
contoh, di Jawa Barat kita mengenal kota

14
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Tasikmalaya sebagai sentra industri kerajinan
bordir, sedangkan di Jawa Tengah kita mengenal
kota Kudus, dan di Jawa Timur kita mengenal
Sidoarjo sebagai salah satu sentra industri
bordir.
Umumnya industri kerajinan kain bordir di
tanah air lebih banyak ditangani oleh usaha
mikro dan kecil menengah dengan jumlah
tenaga kerja yang tidak begitu banyak. Bahkan
kebanyakan usaha kerajinan kain bordir di tanah
air umumnya dikelola oleh perusahaan keluarga
yang diwariskan secara turun temurun. Karena
itu, kemampuan produksi dari usaha kerajinan
kain bordir pun biasanya tidak terlalu besar.
Salah satu perusahaan keluarga yang secara
turun temurun mengelola kegiatan usaha
industri kain bordir adalah Putra Kencana Bordir
milik keluarga Wirdatiyani di kota Kudus, Jawa
Tengah. Dalam kegiatan pengelolaan usaha
industri kerajinan itu, Wirdatiyani sendiri kini
lebih banyak berada di belakang layar, karena
sejak tahun 2000 pengelolaan usaha tersebut
sudah diserahkan kepada anaknya, Diah
Rossalia.
Diah Rossalia melanjutkan usaha industri
bordir yang sudah bertahun-tahun digeluti sang
ibu, Wirdatiyani. Yani, demikian panggilan akrab
Wirdatiyani, sebelumnya juga melanjutkan
kegiatan usaha kerajinan bordir yang dirintis
oleh ibunya, Duriah (neneknya Diah) sejak
tahun 1990. Dengan demikian, kini sudah tiga

Made in Indonesia

generasi dari keluarga tersebut yang melanjutkan
kegiatan usaha kain bordir.
Diah sendiri menerima tongkat estafet
pengelolaan usaha kerajinan bordir dari
ibunya terhitung mulai tahun 2000. Walaupun
tongkat estafet pengelolaan industri kerajinan
kain bordir milik keluarga itu selalu berpindah
antar generasi, namun secara keseluruhan
perpindahan tongkat estafet itu relatif tidak
memberikan dampak negatif terhadap
perkembangan kinerja perusahaan. Bahkan,
sebaliknya di tangan generasi yang lebih muda
kinerja usaha industri kain bordir milik keluarga
tersebut menjadi semakin berkembang. Salah
satu indikator perkembangan perusahaan yang
cukup signifikan adalah makin bertambahnya
jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam
kegiatan usaha kerajinan tersebut yang kini
sudah mencapai 75 orang.
Mengingat kegiatan usaha industri kain
bordir ini masih dilakukan secara hand made
dengan tangan, maka kegiatan produksi kain
bordir tidak bisa dilakukan secepat dengan
mesin. Umumnya untuk memproduksi satu
lembar kain bordir dengan kualitas yang umum
(biasa) diperlukan waktu selama empat hari,
sedangkan untuk memproduksi kain bordir
dengan mutu yang halus dan bagus (premium)
umumnya diperlukan waktu selama 10 hari.
Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 75
orang, Putra Kencana Bordir biasanya mampu
memproduksi kain bordir halus sebanyak 300
potong setiap bulannya, sedangkan untuk kain
bordir dengan kualitas biasa bisa mencapai 600
sampai 700 potong per bulan.
Dengan usianya yang sudah cukup matang,
Putra Kencana Bordir kini sudah banyak dikenal
kalangan pecinta kain bordir, tidak hanya
kalangan konsumen di kota Kudus saja tetapi
juga di kalangan konsumen di wilayah Jawa
Tengah, bahkan konsumen ibukota dan kotakota besar lainnya di tanah air.
Putra Kencana Bordir juga sering memasok
kain bordir untuk kegiatan-kegiatan atau acara
resmi pemerintahan. Demikian juga, kalangan
pejabat dan pengusaha di Jawa Tengah dan di
Jakarta sering sekali memesan pembuatan kain
bordirnya di Putra Kencana Bordir.
Walaupun sebagian besar penjualan masih
dilakukan kepada para pembeli yang sengaja
bertandang ke show room Putra Kencana Bordir
di kota Kudus, namun usaha kerajinan bordir
keluarga itu kini secara rutin sudah melakukan
penjualan ke sejumlah kota besar lainnya di tanah
air seperti ke Jakarta, Palembang dan Medan.
Bahkan, usaha kerajinan bordir yang berlokasi di
kota rokok, Kudus ini sudah melakukan kegiatan
ekspor secara rutin ke Malaysia yang dilakukan
setiap dua bulan sekali.
Menurut Yani, pada dasarnya setiap jenis

kain dapat dibordir, namun belakangan ini
berdasarkan pesanan yang masuk, kebanyakan
pembeli memesan pembuatan kain bordir
yang terbuat dari kain sutera. Sementara itu,
dilihat dari motif bordirnya sendiri, kini banyak
pembeli yang memesan pembuatan kain bordir
dengan motif batik. Bahkan, sejumlah pembeli
juga memesan pembuatan kain bordir yang
dikombinasikan dengan kain batik. Hal itu
tidak terlepas dari trend pasar dewasa ini yang
memang sedang menggandrungi kain batik.
Sesuai dengan latar belakang pendidikannya
Diah pun kini banyak membuat rancangan/
desain kain bordir yang dipadukan dengan motif
batik serta mengkombinasikannya dengan kain
batik. Namun demikian, desain kain bordir
sebetulnya sangat dinamis dalam artian selalu
berubah sesuai dengan trend pasar yang terjadi.
Dengan demikian, di industri kain bordir tidak
ada pakem atau motif khusus seperti terjadi
pada batik. Dewasa ini memang motif batik
sedang menjadi trend, maka industri bordir pun
mengikuti trend itu.
Selain memproduksi kain bordir, Putra
Kencana Bordir juga mengembangkan produkproduk lain yang berbasis kain bordir seperti
sepatu dari kain yang sudah dibordir, taplak
meja, tas HP, dompet, tutup dan tatakan gelas,
tempat kertas tissue, mukena dan lain-lain.
Pengembangan
produk
dengan
memanfaatkan kain bordir sebagai basis bahan
bakunya merupakan upaya terobosan untuk
lebih meningkatkan volume pasar kain bordir
yang selama ini hanya tergantung kepada satu
pasar saja, yaitu pasar pakaian jadi. Dengan
terobosan baru tersebut diharapkan penggunaan
kain bordir akan menjadi lebih luas dan lebih
memasyarakat. ***

informasi >
Putra Kencana Bordir
Jl. Sunan Kudus 132 Kudus 59315
Telp. (0291) 437253, 3309229, Fax. (0291) 437253
HP: 081390810040
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Inovasi Kap Lampu
dari Kertas Serat Pisang Abaca

S

erat pisang abaca merupakan salah
satu serat alam yang sudah cukup
banyak dikenal pemanfaatannya
oleh berbagai bangsa di dunia untuk
pembuatan bahan pakaian, kertas atau untuk
pemanfaatan lainnya. Masyarakat Filipina,
misalnya, sudah sejak lama memanfaatkan
serat pisang abaca untuk pembuatan bahan
pakaian nasional mereka, demikian juga dengan
pemerintah Amerika Serikat sudah sejak lama
memanfaatkan serat pisang abaca untuk
pembuatan uang kertas dolarnya.
Semua itu dilakukan karena serat pisang
abaca memang memiliki sejumlah keunggulan
jika dibandingkan dengan jenis serat alam
lainnya maupun dibandingkan serat sintetis.
Salah satu keunggulan serat pisang abaca
diantaranya adalah keuletan atau kekuatannya,
tidak getas dan tidak mudah robek/putus.
Serat pisang abaca juga memiliki tekstur yang
sangat baik dan memiliki sifat mengkiat seperti
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memantulkan cahaya. Selain itu, sebagai serat
alam yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan,
serat pisang abaca tentu saja merupakan sumber
alam yang dapat diperbaharui (renewable) dan
mudah dibudidayakan.
Di Indonesia sendiri belum begitu
banyak pengusaha yang terjun dalam usaha
budidaya pisang abaka maupun industri yang
memanfaatkan serat pisang abaca sebagai
bahan sandang maupun kertas. Namun
demikian, beberapa pelaku usaha sudah mulai
menerjuni bidang usaha tersebut seperti yang
dilakukan Heru Prasetyatmoko dengan Abaca
Craft-nya.
Heru memulai usaha industri kerajinan kertas
serat pisang abaca pada tahun 2000. Dengan
dibantu adiknya yang lulusan pasca sarjana
dalam bidang industri kertas dari Jerman, Heru
mengaku sempat melakukan riset cukup lama
mengenai serat alam untuk pembuatan kertas.
Walaupun ketika itu di Indonesia sedang populer
kertas daur ulang, namun Heru tetap mencoba
menggunakan sejumlah serat alam untuk
pembuatan kertas. Akhirnya, Heru memilih
serat pisang abaca sebagai bahan baku untuk
pembuatan kertasnya. Alasannya, bahan baku
serat pisang abaca banyak tersedia sehingga
kontinuitas pasokannya terjamin. Selain itu,
dibandingkan dengan serat alam lainnya, serat
pisang abaca merupakan yang terbaik kualitasnya
untuk pembuatan kertas. Alasan lainnya, serat
pisang abaca memiliki tingkat keuletan dan
kekuatan paling tinggi dibandingkan serat alam
lainnya sehingga kertas yang dihasilkan pun
tidak mudah robek.
Walaupun masih dilakukan secara sederhana
dengan tangan (hand made), usaha industri
kertas serat pisang abaca yang digeluti Heru ini
sudah mulai memiliki sejumlah pelanggan tetap
di sejumlah kota di tanah air. Bahkan, sejumlah
pembeli tetap Heru ada juga yang sudah
melakukan ekspor ke mancanegara. Selain
memproduksi kertas dari serat pisang abaca,
Heru juga memanfaatkan kertas serat pisang
abaca produksinya untuk membuat kap lampu
yang indah dan menarik. Berbagai poduk kap

lampu dari kertas serat pisang abaca hasil kreasi
rancangan Heru pun kini sudah mulai dikenal
masyarakat pecinta produk hiasan interior di
tanah air.
Selain untuk pembuatan kap lampu, kertas
dari serat pisang abaca juga bisa dimanfaatkan
untuk sejumlah keperluan lain, seperti untuk
membungkus box hiasan atau kado, untuk
membuat kartu undangan dan lain-lain. Namun
sejauh ini Heru baru memanfaatkannya untuk
pembuatan kap lampu. Beberapa pengusaha
lain yang membeli kertas serat pisang abaca dari
Heru ada juga yang memanfaatkannya untuk
keperluan lain.
Heru mendatangkan bahan mentah berupa
batang pisang abaca dari Lampung untuk
kemudian diproses menjadi kertas serat pisang
abaca di bengkel kerja (workshop) miliknya
di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Pertama-tama batang pisang abaca yang sudah
dikeringkan dipisahkan bagian seratnya dari
bagian lainnya. Kemudian serat pisang abaca itu
dicampur air dengan komposisi tertentu untuk
selanjutnya dihancurkan menjadi bubur kertas
atau pulp. Semua proses pembuatan pulp dari
serat pisang abaca tersebut sama sekali tidak
menggunakan bahan kimia, sehingga proses
industri pulp dari serat pisang abaca sama
sekali tidak menghasilkan limbah kimia yang
berbahaya bagi lingkungan.
Sebagai contoh, dalam proses pembuatan
pulp dari bahan serat kayu atau bahan serat
alam lainnya biasanya ditambahkan bahan
kimia berupa lem untuk saling merekatkan
antara serat yang satu dengan serat lainnya.
Namun pada proses pembuatan pulp dari serat
pisang abaca tidak dibutuhkan penambahan
bahan kimia yang berfungsi sebagai lem karena
serat pisang abaca sendiri sudah mengandung
sejenis bahan lem secara alami.
Pulp serat pisang abaca yang dihasilkan
kemudian diproses menjadi kertas dengan cara
dicetak dengan menggunakan cetakan tertentu
dengan motif yang tertentu pula. Kertas dari
serat pisang abaca yang telah kering akhirnya
dikeluarkan dari cetakannya. Kertas serat

pisang abaca yang sudah kering dan memiliki
motif tertentu itu kini siap diproses lebih lanjut
menjadi kap lampu yang indah dan cantik.
Sejauh ini Heru memproduksi kertas serat
pisang abaca dalam tiga ukuran, yaitu 40 cm
X 60 cm, 100 cm X 80 cm dan 60 cm X 80 cm.
Selain itu, Heru juga mengembangkan sejumlah
jenis motif kertas yang dibentuk melalui cetakan
kertas. Sampai saat ini Heru sudah berhasil
mengembangkan 10 jenis motif kertas serat
pisang abaca yang semuanya didesain untuk
proses pembuatan kap lampu.
Namun demikian, selain untuk pembuatan
kap lampu, kertas serat pisang abaca dengan
kombinasi tiga macam ukuran dan 10 motif
itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai
kebutuhan lain. Dalam penggunaannya, ukuran
kertas yang berbeda-beda dapat disesuaikan
penggunaannya berdasarkan ukuran produk
yang akan dihasilkan, dalam hal ini produk
kap lampu. Sedangkan motif kertas yang
berbeda-beda merupakan alternatif pilihan bagi
konsumen yang disesuaikan dengan rancangan
interiornya.
Dengan dibantu sembilan orang karyawan,
Heru kini mampu memproduksi kertas dari serat
pisang abaca sebanyak 100 sampai 150 lembar
setiap harinya, sedangkan produksi kap lampu
bisa mencapai 100 sampai 150 unit per bulan
dengan berbagai ukuran. Kertas serat pisang
abaca dan kap lampu dari kertas serat pisang
abaca produksi Heru kini telah dipasarkan
secara ritel di Grand Indonesia, Jakarta selain
di showroom yang menyatu dengan workshop
di Pasar Minggu. Pemasaran di kota lainnya
dilakukan melalui para pedagang grosir yang
berada di Semarang, Yogyakarta dan Bali.
Mereka secara rutin memesan pembuatan
kertas serat pisang abaca berikut kap lampu
dari Heru. ***

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

I

ndustri kerajinan sutera di Indoensia sudah
berkembang cukup lama sejalan dengan
berkembangnya usaha pemeliharaan ulat
sutera, pemintalan benang sutera dan
industri kain tenun sutera. Daerah penyebaran
pengembangan ulat sutera dan industri kain
tenun sutera pun di tanah air kini sudah cukup
luas dan beragam. Pulau Sulawesi, khususnya
Sulawesi bagian Selatan dikenal sebagai daerah
di tanah air yang menjadi salah satu pelopor atau
pionir pengembangan sutera. Sampai saat ini
pun Sulawesi Selatan menjadi salah satu sentra
produksi kain sutera di Indonesia. Karena itu,
benang atau pun kain sutera produksi daerah ini

18
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sudah cukup lama dikenal kalangan masyarakata
di tanah air.
Berkembangnya industtri kerajinan kain
sutera di wilayah Sulawesi Selatan ternyata
membawa dampak ke wilayah-wulayah di
sekitarnya di Sulawesi. Industri kerajinan sutera
pun kemudian berkembang di wilayah Sulawesi
Tengah, khususnya di kota Palu dan Donggala.
Kini, di kota-kota besar di Sulawesi Tengah
sudah banyak bermunculan industri kerajinan
kain tenun sutera.
Salah satu pengusaha kerajinan kain tenun
sutera yang kini sudah cukup dikenal di kota Palu
adalah Slamet Efendi (35). Walaupun usianya
masih relatif muda, namun dengan bekal
keterampilan yang diwariskan orang tuanya
dan bekal semangat untuk terus maju, Slamet
Efendi berhasil membesarkan usahanya hingga
kini mampu mempekerjakan lebih dari 50 orang
karyawan.
Slamet Efendi mulai menggeluti kerajinan
tenun pada tahun 1999 dengan mengambil
alih usaha tenun sutera yang dirintis ayahnya
yang kini sudah almarhum. Pria berdarah Kediri,
Jawa Timur yang lahir di Palu itu tumbuh dan
besar dalam lingkungan keluarga perajin
kain tenun. Bapaknya semasa masih hidup
merupakan seorang buruh pada industri tenun
milik seorang pengusaha di Donggala, Sulteng.
Setelah tidak bekerja lagi di industri tenun di
Donggala, keluarga Slamet kemudian hijrah ke
Palu dan mendirikan usaha tenun sendiri dengan
bermodalkan satu unit alat tenun tradisional.
Beruntung, pemerintah kota Palu melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangannya kemudian
memberikan bantuan dua unit alat tenun bukan
mesin (ATBM) kepada keluarga tersebut.
Di luar dugaan bantuan dua unit ATBM itu
seolah menjadi pemicu bagi terus berkembangnya
usaha kerajinan kain tenun sutera milik keluarga
Slamet. Usaha kerajinan tenun sutera yang diberi
nama ‘Indo Sutera’ itu pun terus berkembang,
volume produksi pun terus meningkat, demikian

juga dengan jumlah karyawan.
Saat ini, Indo Sutera yang dinakodai
Slamet telah memiliki 40 unit ATBM dan 10
unit alat tenun tradisional, sedangkan jumlah
karyawan yang tadinya hanya dua orang kini
sudah membengkak menjadi 50 orang. Slamet
mengaku pertumbuhan usahanya itu tidak
terlepas dari duikungan pemda setempat
dalam hal ini Pemkot Palu yang sangat serius
dalam menyokong industri tenun sutera di
wilayahnya.
Salah satu cara yang ditempuh Pemprov
Sulteng dan Pemkot Palu dalam mendorong
pertumbuan industri tenun sutera di Palu adalah
mewajibkan aparat atau pejabat pemerintah
daerah untuk memakai kain tenun sutera
sehingga konsumsi kain tenun sutera di daerah
tersebut terus meningkat. Kain tenun sutera
selain dipakai untuk seragam karyawan pemda
dan perusahaan BUMN/BUMD, juga banyak
digunakan sebagai pakaian resmi masyarakat
untuk resepsi atau acara lainnya. Untuk
pakaian seragam di kantor pemerintah atau
perusahaan BUMN/BUMD, kain tenun biasanya
menggunakan motif sesuai dengan logo instansi
atau BUMN/BUMD yang bersangkutan.
Kain tenun sutera khususnya kain tenun
songket biasanya dipakai untuk pakaian adat.
Masayarakat di Sulteng, terutama di kota Palu
masih memegang adat dengan kuat sehingga
permintaan terhadap berbagai jenis produk
kerajinan yang berkiatan denngan kegiatan adat
seperti kain tenun songket masih cukup tinggi.
Gubernur Sulteng dan Walikota Palu adalah
dua tokoh pemerintah daerah di Sulteng yang
berada di posisi paling depan dalam mendorong
industri kerajinan tenun sutera di Sulteng.
Pemerintah Daerah juga memberikan berbagai
bantuan kepada para perajian berupa mesin
tenun, bahan baku benang sutera, pelatihan
kepada perajin dan bahkan memberikan fasilitasi
untuk melakukan promosi. Pemda sering kali
mengikutsertaan para perajin dalam berbagai

pameran, tidak hanya pameran di wilayah
Sulteng saja tetapi juga berbagai pameran
di berbagai kota besar di Indonesia seperti
pameran ICRA di Jakarta. Semua biaya pameran
ditanggung oleh Pemda mulai dari ongkos
pesawat, biaya akomodasi selama pameran dan
biaya pengiriman barang.
Slamet mengaku sangat berterima kasih
kepada Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu
karena telah berupaya all out mengembangkan
industri kerajinan tenun sutera di wilayahnya.
“Kalau Pemda tidak mendorong habis-habisan
usaha kerajinan kain tenun sutera ini, mana
ada warga Sulteng yang mau membeli kain
tenun sutera. Karena harga kain tenun sutera
tradisional ini cukup mahal mengingat dibuatnya
dengan alat tenun tradisional sehingga untuk
membuat satu helai kain saja dibutuhkan waktu
selama satu bulan,” kata Slamet.
Selain memproduksi kain sutera dengan
menggunakan alattenun tradisional, Slamet
juga memproduksi kain tenun sutera dengan
menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan
Mesin). Dengan alat tenun tersebut lama waktu
pembuatan kain bisa dipersingkat menjadi tiga
hari untuk setiap lembar kain. Dengan ATBM
kini industri kerajinan kain tenun sutera ‘Indo
Sutera’ milik Slamet mampu memproduksi 80
lembar kain setiap bulannya. Kain tenun buatan
Slamet biasanya dipasarkan secara rutin di tiga

toko kain di kota Palu. Pemilik toko biasanya
memberikan uang muka untuk pembuatan kain
karena Slamet sendiri mengalami kekurangan
modal kerja. Kadang-kadang melalui tokotoko itu Slamet juga mendapatkan pesanan
pembuatan kain tenun dari para pembeli di kota
besar lainnya seperti dari Jakarta.
Kain tenun sutera yang biasanya dibuat oleh
Slamet diantaranya adalah kain songket dan
kain sarung tenun Bomba Donggala. Kain tenun
songket biasanya dibuat dengan menggunakan
alat tenun tradisional, sedangkan kain tenun
sarung Bomba Donggala dibuat dengan
menggunakan ATBM.
Untuk produk kerajinan kain tenunnya,
Slamet bisanya menjual dengan harga yang
bervariasi.Umumnya harga kain tenun songkat
dari sutera dijual dengan harga yang relatif lebih
mahal ketimbang kain tenun sraung Bomba
Donggala. Sebab, kain tenun songket dari
sutera dibuat dengan menggunakan alat tenun
tradisional sehingga proses pembuatannya
memakan waktu yang cukup lama. Sementara
kain tenun sarung Bomba Donggala dibuat
dengan ATBM sehingga proses pembuatannya
jauh lebih cepat ketimbang lama pembuatan
kain songket.
Untuk kain tenun sarung Bomba Donggala,
Slamet menjualnya mulai dari Rp 200.000
per lembar kain (untuk kain sarung Bomba

Donggal biasa) hingga Rp 300.000 per lembar
kain (untuk kaiin sarung Bomba Donggala
yang dikombinasi dengan benang emas.
Sementara itu, untuk kain tenun songket,
Slamet menjualnya dengan harga paling tinggi
Rp 600.000 per lembar, yaitu untuk kain tenun
songket Gedokan Donggala.***

informasi >
Sutera Donggala
Jl. Mangga No. 19 C , Palu, Sulawesi Tengah
Telp. [0451] 451998
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Komponen Otomotif
Berbasis Kawat Baja

I

ndustri otomotif di tanah air sudah mulai
hadir di tanah air pada dekade 1970-an
yang dimulai dengan berdirinya industri
perakitan mobil dan sepeda motor. Dalam
perkembangan selanjutnya, bermunculan
juga industri komponen kendaraan bermotor
yang pada awalnya memproduksi komponenkomponen sederhana seperti komponen yang
berbasis karet dan plastik.
Pada
tahap
selanjutnya
mulailah
bermunculan industri komponen otomotif yang
memiliki kandungan teknologi lebih tinggi,
20
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yaitu komponen berbasis logam (metal) dan
elektronik. Semua industri komponen itu kini
sudah menjadi satu kesatuan industri otomotif
yang saling terkait satu sama lain dan saling
membutuhkan. Industri komponen itu kini sudah
menjadi sebuah industri pendukung (supporting
industry) yang sangat penting peranannya bagi
industri perakitan mobil.
Beberapa perusahaan yang bergerak dalam
industri komponen otomotif di dalam negeri
bahkan kini sudah mampu mengambil peranan
sebagai first layer pemasok utama komponen

otomotif bagi industri perakitan mobil dan
sepeda motor di tanah air, baik industri otomotif
berteknologi Jepang, Eropa dan negara lainnya.
Kondisi ini cukup membanggakan karena
perusahaan industri komponen otomotif
Indonesia sudah mampu mengambil peran
sebagai Original Eguipment Manufacturer
(OEM) dimana komponen otomotif produksinya
sudah digunakan oleh perusahaan otmotif
dunia yang ada di Indonesia seperti Toyota,
Honda, Daihatsu, Suzuki, Nissan, Kia, Hyundai
dan lain-lain.
Salah satu industri komponen otomotif yang
kini sudah mampu mengambil peran sebagai
pemasok komponen otomotif berstatus OEM itu
adalah PT Tosama Abadi. Perusahaan industri
komponen berskala kecil-menengah yang
didirikan sejak tahun 1988 ini mengkhususkan
diri dalam memproduksi bagian-bagian
kendaraan bermotor yang terbuat dari kawat
baja (wire rod) dan baja lembaran dengan
berbagai ukuran dan spesifikasi.
Sebagaimana diketahui, dari ribuan
komponen kendaraan bermotor, banyak
diantaranya terbuat dari bahan logam berupa
kawat baja yang dikombinasikan dengan baja
lembaran. Beberapa diantara komponen tersebut
adalah berbagai jenis per untuk jok mobil dan
keperluan lainnya pada kendaraan, rangka jok,
dudukan kabel, sandaran kepala, sandaran
tangan dan lain-lain. Dalam terminologi otomotif
komponen-komponen tersebut dikenal sebagai
brackets, arm visor, arm rest, head rest, shafts,
bushes, bolts, spring, hook pins, lever, frames,
spacers dan lain-lain.
PT Tosama Abadi didirikan pada tahun 1988
oleh H. Thoyib, seorang pengusaha dan pekerja
keras kelahiran Garut, Jawa Barat 45 tahun
lalu. Dengan berbekal pengalaman kerja selama
empat tahun pada sebuah industri kecil komponen
otomotif di Jakarta, Thoyib memberanikan diri
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mendirikan usaha sendiri dengan dibantu oleh
tiga orang karyawan. Kebetulan ketika itu
tumbuh industri karoseri di tanah air sehingga
banyak permintaan komponen otomotif dari
industri tersebut. Dengan memanfaatkan pasar
komponen otomotif dari sektor industri karoseri,
PT Tosama Abadi memulai kiprahnya dalam
dunia otomotif di Indonesia.
Untuk makin memperluas jaringan kerja
di sektor otomotif, PT Tosama Abadi kemudian
bergabung dalam berbagai forum yang
diselenggarakan Yayasan Dana Bhakti Astra
(YDBA). Melalui forum yayasan tersebut PT
Tosama Abadi berhasil meningkatkan kelasnya
menjadi sebuah perusahaan pemasok komponen
otomotif yang handal dan kompetitif, baik dalam
hal kualitas, harga dan ketepatan delivery.
Kini berbagai industri otomotif di tanah
telah mempercayakan pemesanan pembuatan
produk komponennya kepada PT Tosama Abadi.
Sebab, berbagai komponen otomotif produksi PT
Tosama Abadi telah terbukti mampu memenuhi
satandar kualitas dan persyaratan teknis
yang ditetapkan pelanggan. Bahkan kalangan
industri otomotif Jepang yang terkenal sangat
ketat dalam menerapkan standar kualitas
produik, kini banyak yang memesan pembuatan
komponennya kepada PT Tosama Abadi.
Sebagian dari produk komponen otomotif itu
dibuat PT Tosama Abadi atas pesanan langsung
dari industri perakitan mobil dan sepeda motor
(dalam hal ini PT Tosama Abadi berperan sebagai
OEM atau berada pada first layer), sebagian
komponen lainnya dipasok kepada perusahaan

pembuat komponen otomotif lainnya (sebagai
second layer).
Beberapa perusahaan otomotif pelanggan
(customer) PT Tosama Abadi diantaranya PT
Astra Daihatsu Motor, PT Dharma Polymetal,
PT IRC Inoac Indonesia, PT Meiwa Indonesia, PT
APM Armada Autopart, PT Dasa Windu Agung,
PT Karya Bahana Berlian, PT Hadinata Brother’s,
PT Meta Presindo Utama, PT Inti Polymetal, PT
Damai Columbus, PT Adhi Wijaya Citra, PT Super
Sinar Abadi, PT Maber Teknindo, PT Yamatori
Ind. Nakayama, PT Fuji Seat Indonesia, PT Fuji
Meiwa dan PT Intra Presisi Indonesia.
Saat ini PT Tosama Abadi mampu
memproduksi lebih dari 500 jenis komponen
berbasis kawat baja yang memiliki presisi tinggi
dengan toleransi sampai 0,05 mili meter. Tingkat
presisi yang cukup tinggi tersebut dapat dicapai
melalui penguasaan teknologi dan kehandalan
sumber daya manusia di perusahaan. Banyak
karyawan di perusahaan tersebut kini sudah
menjadi ahli di bidangnyua karena sudah
puluhan tahun menggeluti bidang tersebut.
Bahkan, beberapa diantara mereka ada yang
sudah mengabdi sekitar 20 tahun, yaitu sejak
pertama kali perusahaan itu berdiri.
Thoyib menyadari betul bahwa salah
satu kunci keberhasilan dalam menghadapi
persaingan yang makin ketat dewasa ini
adalah penguasaan teknolgi. Karena itu, agar
perusahaannya tidak ketinggalan teknologi,
Thoyib senantiasa mengikuti perkembangan
teknologi pembuatan komponen dengan
memperkenalkan mesin-mesin baru yang

canggih termasuk mesin CNC (Computerized
Numerical Control) yang sudah sejak beberapa
tahun terakhir ini dipergunakan di PT Tosama
Abadi.
Untuk beberapa jenis pekerjaan yang
memang
tidak
membutuhkan
mesin
berteknologi canggih, Thoyib mengembangkan
sendiri peralatan/perkakas (tools) manual yang
handal dengan tetap memperhatikan toleransi
presisi yang cukup tinggi.
Berkat ketekunan, kerja keras, inovasi
dan kreativitas tanpa henti, Thoyib melalui PT
Tosama Abadinya kini mampu mempekerjakan
sekitar 200 orang karyawan. Dengan jumlah
karyawan sebanyak itu, PT Tosama Abadi ratarata setiap bulannya menggunakan bahan baku
berupa wire rod sekitar 50 ton dan plat baja (baja
lembaran) sekitar 20 ton. Bahan baku berupa
kawat baja dan plat baja itu diproses dengan cara
bending, rolling, forming, stamping dan welding
menjadi berbagai jenis komponen otomotif.

informasi >
PT Tosama Abadi
Kantor Pusat: Jl. Nusa Indah No. 6 Jakarta Timur 13780
Telp. (62-21) 8719727, (62-21) 8701566
Fax. (62-21) 8414152, E-mail: toyib@tosamaabadi.com,
Kantor Cabang: Gg. Pule No. 21 Nagrak Gunung Putri, Bogor
16967, Telp. (62-21) 82490840, 82491077
Fax. (62-21) 82491109.
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Komponen Otomotif
Dan Elektrik
P

engalaman di berbagai negara industri
maju telah membuktikan bahwa
industri komponen sesungguhnya
merupakan pilar yang sangat penting
bagi kokahnya perkembangan industri apapun
di dunia. Bahkan, sudah menjadi pengetahuan
umum bahwa pengembangan industri yang
tidak didukung oleh industri komponen dan
industri penunjang lainnya tidak akan berhasil
menciptakan industri yang memiliki struktur
yang kuat dan tangguh.
Berangkat dari pemahaman tersebut
maka keberadaan industri komponen dan
industri penunjang lainnya merupakan suatu
keharusan apabila kita ingin membangun dan
mengembangkan industri yang kokoh dan kuat
di tanah air. Apalagi bagi bangsa Indonesia
yang telah bertekad untuk mentransformasikan
perekonomiannya yang semula lebih banyak
bertumpu pada sektor pertanian ke sektor
industri, maka pengembangan industri
komponen dan industri penunjang merupakan
satu keharusnya yang tidak bisa dihindari.
Mengingat pentingnya peranan industri
komponen dan industri penunjang tersebut,
maka sudah selayaknya pemerintah dan
kalangan pelaku usaha di tanah air untuk
bergandengan tangan demi mengembangkan
subsektor industri ini. Pemerintah sebaiknya
mulai memikirkan untuk memberikan dorongan
yang lebih besar agar industri komponen dan
industri penunjang ini dapat berkembang lebih
pesat, sementara itu kalangan pelaku usaha
sendiri perlu lebih kreatif dan inovatif dalam
mengembangkan produk-produk komponen
yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Tidak hanya berhenti disitu, pemerintah juga
harus mampu mengambil peranan utama
sebagai fasilitator untuk mempertemukan dan
mempertautkan kemampuan industri komponen
dan penunjang dengan kalangan industri inti
22
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yang lebih hilir sebagai pengguna komponen.
Memang selama ini sudah ada beberapa
perusahaan skala kecil-menengah industri
komponen di dalam negeri yang telah
menunjukkan kemampuan dan keunggulannya di
bidang produksi komponen, namun kemampuan
di bidang produksi saja tidaklah cukup untuk
mengembangkan perusahaan tersebut. Lebihlebih dalam kondisi perekonomian yang pasang
surut dewasa ini, diperlukan keterlibatan
pemerintah yang lebih intens untuk membantu
meningkatkan keterkaitan dan kerjasama
antara industri komponen, industri penunjang
dan industri inti.

Salah satu industri skala kecil menengah
yang bergerak di industri komponen yang
dewasa ini sedang naik daun adalah PT Maber
Teknindo. Perusahaan yang bergerak dalam
kegiatan produksi komponen otomotif, elektrik
dan elektronik ini kini sudah mulai banyak
mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan
komponen yang dibutuhkan industri inti, yaitu
industri otomotif, industri peralatan listrik
(elektrik) dan industri elektronik.
Perusahaan yang secara resmi baru berdiri
pada 2 Februari 2002 ini telah berhasil memasok
komponen-komponen berbasis logam kuningan,
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besi dan alumunium kepada
industri otomotif, peralatan
listrik dan elektronik di dalam
negeri. Beberapa komponen
yang sudah diproduksi
diantaranya komponen untuk
pembuatan KWH Meter,
meteran air, valve tabung
gas, komponen produk
elektronika home appliance
(mixer, blender, kompor
gas) dan lain-lain. Sebagian
besar (90%) dari produk
komponen yang dihasilkan
PT Maber Teknindo terbuat
dari bahan logam kuningan
dan selebihnya terbuat dari
bahan logam besi dan alumunium.
Lebih dari 20 perusahaan kini sudah
menjadi pelanggan tetap PT Maber Teknindo,
diantaranya PT Mecoindo (KWH Meter, Water &
Gas Meter), PT VC Engineering Indonesia (video
component), PT VS Technology (electronic
assembly), PT Ditraco PT Bangun Sarana
Internasional, PT Citra Kreasi Makmur (Philips
Home Appliance product), PT Kencana Gemilang
(Miyako Product), PT Panasonic Manufacturing
Indonesia, PT Yanmar Diesel Indonesia, PT
Padma Soode Indonesia (electronic parts),
PT Toyo Denso Indonesia (automotive electric
wiring), PT Dharma Control Cable Indonesia
(automotive cable control), PT Karya Sentosa
(education practical Lab.), PT Aditec Cakra
Wiyasa (Quantum Product) dan PT Sari Delta
Mega (electric emergency light).
Setelah sempat terseok-seok pada awal
pendiriannya, perusahaan yang didirikan oleh
empat sekawan mantan karyawan sebuah
perusahaan pembuat KWH Meter yang berlokasi
di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ini setahap demi
setahap berhasil bangkit dan mengembangkan
sayap bisnisnya di tanah air.
Kesulitan modal kerja yang sering menghantu
perusahaan ketika itu dapat diatasi dengan
diperolehnya pinjaman modal kerja berbunga
lunak dari Astra Mitra Ventura (AMV) pada
tahun 2003-2004. Sejak itu, PT Maber Teknindo
bergabung sebagai anggota Yayasan Dana
Bhakti Astra (YDBA) dan aktif dalam berbagai
forum kegiatan yang diselenggarakan YDBA.
Dengan kerja keras dan inovasi tanpa henti dari
jajaran pimpinan perusahaan dan karyawannya,
PT Maber Teknindo terus mengembangkan
kegiatan produksi komponennya. Sejalan
dengan perkembangan industrinya, PT Maber
Teknindo pun terus meningkatkan daya serap
terhadap tenaga kerja di sekitar lokasi industri.
Apabila pada awal pendiriannya perusahaan
tersebut baru mampu mempekerjakan 16
orang karyawan, kini jumlah karyawan sudah

membengkak menjadi 105 orang dimana sekitar
60% diantaranya merupakan karyawan tetap
dan sisanya karyawan kontrak. Sekitar 85% dari
total jumlah karyawan adalah warga lingkungan
sekitar pabrik.
Dengan jumlah karyawan sebesar itu, PT
Maber Teknindo mampu memproduksi sekitar
400 jenis komponen, namun dewasa ini jenis
komponen yang aktid diproduksi hanya sekitar
150 jenis/item. Produksi riil berbagai jenis
komponen itu rata-rata mencapai 3 juta unit
per bulan yang bervariasi dari komponen dengan
diameter 3 mm sampai 32 mm. Berbagai
komponen otomotif, elektrik dan elektronik
produksi PT Maber Teknindo memiliki tingkat
presisi yang cukup tinggi dengan toleransi
diameter antara + 0.02 mm sampai + 0.05
mm.
Proses utama (main process) yang terjadi
dalam pembuatan berbagai komponen tersebut
adalah proses bubut terhadap bahan baku logam
yang berupa batangan (silinder, heksagonal atau
persegi). Proses bubut sendiri terdiri dari bubut
otomatis dan bubut elektrik. Proses selanjutnya
adalah proses sekunder (secondary process)
yang melibatkan proses bor, proses pembuatan
ulir dan proses pengepressan.
Untuk kegiatan produksi, PT Maber Teknindo
rata-rata setiap bulannya mengkonsumsi
bahan baku sebanyak 15 ton kuningan, 5 ton
besi, 500 kg tembaga dan 300 ton alumunium.
Dengan tingkat konsumsi bahan baku sebesar
itu, perusahaan kini telah mencapai tingkat
utilisasi industri yang cukup tinggi, yaitu sekitar
90% dari kapasitas. Hal itu terjadi karena order/
pemesanan pembuatan produk komponen cukup
tinggi sehingga pabrik kini beroperasi penuh 24
jam sehari dengan tiga shift kerja.
Pasar produk komponen otomotif, elektrik
dan elektronik yang digeluti PT Maber Teknindo
sebetulnya sangat terbuka luas. Setiap bulannya,
perusahaan ini tidak pernah mengalami sepi
pesanan. Bahkan, pesanan yang masuk dengan

volume yang tidak terlalu banyak terpaksa harus
ditolak dengan alasan efisiensi produksi. Salah
satu jenis komponen yang pesanannya kini
sedang membanjir adalah komponen valve
tabung gas. Program konversi energi dari
minyak tanah ke gas ternyata telah mendorong
banyaknya pesanan pembuatan valve tabung
gas. Pesanan pembuatan valve tabung gas saja
dewasa ini telah mencapai 300.000 unit per
bulan dan dalam waktu dekat akan ditingkatkan
menjadi 500.000 unit per bulan.
Selain itu, sejumlah perusahaan keramik
saniter terkemuka di tanah air belum lama ini
juga telah memesan pembuatan komponen
kuningan untuk produk keramik saniter.
Berbagai pesanan pembuatan komponen
berbasis logam juga datang dari berbagai jenis
industri pengguna yang sangat bervariasi.
Tentu saja membanjirnya pesanan tersebut
harus diikuti dengan peningkatan kemampuan
produksi dan dukungan modal kerja dari lembaga
keuangan yang ada. Diharapkan dengan sinergi
yang baik antar pemerintah, swasta dan lembaga
keuangan maka industri komponen nasional
akan mampu meningkatkan kiprahnya dalam
proses industrialisasi di tanah air.***

informasi >
PT Maber Teknindo
Jl. Pilar No. 38, Cikeas Udik, Gunung Putri-Bogor 16966
Telp. (62-21) 8674464, 86860736, Fax. (62-21) 8674412
E-mail: mabertek@telkom.net.
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Brem Bali
Minuman Tradisional

B

agi mereka yang memiliki daya
kreatifitas dan inovasi tinggi, kekayaan
sumber daya alam dan seni budaya
tradisional di tanah air seringkali
menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan
produk-produk baru yang banyak dibutuhkan
masyarakat. Kekayaan sumber daya alam dan
seni budaya asli/tradisional di dalam negeri
itu dapat diolah, dimodifikasi atau direka ulang
menjadi suatu produk atau jasa yang sangat laku
di pasaran.
Dengan sentuhan proses pengolahan produk
menggunakan teknologi mutakhir atau dengan
mengemas produk akhirnya menggunakan
kemasan modern yang lebih menarik, sebuah
produk tradisional pun dapat disulap menjadi
sebuah produk baru yang kualitasnya jauh lebih
baik, lebih menarik dan memiliki nilai tambah
yang lebih tinggi.
Itulah kira-kira yang dilakukan oleh
Fa. Udiyana yang sejak tahun 1968 telah
mengembangkan produk minuman tradisional
Bali, yaitu brem Bali menjadi produk minuman
modern yang dapat lebih diterima kalangan
konsumen dengan kemasan yang lebih menarik
dan praktis.
Kini selain disukai kalangan konsumen di
pulau Bali dan daerah sekitarnya, Di kalangan
turis asing sendiri minuman tradisional khas
Bali itu dikenal dengan nama Bali Rice Wine.
Dengan proses produksi yang telah dimodifikasi
menggunakan peralatan yang lebih modern, Fa.
Udiyana mampu memproduksi Brem Bali dengan
standar kualitas yang lebih tinggi. Produk arak
Bali warisan budaya leluhur masyarakat Bali itu
dijual dalam bentuk kemasan botolan dengan
merek Dewi Sri.
Sudah sejak lama arak Bali dikenal memiliki
ciri khas yang sangat unik. Selain merupakan
warisan budaya masyarakat adat Bali, Brem
Bali juga memiliki keterkaitan yang sangat erat
dengan budaya masyarakat Bali. Sebab, Brem
Bali atau Arak Bali sering dipakai dalam berbagai
upacara adat dan upacara keagamaan Hindu
Bali.
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Walaupun produk arak tradisional serupa
juga banyak ditemukan daerah atau di negara
lain, namun tidak ada satu pun produk arak
tradisional dari daerah laia ataupun mancanegara
yang memiliki cita rasa yang sama persis dengan
Arak Bali. Di Jepang misalnya terdapat produk
arak tradisonal yang disebut Sake yang terbuat
dari beras putih, namun rasanya sangat berbeda
dengan Brem Bali yang terbuat dari beras ketan
hitam dan beras ketan putih. Demikian juga di
Amerika Latin dan Sulawesi Selatan terdapat
produk arak sejenis tapi tetap saja cita rasanya
berbeda.
Cita rasa Brem Bali juga sangat berbeda
dengan cita rasa anggur (wine). Sebab, selain
bahan bakunya berbeda (wine dibuat dari
buah anggur, sedangkan Brem Bali dibuat
dari beras ketan), juga proses pembuatannya
sangat berbeda. Wine dibuat dengan cara
memfermentasi buah anggur segar, sedangkan
Brem Bali dibuat melalui proses fermentasi
beras ketan hitam dan beras ketan putih yang
sebelumnya dimasak terlebih dahulu. Selain
itu, jenis ragi untuk proses fermentasinya pun
berbeda pula.
Kini sudah tiga generasi mengelola industri
Brem Bali di bawah naungan Fa. Udiyana. IB
Raka Dwijawarsa adalah generasi ketiga pewaris,
pemilik sekaligus pengelola perusahaan keluarga
Fa. Udiyana. Kakek Rakalah yang pertama
kali mendirikan usaha industri Brem Bali Fa.
Udiyana pada tahun 1967-1968. Pada awalnya

kakek Raka hanya memproduksi Brem Bali
secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan
upacara adat dan hari raya. Namun sejalan
dengan makin meningkatnya permintaan Brem
Bali khususnya berkaitan dengan pelaksanaan
proyek pariwisata pertama di Bali (proyek
Bali Beach Hotel di Sanur pada tahun 19671968), maka industri minuman tradisional
ini pun terus berkembang. Untuk memenuhi
permintaan yang makin meningkat sejalan
dengan meningkatnya kegiatan pariwisata di
Bali, maka keluarga Raka akhirnya memutuskan
untuk mendirikan perusahaan industri Brem
Bali secara profesional. Karena itu, pada tahun
1972, Fa. Udiyana secara resmi didirikan.
Industri Brem Bali yang semula dilakukan
secara rumahan (home industry) kini
berkembang menjadi sebuah usaha yang betulbetul menerapkan prinsip-prinsip industri.
Perusahaan pun mulai memperkenalkan merek
Dewi Sri dan penampilan kemasan produk
ditingkatkan menjadi kemasan botol yang lebih
menarik.
Namun demikian diakui Raka perkembangan
industri Brem Bali selama ini relatif lamban.
Sejak pertama didirikan pada tahun 1972
sampai saat ini, Fa. Udiyana masih tetap
merupakan industri kecil (jumlah karyawan saat
ini 28 orang) dengan skala usaha yang juga tidak
banyak mengalami perkembangan. Kendati
demikian Raka mengaku optimistis suatu saat
industri Brem Bali ini akan mengalami masa
booming. Sebab, Bali sebagai daerah wisata
sangat potensial untuk pengembangan industri
minuman.
Saat ini Fa. Udiyana memiliki kapasitas
produksi sesuai izin yang diberikan pemerintah
sebesar 125.000 liter per tahun. Namun
demikian, rata-rata produksi riil setiap tahunnya
hanya berkisar sekitar 50.000 liter sampai
60.000 liter.
Fa. Udiyana memproduksi dua jenis produk
minuman utama, yaitu brem dan arak. Brem
sendiri terbagi dalam tiga kategori, yaitu Brem
Bali yang merupakan produk minuman dengan
kadar alkohol sekitar 5%, brem liquor dengan
kadar alkohol sekitar 10% dan brem tabuk (brem
untuk upacara) dengan kadar alkohol sekitar
2,5% namun dengan kualitas yang lebih rendah
dari Brem Bali dan brem liquor. Selain ketiga
jenis produk brem itu, Fa. Udiyana juga masih
memproduksi brem untuk ekspor. Biasanya
brem untuk ekspor ini memiliki kadar alkohol
yang lebih tinggi, sesuai dengan permintaan dari
pembeli, namun umumnya kadar alkohol brem
untuk ekspor itu berkisar sekitar 14%.
Smentara itu, produk arak yang dihasilkan
Fa. Udiyana terdiri dari dua jenis utama, yaitu
Arak Bali dan anggur beras. Kedua jenis arak ini
dapat dibedakan dari kadar alkoholnya dan dari

cita rasanya. Arak Bali memiliki kadar alkohol
sekitar 40%, sedangkan anggur beras memiliki
kadar alkohol sekitar 10%.
Berbagai produk brem dan arak tersebut
dijual melalui jalur distributor atau dijual
langsung secara eceran melalui toko ritel milik
Fa. Udiyana sendiri. Sedangkan kegiatan ekspor
dilakukan secara langsung kepada pembeli di
Jepang dengan menggunakan merek sendiri,
yaitu Dewi Sri. Pada tahun 2007 ekspor arak
bali ke Jepang mencapai 40.000 botol. Beberapa
tahun sebelumnya ekspor juga dilakukan ke
Jerman dan Australia, namun kemudian berhenti
dan kini hanya tinggal ke Jepang.
Menurut Raka, permintaan brem dan arak
dari pasar ekspor sebenarnya cukup banyak,
namun Fa. Udiyana tidak dapat memenuhinya
karena kebanyakan importir itu meminta
keleluasaan untuk menggunakan merek mereka
sendiri (bukan merek Dewi Sri). Walaupun
dilihat dari sisi bisnis, pesanan dari pasar ekspor
itu menjanjikan keuntungan yang cukup besar,
namun Fa. Udiyana tetap tidak memenuhinya
karena selain menyangkut masalah budaya
juga Fa. Udiyana ingin membesarkan merek
sendiri. Kalau ekspor tanpa merek itu dipenuhi,
dikhawatirkan budaya dan merek Brem/Arak
Bali juga akan terjual. Karena itu, Fa. Udiyana
lebih memilih untuk tetap mempertahankan
eksistensi merek milik sendiri di pasar.***

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

P

epatah lama mengatakan pengalaman
merupakan guru yang sangat baik.
Dengan pengalaman itu seseorang,
sebuah organisasi atau lembaga bisa
menjadi semakin bijaksana atau matang, atau
bahkan menjadi sangat ahli dalam suatu bidang
tertentu. Pengalaman itulah yang menempa
seseorang atau lembaga itu sehingga membuat
seseorang atau lembaga itu mengetahui persis
apa yang harus dilakukan apabila menghadapi
suatu persoalan tertentu di kemudian hari.
Tampaknya pepatah itu berlaku pada
PT Nandya Karya Perkasa, sebuah industri
komponen otomotif skala menengah yang
kini sudah mampu memasok berbagai jenis
komponen sepeda motor berbasis logam kepada
sejumlah perusahaan perakitan sepeda motor
terkemuka di tanah air.
Pengalaman panjanglah yang telah
26
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membuat PT Nandya Karya Perkasa menjadi
sebuah perusahaan vendor komponen sepeda
motor yang mendapat kepercayaan penuh dari
kalangan perusahaan perakitan sepeda motor
asal Jepang di Indonesia untuk memproduksi
berbagai jenis komponen berbasis logam
yang dipergunakan di pabrik perakitan sepeda
motornya. Padahal semua orang tahu bahwa
perusahaan-perusahaan perakitan sepeda motor
itu seperti perusahaan Jepang pada umumnya
sangat ketat dalam menerapkan persyaratan
kualitas produk.
PT Nandya Karya Perkasa didirikan pada
tahun 1985 oleh Hadi Subroto, seorang
pengusaha yang memiliki dedikasi tinggi,
memiliki konsep bisnis yang kuat dan jelas
serta seorang pekerja keras. Ketika pertama
kali didirikan perusahaan masih bernama CV
Hadi Karya dan baru berubah nama menjadi PT
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Nandya Karya Perkasa pada tahun 1996.
Hadi Subroto sendiri adalah sosok seorang
pengusaha berkepribadian sederhana,tapi
memiliki visi dan misi yang jelas mengenai bisnis
dan perusahaannya. Pria kelahiran Madura 72
tahun yang lampau ini menamatkan pendidikan
formal terakhirnya di sebuah Sekolah Teknik
Menengah STM) di Surabaya pada tahun
1955. Pada tahun itu pula Hadi Subroto muda
hijrah ke Jakarta untuk mencoba peruntungan
di ibukota.
Sebelum mendirikan usaha sendiri, Hadi
cukup lama bekerja di sejumlah perusahaan
pengerjaan logam di Jakarta, salah satu
diantaranya adalah perusahaan industri sepeda
ontel ‘Globe’. Salah satu hasil kreasi Hadi Subroto
ketika masih bekerja di perusahaan sepeda ontel
ketika itu adalah garpu (fork) sepeda ontel dan
nub (dudukan jari-jari sepeda) hasil ciptaan
Hadi yang kemudian diproduksi massal sebagai
komponen utama pembuatan sepeda ontel.
Hadi yang suka melakukan inovasi dan
menciptakan kreasi baru mencoba membangun
usaha sendiri dengan mendirikan CV Hadi
Karya pada tahun 1985. CV Hadi Karya
adalah perusahaan yang bergerak di industri
pembuatan barang kebutuhan rumah tangga
dari logam seperti pembuatan lampu gantung,
lampu templok, gantungan baju, meja TV dan
lain-lain.
Dengan demikian kegiatan produksi
komponen sepeda motor berbasis logam yang
ditangani PT Nandya Karya Perkasa dewasa
ini bukan sesuatu yang baru bagi Hadi. Sebab,
bagi Hadi pekerjaan pengerjaan logam tersebut
sudah dilakoninya selama berpuluh-puluh tahun
lamanya.
Kini perusahaan perakitan sepeda motor
terkemuka di tanah air seperti produsen sepeda
motor Honda, Yamaha dan Suzuki memesan
berbagai komponen sepeda motor yang terbuat
dari logam kepada PT Nandya Karya Perkasa.
Sebagai Original Equipment Manufacturer
(OEM), PT Nandya Karya Perkasa tentu tidak
main-main dalam soal kualitas produk. Sebab,
bagi perusahaan tersebut masalah kualitas
merupakan kriteria pertama yang harus dipenuhi.
Kebijakan perusahaan dalam pencapaian
kualitas inilah yang menjadikan PT Nandya
Karya Perkasa mendapatkan kepercayaan dari
kalangan perusahaan perakitan sepeda motor
asal Jepang untuk memasok berbagai komponen
otomotif berbasis logam.
Kini sebagian besar (sekitar 90%) produk
komponen sepeda motor berbasis logam produksi
PT Nandya Karya Perkasa dipasok kepada
PT Astra Honda Motor, perusahaan produsen
sepeda motor merek Honda. Selebihnya dipasok
kepada perusahaan perakitan sepeda motor
merek Yamaha dan Suzuki dan perusahaan

komponen otomotif lainnya.
Beberapa perusahaan yang kini menjadi
pelanggan PT Nandya Karya Perkasa diantaranya
PT Astra Honda Motor, PT Cipta Mandiri
Wirasakti, PT Meiwa Indonesia, PT Galih Sekar
Sakti, PT Astra Otopart Tbk, PT Indomobil Suzuki
Internasional, PT Chemco Harapan Nusantara,
PT Yasunly Abadi Utama Plastik, PT Roda Prima
Lancar, PT Dynaplast Tbk, PT Guna Sentra Putra
Sejahtera, PT Moradon Berlian Sakti, PT Takagi
Sari Multi Utama, PT Filtech Indonesia, PT
Asalta Mandiri Agung, PT Mitsuba Indonesia
Pipe Parts, PT Indonesia Stanley Electric dan
PT Techno Indonesia.

PT Nandya Karya Perkasa yang kini
mempekerjakan 382 orang karyawan mampu
memproduksi sekitar 250 jenis komponen
otomotif. Setiap bulannya perusahaan rata-rata
memproduksi sebanyak 750.000 unit komponen
dengan kegiatan operasional produksi tiga
shift per hari. Proses produksi utama yang
dilakukan di PT Nandya Karya Perkasa adalah
proses stamping dan dies dengan tingkat presisi
tinggi. Beberapa proses stamping dan dies yang
membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi
dikerjakan dengan menggunakan mesin berbasis
komputer atau Computerized Numerical Control
(CNC).
Untuk memproduksi berbagai jenis
komponen otomotif itu, PT Nandya Karya
Perkasa rata-rata mengkonsumsi sekitar 60 ton
plat baja Cold Roll Coil (CRC) jenis SPCC dan

SPHC serta sebagian kecil lainnya berupa pipa
baja. Seluruh kebutuhan bahan baku diperoleh
dari dalam negeri sendiri yang diproduksi oleh
PT Krakatau Steel.
Selain memproduksi komponen otomotif, PT
Nandya Karya Perkasa kini juga memproduksi
tabung gas LPG ukuran 3 kg untuk memenuhi
kebutuhan tabung gas LPG dalam rangka
pelaksanaan program konversi minyak tanah ke
gas LPG yang dilakukan pemerintah. Pada tahun
2008 ini PT Nandya Karya Perkasa mendapatan
pesanan pembuatan 500.000 unit tabung gas
LPG ukuran 3 kg dari PT Supra Teratai dan
sebanyak 1 juta unit dari PT Adi Karya. ***

informasi >
PT Nandya Karya Perkasa
Jl. KH. Umar Kp. Rawa Ilat RT 003/09 Dayeuh Cileungsi –
Bogor 16820
Telp. (021) 82499447, 82499386, Fax. (021) 82499451
Website: www.nandya-karya-perkasa.com
E-mail: nkpbogor@nandya-karya-perkasa.com
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Kayu Tangi Art
Tetap Eksis dengan Produk Berbasis Krey yang Menarik
Industri kayu dan barang dari kayu sudah
cukup lama berkembang di tanah air. Kapasitas
produksinya pun sudah berkembang cukup
besar. Produknya tidak hanya dijual di dalam
negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen
lokal tetapi juga banyak diekspor ke luar negeri
karena banyak diminati kalangan pembeli luar
negeri.
Namun belakangan ini industri pengolahan
kayu nasional banyak mengalami keterpurukan
khususnya setelah maraknya terjadi illegal
logging dan illegal trading. Restriksi perdagangan
bahan baku kayu yang diterapkan pemerintah
sebagai upaya untuk mengatasi kegiatan illegal
logging dan illegal trading justru makin membuat
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industri pengolahan kayu di dalam negeri menjadi
semakin terpuruk karena menjadi semakin sulit
mendapatkan bahan baku. Sebaliknya, peristiwa
illegal logging dan illegal trading justru makin
memberi dukungan terhadap berkembangnya
kembali industri pengolahan kayu di laur negeri.
Bahkan, sejumlah industri pengolahan kayu
yang selama ini sempat tutup karena kesulitan
mendapatkan bahan baku, kini bangkit kembali
karena kembali mendapatkan pasokan bahan
baku kayu dari hasil illegal logging dan illegal
trading yang terjadi di Indonesia.
Kondisi tersebut tentu saja menjadi pukulan
tersendiri bagi industri pengolahan kayu di
dalam negeri. Bahkan, industri pengolahan

kayu nasional mengalami pukulan yang serius
dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi pasokan
bahan baku kayu dan dari sisi pasar tujuan
ekspor di luar negeri. Bangkitnya kembali
industri pengolahan kayu di luar negeri telah
menggerogoti pasar produk kayu Indonesia di
mancanegara karena munculnya kembali para
pesaing di pasar ekspor.
Makin beratnnya tekanan yang dialami
industri pengolahan kayu dan barang dari
kayu di tanah air telah mengakibatkan industri
ini dalam beberapa tahun terakhir ini terus
mengalami pertumbuhan yang negatif. Menurut
data Departemen Perindustrian, pertumbuhan
industri Barang Kayu dan Hasil Hutan pada
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tahun 2004 tumbuh -2,07%, tahun 2005 tumbuh
-0,92%, tahun 2006 tumbuh -0,66% dan tahun
2007 tumbuh -1,74%.
Kondisi tersebut telah memaksa sejumlah
industri pengolahan kayu di dalam negeri
terpaksa menghentikan kegiatan usahanya.
Kesulitan memperoleh pasokan bahan baku
dan merosotnya permintaan di pasar ekspor
maupun di dalam negeri menjadi penyebab
utama tutupnya industri tersebut.
Namun demikian, di tengah bergugurannya
industri pengolahan kayu nasional, masih
terdapat sejumlah perusahaan industri
pengolahan kayu yang dapat bertahan karena
mereka memiliki produk yang unggul dan
berdaya saing tinggi. Salah satu perusahaan
pengolahan kayu yang masih dapat tetap
bertahan itu adalah Kayu Tangi Art, sebuah
perusahaan skala kecil menengah yang bergerak
dalam industri pembuatan krey dari kayu dan
produk berbasis krey lainnya.
Perusahaan yang didirikan oleh Firdaus
pada tahun 1989 ini, pada awalnya hanya
memproduksi berbagai jenis tikar dan krey
dari kayu, baik krey indoors maupun outdoors.
Namun setelah bertahun-tahun menjalankan
usaha industri pengolahan kayu, Firdaus merasa
jenuh dengan variasi produk yang hanya itu-itu
saja. Firdaus pun mulai mengembangkan produk
lainnya yang berbasis krey kayu seperti sketsel,
berbagai jenis rumah lampu (lampu gantung,
lampu meja, lampu duduk, dan lampu dinding),
tempat koran/majalah, tempat tissue, tempat
pensil dan wadah untuk menyimpan payung.
Dengan makin sulit dan langkanya pasokan
bahan baku kayu, Firdaus pun mencoba
memanfaatan bahan baku alternatif, yaitu kayu
bekas atau kayu limbah. Kini, sebagian bahan
baku kayu untuk pembuatan barang-barang
kerajinan itu (sekitar 40%-nya) dibuat dari bahan

kayu bekas atau limbah.
Sudah sejak tahun 1993 Firdaus
mengembangkan produl-produk baru dari
krey kayu, khususnya berupa produk hiasan
interior berbasis bahan krey. Kini seluruh proses
pembuatan krey sudah dilakukan dengan mesin
(full machining) sehingga kegiatan produksinya
dapat distandarkan, baik menyangkut
kualitasnya, ukurannya maupun bentuknya.
Selain itu, dengan menggunakan mesin, Firdaus
bisa melakukan kegiatan produksi dalam
jumlah/volume yang besar atau massal.
Salah satu faktor yang selama ini
memberikan keunggulan terhadap produk
hiasan berbasis krey kayu buatan Kayu Tangi Art
adalah keaslian dari kreasi dan inovasi produk
yang desainnya diciptakan dan dikembangan
sendiri oleh Firdaus. Desain produk hiasan
berbasis krey kayu ciptaan Firdaus betul-betul
asli dan desainnya sama sekali berbeda dengan
produk krey kayu buatan negara lain seperti dari
Jepang dan China.
Dalam situasi yang serba sulit dewasa
ini, Firdaus masih dapat bersyukur karena
diriya masih mampu menyediakan lapangan
kerja bagi para karyawannya. Firdaus kini
mempekerjakan sebanyak 12 orang karyawan
(tujuh orang karyawan tetap dan lima orang
karyawan harian). Dengan jumlah karyawan
sebanyak itu, Kayu Tangi Art kini mampu
memproduksi 100 unit krey ukuran standard
1X2 meter setiap bulannya. Selain itu, Firdaus
juga mampu memproduksi lampu gantung
berbasis krey kayu sebanyak 100 unit per bulan
dan lampu meja sebanyak 40 unit per bulan.
Namun produksi riilnya sangat tergantung
kepada jumlah pesanan yang masuk. Kalau
pesanan barang sedang banyak Firdaus biasanya
menambah jumlah tenaga kerja borongan agar
dapat mengejar volume produksi sesuai dengan

waktu yang telah disepakati.
Selain menggunakan bahan baku utama
berupa kayu, sebagai variasi Firdaus juga
menggunakan bahan baku lain seperti lidi
kelapa, bambu, benang kenur/nilon, benang
katun dan lain-lain. Variasi tambahan tersebut
makin menambah indahnya produk yang
dihasilkan dan banyak disukai konsumen.
Jenis kayu yang dipakai Firdaus untuk
memproduksi krey biasanya kayu kamper, ramin,
meranti atau kayu-kayu sisa/limbah serta
barang bekas seperti bekas gulungan tekstil, dan
berbagai jenis bekas wadah/kemasan.
Berbagai produk krey kayu dan produk hiasan
interior lainnya yang berbasis krey kayu selama
ini hanya dipasarkan di dalam negeri walaupun
sebetulnya beberapa tahun lalu Firdaus juga
pernah mengekspor produk-produk tersebut ke
luar negeri, khususnya ke Jepang. Kini ekspor
ke luar itu hanya tinggal kenangan, karena di
Jepang sendiri kini banyak industri pengolahan
kayu yang memproduksi krey kayu dan barang
hiasan berbasis krey kayu..
Firdaus sendiri mengakui kendala yang
dihadapai selama ini adalah lemahnya
permintaan pasar akibat lesunya perekonomian
di dalam negeri, sedangkan permintaan dari luar
negeri pun sedang sepi selain karena negaranegara pembeli juga kini bisa membuatnya
sendiri juga karena kondisi ekonomi global yang
juga sedang lesu. ***

informasi >
Kayu Tangi Art
Jl. Dr. Saharjo No. 62 A Tebet Jakarta Selatan
Telp. (021) 83701823, (021) 8280107, Fax. (021)8280107
Website: www.smallindustryindonesia.com/kayutangiart
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Mempertahankan Tradisi
Kerajinan Perhiasan Bali

I

ndustri kerajinan emas dan perak di Bali
sudah berkembang cukup lama, yaitu ketika
masih berlangsung masa kejayaan jaman
kerajaan di bumi Nusantara, berabad-abad
sebelum masuknya para penjajah ke wilayah
tanah air. Walaupun budaya membuat kerajinan
perhiasan emas dan perak di Bali terhitung sudah
sangat tua, namun keterampilan membuat
kerajinan perhiasan emas dan perak ini dapat
tetap terpelihara dengan baik di kalangan
masyarakatnya karena proses regenerasi yang
berjalan dengan baik dimana keterampilan itu
diwariskan secara turun temurun dari satu
generasi ke generasi berikutnya.
30
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Terpeliharanya keterampilan membuat
barang kerajinan perhiasan Bali ini juga tidak
lepas dari peranan masyarakat adat dalam
mempertahankan adat istiadat dan budaya
masyarakat secara turun temurun. Sebab,
kerajinan perhiasan itu pun banyak digunakan
masyarakat Bali ketika mengadakan upacaraupacara adat tertentu. Keterkaitan antara
keterampilan membuat barang kerajinan
perhiasan dengan penyelenggaraan upacara adat
tertentu tentu saja menimbulkan efek sinergistis
yang saling mendukung upaya pelestarian kedua
unsur budaya masyarakat itu.
Produk kerajinan perhiasan Bali juga
sangat unik dan khas. Sebab, produk kerajinan
perhiasan Bali banyak dipengaruhi oleh nuansa
budaya Bali itu sendiri. Karena itu, kerajinan
perhiasan emas dan perak Bali sangat mudah
dibedakan dengan produk kerajinan perhiasan
emas dan perak dari daerah lain di tanah air.
Motif berupa ukiran Bali yang khas sering kali
mendominasi ornamen pada produk kerajinan
perhiasan Bali. Umumnya motif ukiran yang
terdapat pada kerajinan perhiasan Bali berupa
motif flora atau fauna yang memang banyak
menjadi inspirasi bagi para ahli ukir dan tatah
perhiasan emas dan perak di Bali.
Salah satu industri kerajinan perhiasan
Bali yang kini masih dapat tetap bertahan
adalah ‘Kahyangan House of Jewelry’ milik I
Nyoman Jabud yang berlokasi di desa Celuk dan
Singapadu, Gianyar-Bali.
Nyoman yang lahir di Singapadu tahun
1942 sebetulnya berasal dari keluarga petani.
Nyoman kecil mulai belajar mengenai industri
kerajinan perhiasan Bali pada tahun 1955
dengan bekerja di toko perhiasan milik orang
lain di Celuk. Dengan cepat Nyoman menguasai
teknik pembuatan perhiasan emas dan perak,
dan pada tahun 1958 sudah dipercaya menjadi
tukang sekaligus pegawai di toko perhiasan.
Setelah merasa mampu, pada tahun 1964
Nyoman berhenti bekerja pada orang lain dan
mencoba mendirikan usaha industri kerajinan
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perhiasan sendiri secara kecil-kecilan di
Singapadu. Kali ini Nyoman hanya menggunakan
bahan baku perak untuk pembuatan produk
perhiasanya. Baru pada tahun 1972 Nyoman
secara resmi membuka workshop perhiasan
dari emas (dan perak) di Singapadu dengan
mempekerjakan empat orang pegawai. Ketika
itu, Nyoman betul-betul mengandalkan
kemampuan permodalan sendiri. Setiap hari
membuat perhiasan emas/perak, setelah jadi
kemudian dijual. Hasil penjualan itu kemudian
dimanfaatkan untuk membeli bahan baku lagi.
Walaupun
hanya
mengandalkan
kemampuan modal kerja sendiri, namun kegiatan

usaha Nyoman dapat terus berkembang. Hal
itu terjadi karena perhiasan emas/perak yang
dihasilkan Nyoman memiliki kualitas dan daya
tarik yang tinggi bagi para konsumen. Tidak
mengherankan apabila dalam waktu yang
relatif singkat usaha kerajinan perhiasan emas
Nyoman terus berkembang makin besar. Pada
tahun 1985, Nyoman menambah satu galeri
perhiasan emas lagi dengan membuka galeri di
Celuk. Dengan demikian kini sudah dua galeri
perhiasan emas yang dimiliki Nyoman. Secara
keseluruhan Nyoman kini memiliki 20 orang
tukang pembuat perhiasan emas yang setiap
hari bekerja di rumahnya masing-masing serta
10 orang pegawai toko.
Untuk pembuatan kerajinan perhiasan emas
dan perak itu, Nyoman biasanya membuat
desain sendiri. Namun kadang-kadang ada
juga desain yang dibuat oleh pemesan. Semua
desain itu disesuaikan dengan budaya seni ukir
Bali sehingga hasil ukirannya pun sangat khas
Bali. Motif-motif hiasan yang terdapat pada
produk kerajinan perhiasan emas atau perak
Bali biasanya dibuat dengan cara di tatah atau
diukir secara hand made.
Sampai saat ini Nyoman sudah berhasil
menciptakan ratusan desain dan motif. Beberapa
desain/motif itu diberi nama seperti Barong,
Boma, Liman Payau, Kembang Gondo, Bun
Puggel dan lain-lain. Motif yang paling banyak
dipergunakan biasanya motif bunga, bninatang
dan tumbuh-tumbuhan lainnya.
Menurut Nyoman, pada tahun 1990-an
industri kerajinan perhiasan emas di Bali sempat
mengalami booming. Ketika itu, Nyoman
memiliki tukang pembuatan perhiasan sampai
75 orang mengingat banyaknya pesanan

pembuatan perhiasan emas/perak. Ketika itu
setiap bulannya Nyoman mampu mengolah 50
kg perak dan 10 kg emas menjadi berbagai jenis
perhiasan yang sangat indah dan menarik.
Namun sayangnya pada tahun 1997 pesanan
pembuatan perhiasan emas itu kembali mulai
sepi sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi
ketika itu. Konsumsi perak dan emas sebagai
bahan baku pembuatan perhiasan pun merosot
menjadi tinggal 5 kg perak dan 1 kg emas setiap
bulannya. Hal itu terjadi karena, selain volume
pesanan merosot, juga karena harga bahan
baku emas dan perak yang terus melejit hingga
sulit untuk dijangkau masyarakat konsumen.
Nyoman mengakui kondisinya saat ini sudah
sangat berbeda dengan era tahun 1990-an.
Sebab, selain situasi ekonomi yang semakin
sulit, juga kini sudah banyak pesaing baru
yang bermunculan. Namun demikian di tengah
situasi yang sulit dewasa ini, Nyoman tetap
terus berupaya untuk berkarya menghasilkan
karya-karaya seni perhiasan emas dan perak
terbaik. Semoga karya-karya seni itu dapat
terus dipertahankan hingga dapat terhindar dari
kepunahan. ***

informasi >
Kahyangan House of Jewelry
Jl. Raya Celuk No. 8X, Gianyar, Bali, P.O. Box 3049, Denpasar 80030
Telp. +62 361 298040, Fax. +62 361 298041
E-mail: balikahyangan@indo.net.id, Website: www.balikahyangansilver.com
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Kreatif Menciptakan Seni
Tenun dan Songket
S
elain terkenal dengan berbagai karya
seni lukis, pahat, patung dan ukiran,
Bali juga memiliki berbagai produk
kerajinan tenun ikat, tenun songket, air
brush dan batik yang cukup dikenal di kalangan
pecinta barang seni. Berbagai barang kerajinan
tersebut kini telah berkembang menjadi satu
cabang industri kreatif tersendiri di Bali dan
produk kerajinannya sudah banyak dipasarkan
tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di
pasar mancanegara.
Putri Ayu adalah salah satu sekian banyak
industri kerajinan di Bali yang menekuni kegiatan
pembuatan tenun ikat, tenun songket, air brush
dan juga batik. Di industri kerajinan milik Ida
Bagus Adnyana ini dibuat kain tenun ikat, kain
tenun songket, serta kain tenun lainnya yang
akan diproses lebih lanjut menjadi kain air brush
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dan batik.
Adnyana mulai menggeluti industri
kerajinan kain tenun pada tahun 1991 dengan
menggunakan dua unit alat tenun bukan mesin
(ATBM). Usaha tersebut terus berkembang
dan pada tahun 2004 jumlah ATBM yang
dipergunakan sudah mencapai 60 unit. Namun
sayangnya situasi krisis ekonomi dewasa ini
kembali menciutkan volume produksi sehingga
jumlah ATBM yang dipergunakan pun turut
menyusut menjadi tinggal 45 unit.
Dengan jumlah karyawan saat ini sebanyak
40 orang yang bekerja di workshop dan dibantu
oleh enam industri kerajinan lainnya sebagai
sub kontraktor, Putri Ayu mampu memproduksi
2.000 meter kain tenun setiap bulannya.
Kini Putri Ayu juga mendapatkan pesanan
untuk membuat 20.000 meter kain tenun ikat

dalam enam bulan. Pesanan tersebut dating
dari Pemerintah Daerah Kota Denpasar untuk
keperluan pembuatan seragam PNS di kota
Denpasar. Untuk pemenuhan pesanan kain
tenun ikat itu, Putri Ayu memproduksi sendiri
sebanyak 10.000 meter dan sisanya 10.000 meter
lagi disubkontrakkan kepada industri kerajinan
tenun di wilayah Gianyar dan Klungkung.
Selain memenuhi pesanan dari kalangan
pelanggan dari dalam negeri, Putri Ayu juga
memproduksi kain tenun untuk memenuhi
pesanan dari para buyer mancanegara. Biasanya
pelanggan dari Jepang memesan 10.000 meter
per bulan, namun kini pesanan dialihkan ke
China. Putri Ayu kini hanya mendapatkan
pesanan 500 meter saja per bulan.
Kualitas produk kain tenun ikat sangat
ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu bahan
baku, pewarnaan dan desain. Dalam hal desain
para perajin kain tenun ikat di Indonesia,
khususnya di Bali masih dapat bersaing dengan
desain dari negara lain. Namun dalam hal bahan
baku dan pewarnaan para perajin Indonesia
kalah bersaing. Karena dua faktor itulah, para
pelanggan dari Jepang mengalihkan pesanannya
dari Indonesia ke China.
Kain tenun ikat pada umumnya dibuat
dengan cara yang sangat khas, yaitu dengan
menyusun benang tenun dengan cara tertentu
dimana motif yang muncul merupakan hasil dari
penempatan susunan benang pakan (horizontal)
yang diberi warna tertentu. Namun demikian
ada juga kain tenun ikat yang motifnya muncul
sebagai hasil dari susunan pewarnaan pada
benang lusi (vertical) dan pakan (horizontal).
Kain tenun ikat yang demikian disebut dengan
kain tenun ikat dobel. Kain tenun ikat jenis ini
biasanya dijual dengan harga yang relatif lebih
tinggi dibandingkan dengan kain tenun ikat biasa
karena proses pembuatannya membutuhkan
ketelitian yang sangat tinggi dan perhitungan
yang tepat. Karena itu pula, proses pembuatan
kain tenun ikat dobel ini biasanya membutuhkan
waktu yang cukup lama. Kain tenun ikat dobel
yang cukup terkenal di Bali adalah kain tenun
ikat Pegeringsingan yang dibuat oleh para
perajin di Karang Asem.
Selain membuat tenun ikat, Adnyana dengan
Putri Ayunya juga membuat kain tenun songket.
Walaupun belum begitu lama membuat kain
tenun songket, namun Adnyana sudah berhasil
membuat beberapa desain tenun songket
dengan motif yang sangat menarik. Berbeda
dengan kain tenun ikat, pada kain tenun songket
motif muncul sebagai hasil dari susunan benang
lusi yang terbuat dari jenis benang tertentu,
misalnya benang emas atau benang lainnya.
Selain membuat kain tenun ikat dan kain
tenun songket, melalui inovasi dan kreasinya
Adnyana juga berhasil membuat kain tenun

dengan motif kombinasi antara tenun ikat dan
songket. Kain tenun kombinasi yang dihasilkan
sangat unik dan khas sehingga menarik minat
kalangan pecinta kain tenun.
Dalam pembuatan kain tenun kombinasi
antara ikat dan songket ini, Adnyana
mengkombinasikan pengunaan alat tenun
mesin (ATM) dengan ATBM. Kombinasi kedua
alat tenun itu terutama ditujukan dalam
memunculkan motif hasil kreasi Adnyana
sendiri. Penggtunaan ATM terutama ditujukan
untuk mengangkat benang pakan dalam rangka
menimbulkan motif, sedangkan ATBM digunakan
untuk proses penenunan kain selebihnya yang
melatari motif.
“Kalau biasanya pembuatan satu lembar
kain tenun songket ini bisa memakan waktu
antara 3 minggu sampai satu bulan, maka
dengan kombinasi ATM dan ATBM ini proses
pembuatan kain tenun songket ikat bisa
dipersingkat menjadi sekitar tiga hari saja,” kata
Adnyana. ***

informasi >
Putri Ayu
Store: Jl. Diponegoro No. 51 Telp. (0361) 225533 Denpasar-Bali
Workshop/showroom: Jl. Lapangan Astina Jaya Blahbatuh, Gianyar-Bali
Telp. (0361) 942658, 952255, Fax.: (0361) 952255.
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Batik Madura
Bangkit Makin Diminati Konsumen

M

asyarakat awam di berbagai
pelosok di tanah air selama ini
lebih banyak mengenal Pulau
Madura sebagai sentra produksi
garam terbesar di Indonesia. Selain itu,
masyarakat juga mengenal masyarakat Madura
karena kelezatan sate ayam, sate kambing
atau sop daging kambingnya yang banyak
dijual oleh masyarakat suku Madura di daerah
perantauan.
Padahal, selain garam dan satenya,
Pulau Madura juga sudah sejak lama dikenal
sebagai daerah sentra produksi kerajinan batik.
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Bahkan, masyarakat Pulau Madura begitu kuat
memegang tradisi membatik dan mengenakan
pakaian/kain batik. Tidak tanggung-tanggung,
yang disebut dengan kain batik yang ada
dibenak masyarakat Madura pun adalah kain
batik asli, yaitu kain batik tulis. Mereka relatif
tidak mengenal kain bermotif batik atau yang
dikenal sebagai batik printing seperti yang
banyak dipakai masyarakat di tanah air pada
umumnya.
Tradisi mengenai kain batik yang tertanam
cukup kuat di kalangan masyarakat Madura
telah membuat budaya membatik dan memakai

kain batik terpelihara dengan baik di kalangan
mereka. Bahkan ketika kain batik belum
sepopuler seperti dewasa ini, masyarakat
Madura tetap memproduksi dan mengenakan
pakaian batik, karena batik merupakan bagian
dari adat dan budaya mereka sehari-hari. Kini
ketika kain batik sudah begitu populer dan
memasyarakat, para perajin dan pengusaha
batik di Pulau Madura semakin bergairah dalam
memprodusi kain batik.
Di Pulau Madura sendiri sudah sejak
lama dikenal sejumlah sentra kerajinan batik.
Misalnya di Kabupaten Pamekasan, sejak

Made in Indonesia

jaman dulu banyak perajin dan pengusaha batik
bermukin dan mengembangkan usaha batiknya
di wilayah tersebut. Sampai saat ini Kabupaten
Pamekasan dikenal sebagai salah satu sentra
industri kerajinan Batik di Pulau Madura. Karena,
dibandingkan dengan kabupaten-kabupten lain
di Pulau Madura, Kabupaten Pamekasan inilah
yang paling banyak dihuni para perajin dan
pengusaha batik.
Menurut penuturan salah seorang pengusaha
batik dari Kabupaten Pamekasan, Moh. Monir,
industri kerajinan batik di Kabupaten Pamekasan
sudah berkembang jauh sebelum para penjajah
dari Eropa menguasai Pulau Madura. Industri
kerajinan batik di Pulau Madura sudah
berkembang ketika masih berdiri kerajaankerajaan di berbagai wilayah di pulau tersebut.
Moh. Monir sendiri yang kini memiliki usaha
industri kerajinan batik ‘Nanas Indah Batik’
mengaku mewarisi usaha batik dari orang
tuanya, sedangkan orang tuanya mewarisinya
dari kakeknya. Demikian juga dengan kakek
Monir yang mewarisi usaha kerajinan batik dari
kakek buyutnya. Begitulah seterusnya, usaha
kerajinan batik itu diturunkan dari satu generasi
ke generasi berikutnya.
Kebanyakan usaha kerajinan batik
di Pulau Madura memang umumnya
dikembangkan oleh keluarga perajin
atau pengusaha batik yang sudah
puluhan generasi menggeluti usaha
kerajinan tersebut. Karena itu,
tidak mengherankan apabila tradisi
membatik ini dapat tetap bertahan
dan terpelihara dengan baik di
kalangan masyarakat Madura.
Moh. Monir yang mulai mengambil
alih pengelolaan usaha kerajinan
batik dari orang tuanya pada tahun
1992, berupaya mengembangkan
usaha tersebut dengan memasarkan
produknya ke berbagai kota besar di
tanah air seperti Jakarta, Surabaya,
Semarang, Yogyakarta dan lainlain.
Melaui
keikutsertaannya
dalam berbagai pameran di kotakota tersebut Monir mencoba
memanfaatkan pasar tekstil dan
garmen di dalam negeri yang kini

mulai menggandrungi batik.
Sebagai perajin sekaligus pengusaha
batik, seluruh anggota keluarga Moh. Monir
biasanya terlibat langsung dalam kegiatan
industri kerajinan batik sehari-hari. Istri Monir
umumnya menangani pembuatan desain dan
pewarnaan, sedangkan Monir sendiri lebih
banyak menangani pemasaran termasuk di
dalamnya mengikuti berbagai pameran di
berbagai kota di tanah air.
Dengan dibantu oleh 37 orang karyawan,
usaha kerajinan batik ‘Nanas Indah Batik’ milik
keluarga Moh. Monir setiap bulannya mampu
memproduksi 400 potong kain batik tulis. Dari
produksi rata-rata 400 potong kain batik per
bulan itu, 50 potong diantaranya merupakan
kain batik berkualitas tinggi dengan sasaran
pasar segmen menengah ke atas. Sementara
350 potong kain batik lainnya merupakan
kain batik untuk segmen pasar menengah ke
bawah.
Biasanya Moh. Monir menjual kain batik tulis
berkualitas (untuk segmen pasar menengah ke
atas) dengan harga Rp 300.000 per potong
sampai Rp 2 juta per potong. Sementara itu,

untuk kain batik tulis biasa (untuk segmen pasar
menengah ke bawah) Moh. Monir menjualnya
dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp
75.000 per potong hingga Rp 150.000 per
potong.
Menurut Monir, kain batik tulis Madura
dapat dengan mudah dibedakan dengan kainkain batik tulis dari daerah lainnya. Sebab,
kain batik tulis Madura (khususnya batik tulis
Pamekasan) memiliki ciri khas berupa motif
yang di dalamnya selalu ada unsur warna
putihnya. Salah satu motif kain batik Madura
yang sudah banyak dikenal masyarakat pecinta
kain batik adalah motif Milo yang merupakan
motif khas Madura dengan perpaduan warna
antara coklat tua-muda dan hitam.
Sejalan dengan makin populernya
penggunaan kain batik di masyarakat dewasa
ini, kain batik tulis Madura kini juga sedang
mengalami ‘naik daun’. Pesanan pembuatan
kain batik tulis dari konsumen terus mengalir
bersamaan dengan terus meningkatnya
kesadaran konsumen akan keaslian kain batik.
Hal itu terlihat dengan makin banyaknya
konsumen yang lebih memilih kain batik tulis
walaupun harganya relatif lebih
mahal.
Masyarakat konsumen atau
pecinta batik di luar Pulau Madura
kini sudah mulai mengenal batik
Madura. Mereka pun mulai memburu
berbagai jenis kain batik asal Madura
karena kain batik Madura memang
berbeda dengan kain batik dari
Pulau Jawa maupun dari daerah
lainnya di tanah air. Lebih-lebih jika
dibandingkan dengan kain batik
printing atau kain tekstil bermotif
batik, maka kualitas kain batik asli
dari Madura jauh lebih baik.
“Kain batik Madura umumnya
lebih kuat dan tahan cuci. Makin
sering dicuci justru makin terang
warna dan makin bagus kelihatanya.
Sedangkan kain batik printing
semakin sering dicuci semakin pudar
warnanya,” tutur Monir mengakhir
pembicaraannya dengan majalah
Kina. ***
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AM3R

Mobil Roda Tiga
Hasil Rekayasa Jacobus
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Memproduksi mobil sendiri merupakan
angan-angan setiap bangsa di dunia dalam
rangka mencapai kemandirian teknologi yang
sering kali berimplikasi pada kemandirian
ekonomi. Hal serupa juga menjadi angan-angan
masyarakat dan pemerintah Indonesia sejak lama.
Pemerintah dan kalangan dunia usaha di tanah air
pun sudah beberapa kali mencoba menjalankan
program atau proyek pengembangan mobil yang
dikenal dengan proyek mobil nasional itu. Namun
sayangnya sampai saat ini tampaknya belum
ada yang berhasil memproduksi mobil nasional
dengan kandungan lokal yang tinggi hingga
memenuhi kriteria sebagai mobil nasional.
Yang dimaksud dengan kandungan lokal
dalam hal ini termasuk di dalamnya kandungan
lokal dalam hal kemampuan rancang bangun
dan teknologi serta kandungan lokal dalam hal
komponen atau suku cadang. Tentu saja untuk
memenuhi kriteria tersebut diperlukan sumber
daya manusia lokal yang benar-benar ahli di bidang
otomotif mulai dari ahli rancang bangun sampai
ahli di bidang industri otomotifnya sendiri. Selain
itu, juga diperlukan infrastruktur industri otomotif
yang memadai mulai dari infrastruktur industri
komponen dan industri pendukung lainnya serta
industri perakitan mobilnya sendiri.
Walaupun belum semua infrastruktur industri
otomotif tersedia di dalam negeri dan situasi
perekonomian nasional sendiri terus mengalami
pasang surut, sejumlah pelaku usaha tanpa
mengenal lelah dan frustasi terus mencoba
mengembangkan mobil buatan dalam negeri.
Salah satu diantara mereka adalah FX Jacobus,
seorang pengusaha angkutan dan perbengkelan
di Bekasi, Jawa Barat yang sejak tahun 1998 terus
melakukan upaya pengembangan kendaraan
yang sesuai dengan kebutuhan masyaraat urban
di perkotaan di Indonesia.
Berangkat dari keinginan untuk membuat
mobil yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat itulah, FX Jacobus terus mencoba
mengembangkan mobil buatan sendiri yang
sesuai dengan kondisi masyarakat di tanah air.
Namun demikian, Jacobus tetap mengutamakan
masalah layanan purna jual bagi para calon
penggunanya agar perbaikan kendaraan
buatannya dapat dilakukan dengan mudah dan
biayanya terjangkau. Karena itu, pada tahun 1998
FX Jacobus selama ini menekuni usaha angkutan
dan perbengkelan memberanikan diri mendirikan
perusahaan yang khusus menangani kegiatan
pengembangan mobil, PT Amaria Vinata.
Dengan visi mengembangan mobil yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban di
tanah air sekaligus untuk membantu pemerintah
dan masyarakat dalam mendapatkan alat
transportasi yang mudah dan murah, Jacobus
mencoba mengembangkan kendaraan roda tiga

buatan dalam negeri yang kompetitif dan efisien.
Kendaraan itu diberi nama AM3R yang merupakan
singkatan dari Angkutan Masyarakat 3 Roda.
Jacobus juga merancang kendaraan tersebut
agar suku cadangnya banyak tersedia di pasar
sehingga mudah diperoleh masyarakat. AM3R
juga sengaja dirancang agar bengkel-bengkel di
seluruh pelosok tanah air dapat dengan mudah
memperbaiki mobil tersebut manakala di tengah
perjalanan mengalami kerusakan.
Walaupun masyarakat di tanah air sudah
sejak lama mengenal kendaraan roda tiga merek
Bajaj dari India, namun Jacobus mengaku optimis
AM3R dapat bersaing dengan Bajaj karena harga
jual Bajaj kini cukup tinggi dan spare part-nya
cukup sulit diperoleh di pasar. Kalau harga Bajaj
di pasaran saat inimencapai Rp 40 juta per unit,
Jacobus mampu menjual AM3R dengan harga Rp
20 juta sampai Rp 25 juta per unit.
Dengan harga yang relatif murah itu, Jacobus
mampu menawarkan produk mobil roda tiga itu
dengan keunggulan teknologi terkini, seperti rem
cakram baik untuk roda depan maupun belakang
serta mesin empat langkah torak dengan
kapasitas mesin 125-150 cc. Mesin 4 tak tersebut
mampu menghasilkan emisi yang cukup baik
bagi lingkungan dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Walaupun belum diproduksi secara
massal, namun sejauh ini Jacobus sudah berhasil
memrpoduksi empat prototype. Dalam hal ini ia
membutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait
sehingga kendaraannya dapat memberikan
solusi bagi pemecahan masalah transportasi di
pinggiran kota Jakarta.***
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Mengembangkan Produk
Mesin Perkakas CNC
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K

ebutuhan akan barang modal
berupa mesin di dalam negeri terus
memperlihatkan kecenderungan yang
makin meningkat dari tahun ke tahun
seiring dengan terus meningkatnya kegiatan
investasi di berbagai sektor usaha di tanah air.
Namun sayangnya sebagian besar kebutuhan
barang modal tersebut sampai saat ini masih
dipenuhi produk barang modal buatan negara
lain alias impor. Sebaliknya, produk barang
modal buatan dalam negeri sampai saat ini
baru menguasai pangsa pasar yang masih relatif
kecil.
Namun demikian industri barang modal di
dalam negeri terus mengalami pertumbuhan
yang cukup signifikan, tidak hanya untuk

memenuhi kebutuhan berbagai mesin produksi
maupun mesin perkakas di dalam negeri, tetapi
juga untuk memenuhi permintaan ekspor.
Berdasarkan
data
Departemen
Perindustrian, pada tahun 2007 Indonesia
mengimpor berbagai jenis mesin senilai Rp
24 triliun, sementara pada tahun yang sama
Indonesia berhasil mengekspor berbagai jenis
mesin senilai Rp 6 triliun. Dari angka tersebut
terlihat jelas bahwa neraca perdagangan mesin/
barang modal Indonesia mengalami defisit
sekitar Rp 18 triliun pada tahun 2007. Hal itu
juga sekaligus menunjukkan bahwa peluang
pasar produk barang modal di dalam negeri
sangatlah besar. Dengan melakukan substitusi
impor saja, sebetulnya pasar produk mesin di
dalam negeri sudah cukup untuk menopang
pengembangan industri mesin di tanah air.
Peluang pasar produk mesin yang sangat
besar itulah yang kini digarap PT Sarimas
Ahmadi Pratama dengan mengembangkan
industri mesin terpadu di wilayah Pondok
Rajeg, Depok, Jawa Barat. Walaupun dilihat
dari skala usahanya perusahaan tersebut masih
terhitung perusahaan kecil menengah (jumlah
karyawannya hanya 55 orang), namun jika
dilihat dari sisis teknis, perusahaan tersebut
mampu memproduksi berbagai jenis mesin
proses (produksi) dan mesin perkakas/mesin
induk (mesin untuk memprodusi mesin) yang
tidak kalah kualitasya dengan mesin perkakas
produksi perusahaan skala besar dari luar
negeri. Kini PT Sarimas Ahmadi Pratama
telah menjelma menjadi perusahaan industri
mesin terpadu yang bergerak dalam bidang
Desain dan Perekayasaan (design product,

CAD-3D, Autocad 2D/3D, electric design
dan programming), Manufaktur (machining,
fabrication, assembling, installation), Intsalasi
dan Jasa.
Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1998
itu telah memproduksi mesin khusus (Special
Machine) selama lebih dari enam tahun dan
produk mesinnya kini sudah banyak dipakai di
berbagai industri besar di dalam dan luar negeri.
Salah satu industri pengguna mesin khusus
buatan PT Sarimas Ahmadi Pratama adalah
PT Astra Daihatsu Motor (ADM), produsen
mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Daihatsu
Taruna, Daihatsu Gran Max dan lain-lain. Sudah
puluhan unit mesin khusus buatan PT Sarimas
Ahmadi Pratama yang kini terpasang di pabrik
mobill milik PT ADM seperti mesin press, mesin
pencuci komponen mobil (washing machine),
mesin pengetes kebocoran (leak tester machine),
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mesin test bench transmisi, test bench engine,
shower test (for body vehicle), CNC Lathe dan
lain-lain.
Selain PT ADM, perusahaan industri
otomotif Jepang dan perusahaan lain yang juga
sudah menggunakan mesin khusus buatan PT
Sarimas Ahmadi Pratama diantaranya PT Faber
Castell Indonesia (dipping machine), PT Procter
and Gamble Indonesia (special cam), PT Toyota
Motor Manufacturing Indonesia (washing
machine for camshaft, seal press machine, ring
install machine), PT Astra Honda Motor (ring
install machine, press fit crankcase machine),
PT Yamaha Motor Manufacturing Indonesia
(flow thru washing machine), PT Yamaha
Part Manufacturing Indonesia (drying unit &
oil skimmer unit), PT Honda Prospect Motor
(washing machine for cylinder block), PT Kyowa
Indonesia (washing machine for transmission
case), PT Akasi Wahana Indonesia (washing
machine for oil pan), PT Astra Otoparts/Winteq
(washing machine for box) dan lain-lain.
Permintaan terhadap mesin-mesin khusus
buatan PT Sarimas Ahmadi Pratama tidak hanya
datang dari kalangan industri di dalam negeri
tetapi juga dari luar negeri. Perodua Engine
Mnufacturing Sdn Bhd merupakan salah satu
40
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perusahaan Malaysia yang telah menggunakan
produk mesin khusus buatan PT Sarimas Ahmadi
Pratama. Jenis mesin buatan PT Sarimas
Ahmadi Pratama yang digunakan perusahaan
Malaysia ini adalah washing machine for case
transmission, washing machine for cylinder
head dan washing machine for knuckle parts.
Mesin-mesin khusus buatan PT Sarimas
Ahmadi Pratama dapat diterima oleh kalangan
perusahaan besar yang bergerak di industri
otomotif karena kualitas mesin-mesin
perkakas tersebut telah memenuhi
standar kualitas internasional yang
memang diinginkan kalangan
industri pengguna. Bahkan, untuk
perusahaan-perusahaan industri
otomotif Jepang, PT Sarimas
Ahmadi Pratama sudah sejak
lama menerapkan Japan Industrial
Standard (JIS).
Tidak hanya berhenti sampai
disitu, PT Sarimas Ahmadi
Pratama terus mengembangan
kemampuannya
di
industri
permesinan dengan memproduksi
mesin-mesin baru yang lebih
canggih. Salah satu jenis mesin yang

kini (sejak tahun 2008) terus dikembangkan
PT Sarimas Ahmadi Pratama adalah mesin
perkakas berbasis komputer yang lebih banyak
dikenal dengan sebutan mesin CNC (Computer
Numerical Control). Semua produk mesin hasil
rancang bangun PT Sarimas Ahmadi Pratama
dijual dengan menggunakan merek sendiri
‘Ahmadi Mesin’ yang sudah didaftarkan di Ditjen
Hak dan Kekayaan Intelektual Departemen
Hukum dan HAM RI.
Di bawah pimpinan Dasep Ahmadi, PT
Sarimas Ahmadi Pratama kini sedang mencoba
menggarap pasar mesin perkakas berbasis CNC
di dalam negeri yang cukup besar. Menurut
perhitungan Dasep, untuk tahun 2008 saja
kalangan dunia pendidikan kejuruan di dalam
negeri membutuhkan mesin CNC sekitar 800
unit. Kebutuhan mesin CNC sebanyak itu tentu
saja merupakan peluang yang cukup besar
bagi kalangan produsen mesin CNC di dalam
negeri.
“Kami sangat mengharapkan pemerintah
dalam hal ini Departemen Pendidikan dan
instansi terkait lainnya yang membutuhkan
mesin CNC lebih mengutamakan pengadaan
mesin CNC buatan dalam negeri. Karena,
mesin-mesin CNC buatan dalam negeri tidak
kalah mutunya dibandingkan dengan mesin
CNC buatan luar negeri. Sebaliknya, mesin
CNC buatan dalam negeri memiliki kelebihan
lain, yaitu harganya jauh lebih murah ketimbang
mesin CNC impor,” kata Dasep yang kini juga
menjadi Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas
Indonesia (ASIMPI).
Rencanannya,
setelah
berhasil
mengembangkan produk mesin perkakas
(mesin khusus dan mesin CNC) yang dapat
diterima pasar dengan baik, pada tahun 2010
PT Sarimas Ahmadi Pratama akan meluncurkan
produk mesin otomotif buatannya di pasar
dalam negeri. Selanjutnya pada tahun 2012
perusahaan tersebut juga akan meluncurkan
produk mobil kecil yang hemat bahan bakar dan
ramah lingkungan. ***

Lintas Berita

Depperin Raih Penghargaan
Website Terbaik 2008

D

epartemen Perindustrian (Depperin)
berhasil meraih penghargaan sebagai
penyelenggara Website Terbaik tahun
2008 untuk Kategori Departemen
dari majalah Warta Ekonomi. Penghargaan
tersebut diserahkan Wakil Pemred majalah
Warta Ekonomi, J.B. Soesetiyo selaku panitia
Warta Ekonomi e-Government Award kepada
Sekjen Depperin Agus Tjahajana di Jakarta, 4
Nopember 2008.
Usai menyerahkan penghargaan, Wakil
Pemimpin Redaksi majalah Warta Ekonomi J.B.
Soesetiyo mengatakan Depperin berhasil keluar
sebagai pemenang penghargaan Website Terbaik
2008 karena akumulasi nilai yang diperoleh
Depperin memang yang tertinggi dibandingkan
dengan departemen-departemen lainnya.
Menurut Soesetiyo, kriteria dalam penilaian
website terbaik ini tidak hanya meliputi tampilan
website, tetapi juga mencakup berbagai kriteria
lainya seperti minat public untuk mengakses,
kemudahan dan kecepatan akses, kelengkapan
konten, kecepatan respons, updating konten
informasi, konektivitas dan lain-lain.
Depperin dinyatakan Dewan Juri sebagai

pemenang penghargaan website terbaik
2008 setelah menyisihkan 14 departemen/
kementerian lainnya yang turut serta dalam
seleksi tersebut. Dewan Juri Warta Ekonomi
e-Government Award 2008 terdiri dari Andi
Malarangeng (pengamat politik dan Juru
Bicara Kepresidenan), A.B. Susanto (pakar
manajemen), Budi Rahardjo (pakar IT dari
Institut Teknologi Bandung), Richardus Eko
Indrajit (Ketua Dewan Pengawas Internet
Indonesia) dan Rudjito (mantan Dirut BRI yang
kini menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga
Penjamin Simpanan).
Selain meraih penghargaan sebagai
penyelenggara Website Terbaik 2008, dalam
penyelenggaraan Warta Ekonomi e-Government
Award 2008 itu Depperin juga berhasil meraih
penghargaan e-Government Tebaik Kedua
untuk Kategori Departemen. Penghargaan
tersebut diserahkan Pemimpin Umum majalah
Warta Ekonomi, Amir Efendi Siregar kepada
Sekjen Depperin Agus Tjahajana pada acara
yang sama.
Penghargaan Website Terbaik 2008
juga diraih oleh Pemkot Tangerang Banten

untuk kategori Pemerintahan Kota, Pemkab
Bantul dan Sleman Yogyakarta untuk kategori
Pemerintahan Kabupaten, Pemprov Kalimantan
Barat untuk kategori Pemerintahan Provinsi,
Ditjen Perkebunan untuk kategori Direktorat
Jenderal, dan Badan Tenaga Atom Nasional
(BATAN) untuk kategori Lembaga Pemerintahan
Non Departemen.
Penghargaan
e-Government
Terbaik
Pertama tahun 2008 untuk kategori Departemen
diraih oleh Departemen Pertanian sedangkan
penghargaan e-Government Terbaik Ketiga untuk
kategori Departemen diraih oleh Departemen
Kelautan dan Perikanan.
Peraih penghargaan e-Government Terbaik
Kedua untuk kategori lainnya adalah Pemkot
Malang untuk kategori Pemkab, Pemprov
Jawa barat untuk kategori Pemprov, Batan
untuk kategori LPND, serta Direktorat Jenderal
Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kategori
Ditjen.
Peraih penghargaan e-Government Terbaik
Ketiga untuk kategori lainnya adalah Pemkot
Surabaya untuk kategori Pemkab, Pemprov
Kepulauan Riau untuk kategori Pemprov, dan
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Hukum dan HAM untuk kategori Ditjen.
Sementara itu, penghargaan Warta Ekonomi
e-Government Award 2008 Terbaik Pertama
lainnya diraih oleh Pemkab Jembrana Bali untuk
kategori Pemkot, Pemprov Jawa Timur untuk
kategori Pemprov, BPOM untuk kategori LPND,
dan Ditjen Perkebunan untuk kategori Ditjen.
Selain penghargaan di atas, majalah Warta
Ekonomi juga menganugerahkan Penghargaan
Khusus Aplikasi e-Government Unggulan kepada
Pemkab Jembrana Bali karena keberhasilannya
mengembangkan Jembrana Smart Card
(J-Smart). Sedangkan, Penghargaan Khusus
untuk Aplikasi e-Procurement diberikan kepada
Pemkab Banjar Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan yang sama juga diberikan
dua penghargaan lainnya, yaitu penghargaan
Best of the Best Warta Ekonomi e-Government
Award 2008 kepada Pemkab. Jembrana Bali.
Sementara penghargaan khusus Platinum
sebagai lembaga pengaplikasi e-government
terbaik sebanyak lima kali diberikan kepada
Departemen Pekerjaan Umum.
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23rd Trade Expo Indonesia

Peluang Emas
Menggali Pasar Non
Tradisional
“Kita harus dapat menjaga pertumbuhan
ekonomi pada tingkat yang cukup kondusif
bagi perekonomian. Perekonomian harus
tetap tumbuh setidaknya harus dipertahankan
pada level 6% per tahun. Sebab, kalau tidak
tumbuh sebesar itu maka kita tidak akan dapat
memercepat pengurangan kemiskinan dan
pengangguran,” kata Presiden.

P

residen SusiloBambang Yudhoyono
secara resmi membuka Trade Expo
Indonesia (TEI) 2008 yang merupakan
penyelenggaraan yang ke-23 kalinya
pada tanggal 21 Oktober 2008 di arena pameran
Jakarta International Expo (JIE), Kemyoran
Jakarta. TEI diselenggarakan oleh Departemen
Perdagangan dan berlangsung dari tanggal 21
Oktober sampai tanggal 25 Oktober 2008.
TEI 2008 mengusung tema utama ‘Serving
the Global Market’ dengan sub tema ‘Apa
Jadinya Dunia tanpa Indonesia?’ atau ‘What
Would the World Do without Indonesia?’ Tema
tersebut dipilih sebagai momentum peringatan
100 tahun kebangkitan nasional dan sebagai
wujud kebanggaan terhadap kekayaan
sumber daya alam, berbagai karya dan produk
manufaktur Indonesia. Berbagai produk
manufaktur Indonesia kini sudah banyak yang
go international. Karena itu, bangsa Indonesia
harus bangga dan cinta terhadap produk dan
jasa buatan Indonesia, baik untuk pasar ekspor

42

Karya Indonesia edisi 3 - 2008

maupun untuk pasar dometik.
Sementara itu, di tengah-tengah situasi krisis
keuangan global serta menurunnya permintaan
di pasar ekspor, khususnya Amerika Serikat (AS)
dan Uni Eropa (UE), maka penyelenggaraan TEI
2008 diharapkan menjadi peluang emas bagi
para pengusaha Indonesia untuk menggalakkan
dan menggali peluang ekspor ke pasar yang kini
sedang berkembang (emerging market) dan
pasar non tradisional lainnya.
Dalam pidato pembukaannya, Presiden SBY
berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia agar
di tengah situasi krisis keuangan global dewasa
ini tetap menjaga kewaspadaan dan stabilitas
di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi,
presiden SBY berpesan agar segenap elemen
bangsa turut menjaga neraca pembayaran,
menjaga kinerja ekspor yang selama ini tumbuh
sangat signifikan. Demikian juga dengan
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama
ini harus dapat tetap dijaga.

Terkait dengan kegiatan ekspor, Presiden
SBY meminta kalangan pengusaha nasional
untuk tetap kualitas dan kontinuitas pasokan
barang ke pasar ekspor. “Bagaimanapun kita
harus dapat tetap menjaga permintaan dunia
terhadap produk-produk ekspor kita. Sebab,
ekspor ini sangat penting bagi perekonomian
nasional. Namun demikian, kita juga tetap tidak
boleh melupakan pasar domestik. Kita juga tetap
harus terus meningkatkan pasar dalam negeri,”
tutur SBY.
Mengenai terjadinya krisis keuangan global
dewasa ini yang diperkirakan menyebabkan
ciutnya permintaan barang dan jasa di pasar
ekspor khususnya AS dan UE, Presiden SBY juga
berpesan agar kalangan dunia usaha Indonesia
dapat mengubah kesulitan dan tantangan
menjadi sebuah peluang. Caranya adalah
dengan berpikir secara lebih kreatif lagi agar
berbagai produk Indonesia dapat tetap diminati
di pasar ekspor.
Menurut Presiden, dalam situasi krisis
dewasa ini terdapat tiga sektor ekonomi yang
harus tetap dipacu pengembangannya karena
ketiga sektor ekonomi tersebut mempunyai
keunggulan yang tinggi dan menghasilkan
devisa yang cukup besar bagi negara. Ketiga
sektor itu adalah sektor pariwisata, sektor
ekonomi kreatif dan sektor tenaga kerja. ***

Lintas Berita

Menperin Bertemu Delegasi
US-ASEAN Business Council

M

enteri Perindustrian (Menperin)
Fahmi Idris pada tangga 22
Oktober 2008 lalu mengadakan
pertemuan dengan delegasi USASEAN Business Council untuk membicarakan
sejumlah isu ekonomi dan investasi khususnya
yang terkait dengan rencana investasi baru
dan perluasan investasi sejumlah perusahaan
anggota US-ASEAN Business Council di
Indonesia. Delegasi kalangan pengusaha AS ini
dipimpin oleh William Marmon, Wakil Presiden
US-ASEAN Business Council dan didampingi
oleh Cameron R. Hume, Duta Besar AS bagi
Indonesia.
Sejumlah perusahaan AS yang berencana
menanamkan investasi baru maupun perluasan
di Indonesia diantaranya adalah AES tertarik
untuk membangun lebih dari 10 pembangkit
listrik skala kecil; Monsanto Company berencana
menanamkan investasi US$ 8 juta untuk
membangun pabrik pemrosesan benih dengan
rencana investasi tambahan berikutnya sebesar
US$ 4 juta; Guardian Industries akan membangun
pabrik float glass senilai US$ 150 juta; dan
General Electric sedang mempertimbangkan
untuk membangun fasilitas gasifikasi baru.
Beberapa perusahaan lainnya yang juga
mempunyai rencana untuk menanamkan
investasi di Indonesia diantaranya Marathon
Oil dalam waktu dekat akan segera memulai
produksi minyak di wilayah KPS-nya dengan

Pertamina; PSEG akan menandatangani
pembelian batubara dengan perusahaan
Indonesia; Caterpillar akan memperluas fasilitas
produksinya di Indonesia dan kemungkinan
akan melakukan ekspansi lebih jauh di bawah
kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-India;
serta Dow Chemical Company yang juga tertarik
untuk melakukan investasi langsung di industri
kimia.
Usai pertemuan itu, Menperin Fahmi Idris
mengatakan US-ASEAN Business Council selama
ini aktif melihat kemungkinan investasi berbagai
negara di kawasan ASEAN. Banyak diantara
perusahaan tersebut yang sudah mempunyai
bisnis yang bagus di Indonesia. “Beberapa
diantara mereka sudah lama melakukan bisnis
di Indonesia seperti Caterpillar, beberapa
perusahaan lainnya memang merupakan
pendatang baru. Beberapa diantara mereka
memang sudah merencanakan untuk melakukan
investasi di sini, beberapa perusahaan lainnya
sedang melihat-lihat berbagai kemungkinan
dan ada juga yang sedang mempertimbangkan
untuk melakukan investasi,” kata Menperin.
Menurut Menperin, dalam pertemuan itu
kalangan perusahaan AS itu menyampaikan
bahwa probabilitas dalam melakuan bisnis di
Indonesia cukup besar. Namun mereka banyak
mempertanyakan soal insentif yang bisa
diberikan seperti pajak, pasokan gas, listrik dan
lain-lain.

“Mengenai insentif pajak saya jelaskan
secara gamblang tentang insentif pajak yang
ditetapkan di dalam PP No. 62 Tahun 2008 yang
merupakan perbaikan atau revisi dari PP No. 1
Tahun 2007. Mereka tampak sangat antusias
(mendengarkannya),” tutur Menperin.
Lebih jauh Menperin menjelaskan kalangan
pengusaha AS itu pada intinya tetap melihat
Indonesia sebagai lokasi investasi dan bisnis
yang bagus. Walaupun insenitf yang diberikan
sejumlah negara ASEAN lainnya lebih intensif,
namun mereka menyadari betul bahwa stabilitas
di Indonesia jauh lebih bagus.
“Mereka menyatakan yang sudah melakukan
bisnis di sini akan tetap mempertahankan
bisnisnya di sini dan yang belum akan segera
melakukan investasinya. Krisis keuangan di AS
tentu akan ada pengaruhnya pada beberapa
sektor tertentu, tetapi pada beberapa sektor
lainnya dampaknya kecil. Mereka itu sekarang
sedang mencari tempat untuk menyelamatkan
diri dan tempat tempat untuk menyelamatkan
diri itu adalah tempat-tempat yang tidak begitu
terguncang. Sebab, tempat-tempat seperti di
AS dan Eropa saat ini bukan merupakan tempat
yang aman (bagi bisnis mereka). Jadi, mereka
sedang mencari tempat-tempat yang aman
untuk jangka panjang,” demikian Menperin.
***
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Sandiaga S. Uno

UMKM Indonesia
Harus Bisa Naik Kelas
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ebanyakan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) di Indonesia
selama ini tetap jalan di tempat.
Mereka umumnya tidak mampu
mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.
Sebagian besar dari mereka tidak berhasil naik
kelas, dari usaha mikro menjadi usaha kecil,
dari usaha kecil menjadi usaha menengah dan
dari usaha menengah menjadi usaha besar.
Kucuran kredit perbankan dan atau lembaga
keuangan lainnya kepada UMKM pun sejauh
ini masih sangat terbatas. Bahkan, perbankan
pada umumnya menerapkan persyaratan kredit
yang sangat tidak mungkin dapat dipenuhi
kalangan UMKM. Seringkali
gara-garanya tidak adanya
modal kerja, pesanan barang
yang banyak mengalir dari dalam
maupun luar negeri terpaksa
tidak dapat dipenuhi kalangan
UMKM. Kondisi ini sangatlah
disayangkan mengingat potensi
ekonomi yang dimiliki kalangan
UMKM sungguh sangat besar.
Padahal semua orang
tahu bahwa kalangan UMKM
adalah pahlawan ekonomi,
khususnya di sektor riil yang
langsung bersentuhan dengan
kegiatan ekonomi masyarakat.
Sebab,
mereka
banyak
menyediakan lapangan kerja
bagi masyarakat.
Seandainya semua pihak
di tanah air memahami dan
menyadari pentingnya peranan
UMKM bagi perekonomian,
maka sudah barang tentu semua
pihak terkait, baik pemerintah
maupun kalangan lembaga
keuangan akan mengucurkan
alokasi kredit yang jauh
lebih besar kepada mereka.
Bahkan, kalau perlu semua
persyaratannya
dipermudah
dan bunga kreditnya dibuat
lebih ringan.
Permasalahan
utama
yang dihadapi jutaan UMKM
di dalam negeri selama ini
(hingga mengakibatkan UMKM
itu sulit berkembang menjadi
usaha yang lebih besar) adalah
masih sangat terbatasnya akses
kalangan UMKM terhadap
sumber permodalan, apakah itu
modal untuk investasi maupun
modal untuk kegiatan usaha
atau modal kerja.

Karena itu, Komite Tetap Bidang UMKM
Kadin Indonesia telah menetapkan programnya
dalam rangka membantu kalangan UMKM
di dalam negeri dengan memfokuskan
upayanya untuk mempermudah akses
permodalan kalangan UMKM terhadap sumber
permodalan.
Dalam rangka itulah, Ketua Komite Tetap
Bidang UMKM Kadin Indonesia, Sandiaga S.
Uno belum lama ini mengatakan bahwa Kadin
Indonesia telah menandatangani kesepakatan
kerjasama dengan enam perbankan nasional
untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
kepada UMKM. Keenam perbankan nasional
yang terlibat dalam kerjasaama itu adalah
Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan
Negara (BTN), Bank Mandiri, BNI 46, Bank
Syariah Mandiri dan Bank Bukopin.
“Dalam penyaluran KUR selama ini
misalnya, yang paling banyak dikeluhkan UMKM
bukanlah masalah bunganya, tetapi justru
masalah aksesnya yang relatif menyulitkan
kalangan UMKM. Karena itu, kami di Kadin
Indonesia mencoba untuk mengembangkan
sejauh mungkin agar akses UMKM terhadap
KUR ini menjadi lebih mudah dan cepat,” kata
Sandiaga.
Kendati demikian, Sandiaga mengakui
bahwa selama ini beban biaya modal (cost
of fund) yang dibebankan kepada kalangan
UMKM memang masih terhitung sangat
tinggi. Lebih-lebih kalau dibandingkan dengan
beban biaya modal yang berlaku bagi UMKM di
negara tetangga, beban biaya uang di Indonesia

p i n i

terhitung sangat tinggi.
“Selama ini sektor ekonomi yang menjadi
tulang punggung perekonomian negeri ini, yaitu
kalangan UMKM dibebani cost of fund yang
paling tinggi. Ini harus diubah agar bebannya
menjadi lebih rendah agar Non Performance
Loan (NPL) nya juga lebih rendah. Pengertian
rendah itu ya tidak jauh dari SBI. Kalau SBI
berada pada tingkat 16%, maka idealnya
tingkat bunga untuk UMKM adalah sekitar 15%.
Sekarang kan terkena biaya bunga yang sangat
tinggi, yaitu sekitar 25%,” tutur Sandiaga.
Menurut
Sandiaga,
UMKM
harus
mendapatkan pengertian yang lebih besar dari
pemerintah dan kalangan perbankan. Karena,
selain UMKM merupakan tulang punggung
perekonomian nasional, juga dewasa ini sudah
ada Undang-undang UMKM. Undang-undang
tersebut harus betul-betul menjadi acuan atau
landasan pengembangan UMKM di tanah air.
“Undang-undang UMKM ini jangan hanya
menjadi jargon politik saja tetapi hatus betulbetul menjadi landasan bagi pengembangan
UMKM nasional. Tahun 2009 memang akan
terjadi hingar bingar politik dengan akan
dilaksanakannya pemilihan umum, tapi
seyogyanya pengembangan UMKM ini tidak
terlupakan,” tegas Sandiaga.
Sandiaga mencontohkan selama ini akses
UMKM terhadap KUR masih relatif rendah,
yaitu hanya berada pada level di bawah 20%.
Dengan adanya landasan pengembangan
UMKM seperti diamanatkan di dalam UU
UMKM, Sandiaga mengharapkan akses UMKM
terhadap KUR dapat ditingkatkan paling tidak
menjadi 30%.
Selama ini, tambah Sandiaga, dana KUR
yang sudah tersalurkan sekitar Rp 9 triliun dari
total alokasi dana KUR sebesar Rp 42 triliun.
Namun dari total jumlah dana KUR yang
sudah mulai disalurkan sejak tahun 2008 itu,
kebanyakan hanya merupakan reposisi ulang
pinjaman sebelumnya.
Menurut Sandiaga, pemerintah bersama
kalangan perbankan nasional sudah waktunya
untuk membuka akses modal seluas-luasnya
kepada UMKM agar kendala permodalan di
kalangan UMKM ini dapat segera diatasi. Sebab,
apabila kendala akses modal ini dapat teratasi
maka akan diperoleh dampak yang sangat
besar bagi perekonomian di dalam negeri.
Tidak hanya kebutuhan berbagai jenis barang
di pasar domestik dapat terpenuhi, tetapi juga
akan tersedia lapangan kerja yang sangat besar
bagi masyarakat. Itulah multiplier effect yang
bisa dinikmati perekonomian nasional. ***
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Produksi PT Asian Auto International (AAI),

Komodo

Bus Tempel Pertama Buatan Indonesia

S

ecara teknis industri otomotif nasional dewasa ini sudah tidak
perlu diragukan lagi kemampuannya. Industri yang sudah
mulai dikembangkan pemerintah dan dunia usaha sejak
tahun 1970-an ini sudah mampu menciptakan desain mobil
sendiri hingga memproduksinya menjadi sebuah produk kendaraan
bermotor yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat di
dalam negeri.
Kemampuan kalangan putra putri anak bangsa dalam melakukan
rancang bangun di industri otomotif ini sudah terbukti secara sah dan
meyakinkan dengan diluncurkan kendaraan bermotor buatan dalam
negeri. Setelah PT Kanzen Motor Indonesia yang telah melepas
sejumlah produk sepeda motornya ke pasar domestik dan ekspor.
Kini giliran PT Asian Auto International yang belum lama ini telah
berhasil meluncurkan secara komersial produk kendaraan bermotor
hasil rancang bangunnya sendiri, yaitu produk bus merek AAI Bus tipe
Komodo, sebuah produk bus tempel yang tangguh namun nyaman
sekaligus ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar gas.
Disebut bus tempel karena komponen mesin bus berada di
bagian belakang kendaraan sedangkan bagian pengendali kendaraan
termasuk kemudi atau setir tetap berada di bagian paling depan.
Dengan demikian, seluruh rangkaian kendaraan antara gerbong
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depan dan gerbong belakang merupakan satu
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya,
apabila bus tempel itu dipisahkan antara
gerbong bagian depan dan gerbong bagian
belakang, maka keseluruhan gerbong tidak akan
dapat menjalankan fungsinya. Hal ini berbeda
dengan bus gandeng. Sebab, pada bus gandeng,
baik mesin maupun kemudi (setir) sama-sama
berada pada gerbong depan. Dengan demikian,
apabila gerbong depan dan gerbong belakang
dilepas satu sama lain, maka gerbong depan

masih tetap dapat berfungsi (beroperasi).
Direktur Pemasaran PT AAI, Rudy Soesilo
bus tipe Komodo buatan PT AAI ini tidak hanya
menjadi kebanggaan seluruh karyawan dan
jajaran manajemen PT AAI tetapi juga menjadi
kebanggaan bangsa Indoneesia. Sebab, seluruh
proses pembuatannya, mulai dari pembuatan
desain engineering sampai pada proses
pabrikasinya dilakukan di Indonesia oleh putera
puteri bangsa Indonesia.
“Dilihat dari sisi komponen pun, kami lebih

banyak dan lebih mengutamakan penggunaan
komponen produksi dalam negeri. Tingkat
kandungan komponen lokal yang sudah dicapai
saat ini adalah sekitar 50%. Hanya beberapa
komponen utama yang belum dapat diperoleh
dari dalam negeri yang masih harus diimpor dari
luar negeri seperti mesin dan transmisi,” kata
Ruddy.
Pada prinsipnya komponen yang digunakan
pada bus tempel Komodo merupakan komponen
yang diambil dari berbagai perusahaan vendor
(multi sourcing) baik dari dalam maupun
luar negeri. Seluruh komponen itu kemudian
dirangkai atau dirakit di Indonesia sesuai dengan
desain yang telah dibuat hingga menjadi sebuah
produk bus tempel yang handal.
Mesin mobil yang digunakan pada bus
Komodo adalah mesin berbahan bakar gas
(Compressed Natural Gas atau CNG) yang
memenuhi standard EURO 3 buatan Infracore
Doosan dari Korea, sedangkan transmisi yang
digunakan adalah transmisi otomatis buatan
Voith Turbo dari Jerman.
Sistem artikulasi pada bus tempel Komodo
menggunakan system artikulasi dari Hubner
19.5 Universal (Jerman). Hubner adalah
perusahaan ternama di dunia dalam bidang
produksi turntable untuk bus tempel. Sementara
itu, sistem pengereman pada roda bus tempel
Komodo menggunakan Knorr Bremse Brake
System yang memang dirancang khusus untuk
kendaraan dengan beban yang berat.
Bus tempel Komodo yang memiliki kapasitas
angkut penumpang sebanyak 155 orang, tambah
Ruddy, sangat cocok di pergunakan di kota-kota
besar di tanah air khususnya untuk memenuhi
kebutuhan moda transportasi darat sebagai Bus
Rapid Transit (BRT).
Karya Indonesia edisi 3 - 2008
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Sebanyak 13 unit bus tempel Komodo kini
sudah dipesan oleh PT Eka Sari Lorena Transport
untuk digunakan di jalur bus way di Jakarta.
Rencananya PT Eka Sari Lorena Transport akan
memasok ke-13 bus tempel Komodo itu kepada
PT Trans Jakarta selaku pengelola jalur bus way.
Selanjutnya PT Trans Jakarta akan menggunakan
bus tempel Komodo di jalur bus way Koridor
5 jurusan Kampung Melayu-Ancol. Penjualan
bus tempel Komodo kepada PT Ekasari Lorena
itu merupakan penjualan perdana bus tempel
hasil karya anak bangsa itu di pasar domestik.
Nilai pesanan ke-13 unit bus tempel Komodo
itu (off road) mencapai Rp 52 miliar dan seluruh
pesanan diserahterimakan pada bulan Oktober
2008.
Menurut Ruddy, proses pembuatan bus
Komodo juga merupakan prestasi tersendiri
bagi industri otomotif Indonesia, karena secara
teknis bus ini memiliki berbagai keunggulan
sehubungan dengan penerapan teknologi
termutakhir pada kendaraan bermotor
tersebut.
Salah satu kelebihan bus tempel Komodo
adalah karena bus tersebut menggunakan
transmisi otomatis DIWA.3 Voith yang
dikembangkan oleh Voith Turbo dari Jerman yang
sudah terbukti kehandalan dan kenyamanannya.
Transmisi otomatis Voith Turbo ini dilengkapi
dengan rem pelambat (retarder) yang posisinya
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berada di mesin. Rem pelambat inilah yang
justru melakukan 70% dari proses pengereman,
sisnya dilakukan oleh rem yang berada di
roda. Dengan demikian, berbeda dengan bus
pada umumnya yang hanya menggunakan
satu macam rem yang terletak di roda, pada
bus tempel Komodo terdapat dua mekanisme
pengereman, yaitu pada mesin (rem pelambat
atau retarder) dan rem biasa pada roda. Rem
pada roda biasanya digunakan hanya untuk
memperhalus pengereman pada saat kendaraan
mau berhenti.
Keunggulan lainnya dari produk bus tempel
Komodo adalah digunakannya independent
front suspension sehingga menghasilkan
kinerja suspensi yang sangat mirip dengan
kinerja suspensi pada mobil sedan. Dengan
menggunakan suspensi tersebut stabilitas
kendaraan menjadi lebih baik karena suspensi
roda sebelah kiri dan kanan bisa menyesuaikan
diri dengan kondisi jalan yang dilalui.
Untuk memberikan kenyamanan bagi para
penumpang, sumbu penggerak Voith pada bus
tempel Komodo juga dilengkapi dengan suspensi
udara (air suspension) sebagai pengganti per
daun sehingga lebih aman dan nyaman.
Menurut Ruddy, PT AAI merupakan sebuah
perusahaan patungan Indonesia-Malaysia dan
memiliki fasilitas produksi di Indonesia dengan
komposisi kepemilikan saham50%:50%. Mitra

dari Malaysia adalah Delloyd Corporation.
Perusahaan komponen otomotif ini juga sudah
beroperasi di Indonesia dengan nama PT Delloyd
Indonesia yang antara lain memproduksi
komponen electric mirror dan electric power
window untuk kendaraan Toyota Kijang Innova
dan Toyota Vios dan lain-lain.
Ruddy mengatakan selain memasarkan
produknya di Indonesia PT AAI juga berencana
untuk mengekspor produk bus tempel Komodo
ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara,
Eropa dan Rusia. Karena itu, dalam pembuatan
produk bus tempel ini PT AAI menerapkan
standar kendaraan bermotor yang berlaku
wialayah Eropa. ***
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I Wayan
Djegog
Dari Pandai Besi Menjadi Pembuat
Mesin Teknologi Tepat Guna
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eahlian membuat senjata tajam
seperti golok, pisau, belati, parang,
arit dan lain-lain ternyata mampu
mengantarkan
seorang
perajin
pandai besi menjadi seorang pembuat berbagai
jenis mesin berteknologi tepat guna. Dengan
mengandalkan keahlian dan pengalamannya
dalam membuat senjata tajam, I Wayan Djegog
(68 tahun), pandai besi itu, kini juga dikenal
sebagai seseorang yang ahli dalam pengerjaan
logam khususnya dalam pembuatan mesinmesin teknologi tepat guna.
I Wayan Djegog sendiri sejak kecil sudah
bergelut dengan dunia pandai besi. Karena,
secara turun temurun leluhur I Wayan Djegog
memang menekuni kegiatan usaha pandai besi.
Beralihnya profesi I Wayan Djegog --walaupun
tidak sepenuhnya beralih mengingat I Wayan
Djegog sendiri sampai kini masih aktif membuat
berbagai jenis senjata tajam—didahului dengan
Karya Indonesia edisi 3 - 2008
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sebuah peristiwa yang kurang mengenakkan.
Namun peristiwa itu tidak akan pernah
terlupakan sepanjang hidupnya karena justru
peristiwa itulah yang telah mengubah sejarah
hidup I Wayan Djegog.
Suatu ketika menjelang akhir dekade 1970an datang seorang kenalan lama I Wayan Djegog
ke lokasi usaha pandai besinya. Orang tersebut
berceloteh bahwa dari dulu kemampuan I Wayan
Djegog tidak banyak berubah hanya sebatas
membuat arit, pisau, golok dan lain-lain. Bagi
I Wayan Djegog pernyataan kenalan lamanya
itu sungguh bagaikan ledakan halilintar di siang
bolong. Namun sebaliknya pernyataan itu juga
menjadi semacam cambuk bagi I Wayan Djegog
sehingga memicunya untuk terus berpikir dan
berupaya untuk membuat peralatan
baru yang dapat berguna bagi
masyarakat sekitar. Sejak saat itu otak
I Wayan Djegog tidak pernah berhenti
berpikir untuk selalu membuat
terobosan baru.
Mengingat lingkungan di sekitar
tempat tinggal I Wayan Djegog adalah
lingkungan pertanian, maka yang
pertama kali muncul dalam benak
I Wayan Djegog adalah bagaimana
membuat peralatan dan mesin
pengolah hasil pertanian teknologi
tepat guna yang dapat betul-betul
bermanfaat bagi kalangan petani. I
Wayan Djegog pun terus memfokuskan
pikirannya untuk membuat peralatan/
mesin pertanian.
50
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Dengan mempelajari berbagai ilmu yang
terkait dengan pengerjaan logam dan kelistrikan
secara autodidak, I Wayan Djegog mulai mencoba
meraih obsesi barunya untuk dapat menciptakan
mesin-mesin teknologi tepat guna. Dengan kerja
keras dan pantang menyerah akhirnya I Wayan
Djegog berhasil membuktikan bahwa dirinya
tidak hanya mampu menjadi seorang pandai
besi tetapi juga mampu menciptakan berbagai
jenis mesin tepat guna.
Produk mesin/peralatan pertanian teknologi
tepat guna pertama kali diciptakan I Wayan
Djegog pada tahun 1980. Alat perontok padi
adalah alat pertanian teknologi tepat guna
pertama yang dibuat I Wayan Djegog dengan
memanfaatkan sepeda bekas. Setelah sukses
membuat alat perontok padi, I Wayan Djegog
pun mencoba membuat alat pencacah daun
keladi/talas untuk keperluan pembuatan pakan
ternak juga dengan memanfaatkan sepeda
bekas. Selanjutnya muncul peralatan tepat guna
lainnya. Beberapa alat teknologi tepat guna
yang hasil ciptaan I Wayan Djegog kini sudah
dimodifikasi dengan menggunakan mesin diesel
12 PK dari sebelumnya hanya menggunakan
tenaga penggerak manual.
Kemampuan dan keahlian I Wayan Djegog
yang selama ini dikenal masyarakat sebagai
pandai besi dengan julukan Pande Djegog
setahap demi setahap mengalami transformasi,
karena Djegog sendiri adalah tipe seorang pekerja
keras, memiliki semangat pantang menyerah
dan ulet. Dengan bekal tersebut Djegog
selalu menyempatkan diri untuk mempelajari
teknologi-teknologi yang baru ditemuinya. Dia
juga selalu tertarik untuk membaca berbagai
buku teknik dan mengumpulkan berbagai
informasi dari berbagai sumber lainnya.
Gayung pun bersambut, di tengah rasa haus
I Wayan Djegog untuk mempelajari berbagai
teknik pengerjaan logam, secara kebetulan
pemerintah memberikan kesempatan kepada I

Wayan Djegog untuk memperdalam keahliannya
di bidang pengerjaan logam. Pada tahun 1996
I Wayan Djegog mendapatkan kesempatan
untuk mengikuti kursus pengecoran logam di
Juana, Jawa Tengah serta diklat Perindustrian
di Yogyakarta pada tahun 1998.
Sampai saat ini I Wayan Djegog telah
berhasil menciptakan 16 jenis mesin teknologi
tepat guna. Kreasi I Wayan Djegog dalam
menciptakan mesin-mesin teknologi tepat guna
telah menghasilkan berbagai penghargaan dari
pemerintah. Diantara penghargaan itu adalah
Juara Pertama Lomba Teknologi Tepat Guna
Tingkat Provinsi Bali untuk Mesin Pemarut
Kelapa dan Pengiris Bawang pada tahun 2005.
Selanjutnya pada 15 Juli 2007 lalu I Wayan
Djegog juga mendapatkan penghargaan dari
Menko Kesra Aburizal Bakrie dengan meraih
predikat sebagai penghasil produk logam terbaik
dalam penyelenggaraan Pekan Produk Budaya
Indonesia.
Walaupun I Wayan Djegog hanya lulusan
Sekolah Dasar, namun rendahnya latar belakang
pendidikan tidak menghalangi I Wayan Djegog
untuk terus berkreasi dan berkarya menciptakan
mesin-mesin teknologi tepat guna khususnya
untuk pengolahan berbagai produk hasil
pertanian.
Dengan dibantu oleh 12 orang karyawannya,
I Wayan Djegog kini mampu menerima pesanan
pembuatan berbagai mesin teknologi tepat
guna dari para konsumen. Bahkan, untuk
pemesanan pembuatan mesin, konsumen tidak
perlu membuat desain sendiri, tetapi tinggal
menyebutkan spesifikasi mesin yang diinginkan
konsumen seperti fungsi mesin, kapasitas
produksi dan daya mesin, maka dengan berbekal
informasi kasar dari konsumen I Wayan Djegog
dapat membuatkannya, mulai dari desain
sampai menjadi produk jadi. Lebih jauh I Wayan
Djegog juga dapat memberikan konsultansi dan
memberikan solusi kepada pemesan tentang
mesin yang mereka butuhkan.
Beberapa mesin teknologi tepat guna yang
telah diproduksi I Wayan Djegog diantaranya
adalah mesin pemarut kelapa, mesin blender,
pengiris wortel/bawang, mesin perajang daun
the, mesin pencampur/penggiling daging, mesin
pengiris kripik singkong, mesin pembuat tepung
gaplek, mesin pembersih rumput laut, mesin
pencacah sampah padat, mesin penggiling biji
kopi, mesin pengupas kulit kedelai dan mete,
mesin rol mi mini, mesin pengolah batang rami
dan lain-lain.
Sejauh ini sebagian besar mesin-mesin
tersebut masih dipasarkan di sekitar Pulau Bali
dan beberapa daerah lain di tanah air seperti
Lampung dan Semarang, Jawa Tengah. Mesinmesin tersebut dijual dengan harga mulai dari
Rp 1 juta sampai di atas Rp 13 juta. ***

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

Gunakan
PRODUKSI DALAM NEGERI

sekarang!

