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ra teknologi digital telah mempengaruhi 
gaya hidup masyarakat. Layanan serba 
cepat tanpa mengurangi kualitas, baik 
berkaitan dengan proses produksi, 
pengadaan bahan baku,  maupun 

pengiriman. Masyarakat yang kini akrab dengan 
teknologi internet  mulai mengubah mindset dalam 
berinteraksi dengan pihak lain, termasuk dalam 
mengkonsumsi produk yang dibutuhkan.

Seperti dikatakan Presiden Republik Indonesia H. Joko 
Widodo, “Perkembangan teknologi tersebut sangat 
memengaruhi landscape ekonomi, sosial budaya, 
politik, nasional bahkan internasional. Dimana adanya 
pergeseran dari offline ke online.” 

Untuk mengantisipasi perubahan yang serba cepat, 
Indonesia memperkenalkan Making Indonesia 4.0  yang 
diluncurkan oleh Presiden  H. Joko Widodo pada 4 April 
2018. Peluncuran ini menandakan Indonesia tengah 
bersiap menuju revolusi industri ke-4, yaitu era dimana 
terjadi konektivitas antara manusia, mesin dan data 
(cyber physical system). 

Peluncuran Making Indonesia 4.0 didukung  
oleh Kementerian Perindustrian melalui upaya 
pengembangan ekosistem inovasi serta memberikan 
dukungan kepada “startup” di bidang teknologi industri 
4.0 melalui program “Making Indonesia 4.0 Startup”. 

Startup adalah sebuah perusahaan yang baru saja 
dibangun atau dalam masa rintisan, namun tidak 
berlaku untuk semua bidang usaha, istilah startup 
ini lebih di kategorikan untuk perusahaan bidang 
teknologi dan informasi yang berkembang di dunia 

internet. Jenis usaha perusahaan startup beragam, 
seperti pengembang aplikasi, sistim pembayaran, jasa, 
perdagangan, dan lain sebagainya.

Kementerian Perindustrian berupaya menjembatani 
kebutuhan industri dengan inovasi karya anak bangsa 
melalui peluncuran program kompetisi bagi para 
startup dengan inovasi di bidang teknologi revolusi 
industri ke-4, untuk mewujudkan Indonesia maju di era 
cyber-physical connection. 

Kementerian Perindustrian aktif mendorong 
tumbuhnya pelaku usaha rintisan digital (startup) di 
dalam negeri. Upaya ini untuk mengajak generasi muda 
Indonesia agar mengikuti perkembangan teknologi 
di era revolusi industri 4.0. Program ini merupakan 
ajang kompetisi bagi para startup di bidang teknologi 
revolusi industri ke-4. 

Tentu saja adanya ajang kompetisi ini diharapkan akan 
memberi manfaat bagi startup itu sendiri sekaligus bagi 
pelaku usaha IKM. Pemanfaatan tekknologi internet di 
era digital yang makin berkembang ini semakin menjadi 
keharusan bagi pelaku usaha IKM bila ingin eksis dan 
berkompetisi baik di dalam maupun luar negeri.

Direktorat Jenderal IKM Kemenperin berupaya 
agar pelaku usaha IKM semakin mengenal  serta 
memanfaatkan teknologi internet. Semakin banyak 
IKM yang memanfaatkan teknologi internet akan 
memudahkan mereka berkompetensi di era industri 
4.0. 

Untuk pelaku usaha IKM sambutlah era baru  yang akan 
memudahkan berinteraksi dan berusaha!

IKM Menuju IndonesIa 4.0 
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Membangun jembatan adalah pekerjaan yang mudah. Tapi dalam konteks interaksi politik, 
sosial, ekonomi dan budaya menjebatani mereka tidaklah begitu mudah karena kepentingannya 
berbeda-beda. Bila menjembatani kita anggap sebagai tugas dan tanggung jawab, maka berarti 
bahwa ada misi yang harus diemban, yakni menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda-
beda tadi, paling tidak bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dapat 
mendatangkan manfaat bersama.

Info 
Kebijakan

Menjembatani Bisnis antara  
Pusat  Inovasi dengan Investor

ika lihat apa yang berkembang dewasa 
ini. Hampir tidak ada dalam kehidupan 
ini yang tidak memerlukan tindakan 
yang sifatnya saling ketergantungan. 
Interdependensi ini perlu diatur agar 

tidak killing each others. Langkah ini penting karena visi 
dan misi orang seorang atau sekelompok atau institusi 
yang ada dan hadir dalam satu entitas berbeda satu 
sama lain. Tapi mereka saling membutuhkan satu sama 
lain karena adanya kesadaran bahwa interdependensi 
adalah keniscayaan. Kita menyadari ada kompetisi tapi 
di saat yang sama juga perlu melakukan kolaborasi dan 
aliansi. 

Kini kita hidup dalam lingkungan ekonomi kreatif 
dan juga masuk ke dalam sistem ekonomi digital. 
Kita sudah dalam sistem industrial internet;  sistem 
advance manufacturing,  dan global brain. Ketiganya 
mendorong kegiatan industri dan bisnis dewasa ini, 

dan tak terbantahkan. Industrial internet dikatakan 
telah terjadi integrasi antara cloud based analytic (big 
data) dan industrial machinery (big iron). Integrasi ini 
membuat mesin menjadi lebih prediktif, reaktif, dan 
sosial. Mesin saling bicara sendiri dan juga bicara 
dengan kita. 

Pada level advance manufacturing, di dalamnya ada 
teknologi 3D printing yang membuat pabrik menjadi 
semacam mesin printer besar. Pabrik telah berubah 
wajah menjadi briliant factory yang bisa melakukan 
prediksi, adaptasi, dan bereaksi lebih cepat. Dengan 
semakin mengglobalnya dunia, brilliant factory 
memicu  kemunculan small factory di desa- desa yang 
hanya perlu sambungan internet. Desain bisa dibuat 
dimana saja. Supply Chain bisa berlangsung dari banyak 
negara dan produksi dengan cara proses printing di 
tempat yang berbeda. Global brain dengan sendirinya 
akan terjadi karena pysical dan dunia digital semakin 

 Material pembuatan produk IKM
 Foto : istimewa
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terintegrasi. Fenomena ini akan mendorong talent pool 
juga semakin luas dan global. Global brain berarti ide 
bisa datang dari mana saja. Produksi dilakukan dimana 
saja.

Bersamaan dengan itu, terjadi pula pergeseran pola 
pengembangan bisnis global, dimana perusahaan global 
ada kecenderungan tidak membangun pabrik baru di 
berbagai negara, tapi lebih cenderung mencari mitra 
lokal para pengembang startup company sebagai pusat 
inovasi dalam rangka pengembangan kolaborasinya, 
industri dan bisnis. Diyakini bahwa kolaborasi dengan 
startup company menjadi semakin penting dan strategis 
manakala open innovation tumbuh makin marak. Cost 
of fund untuk, R&D dan inovasi secara internal dapat 
ditekan akibat makin bergantung pada karya eksternal 
yang bersumber dari pusat-pusat unggulan inovasi di 
negara tujuan yang berhasil tampil sebagai localize 
leaders yang brilian. 

Ecotech berbasis digital kini telah 
mengglobal.  Kekuatan kekayaan intelektual telah 
tampil sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru dan 
berhasil menggeser pertumbuhan sektor manufaktur 
yang secara konvensional selama ini dikatakan sebagai 
mesin penggerak ekonomi. Pergeseran ini tidak bisa 
dihambat atau dicegah karena trend-nya sudah bisa 
dikatakan sebagai “takdir”. Dan ini berlangsung secara 
teknologis yang diagregasi oleh kekuatan kekayaan 
intelektual yang tidak lagi hidup di menara gading, 
namun landing dan bersemi dalam dunia ekonomi riil 
yang muncul dalam komunitas industrial internet, 
advance manufacturing yang dikapitalisasi oleh 
kekuatan global brain dan localize leaders yang haus 
apresiasi, dan komersialisasi. 

Jangan kaget kalau suatu hari anak kita atau cucu 
kita menjadi orang hebat dan berhasil menjelma 
menjadi orang kaya baru (OKB) karena kehebatannya 
mengkapitalisasi kekayaan intelektualnya menjadi 
kekuatan kekayaan yang bersifat material. 
Keberuntungan ini tidak membedakan antara anak 
dan cucunya orang kaya atau miskin karena Tuhan 
menitipkan kekayaan intelektual pada semua manusia 
yang mau berusaha dan mau belajar dengan tekun, 
ulet, dan sungguh-sungguh. 

Melihat fenomena ekonomi, industri, dan bisnis yang 
kini hidup dalam lingkungan baru yakni dalam eco 
digital economy, maka mari kita sambut dengan penuh 
semangat dan motivasi dan keyakinan bahwa ekonomi 
akan tetap dan terus tumbuh. Hanya saja yang di masa 
lampau sektor manufaktur yang konvensial bisa tumbuh 
rata-rata tinggi, yakni pada pengalaman Indonesia di 
tahun 1970-an hingga 1990-an bisa tumbuh 12% jauh 
di atas laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% per 
tahun kala itu, kini bisa tumbuh rata-rata 6-7% saja 
sudah syukur alhamdulillah. 

Namun ketika sektor lapangan usaha komunikasi 
dan informasi (dimana di dalamnya ada kontribusi 
dari sektor industrial internet, dan kegiatan advance 
manufacturing)  berdasarkan data BPS tahun 2017 
mampu tumbuh 10,1%.dan tahun  2018 diproyeksikan 
tumbuh 10,5%. Inilah new industrialize era yang akan 
menjadi penggerak utama ekonomi negeri ini di masa 
kini dan mendatang. Proses manufakturing yang 
konvensional masih tetap akan berkontribusi dalam 
pembentukan PDB ekonomi tapi nilainya sebagian 
diambil oleh perkembangan kemajuan industrial 
internet dan advance manufacturing yang angka 
statistik pertumbuhannya dicatat dalam lapangan 
usaha komunikasi dan informasi. 

Mudah-mudahan datanya tidak meleset.  Jika asumsi ini 
benar, maka sejatinya  shifting  secara industrial sudah 
mulai berlangsung di negeri ini, dan semoga sebagian 
besar adalah para pemain lokal yang sudah mulai 
mengglobal secara bertahap. Menjadi tepat ketika 
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengambil 
inisiasi brilian untuk melakukan breaktrough dengan 
meciptakan platform baru untuk mengembangkan 
industri yang beliau sebut dengan istilah 4.0. 

“Mungkin identik dengan istilah industrial internet dan 
advance manufacturing yang dibahas dalam tulisan 
ini. Industri manufaktur yang konvensional, proses 
industrial dan proses bisnisnya apakah akan mati, tentu 
diharapkan tidak. Mereka pasti tetap ingin eksis sambil 
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. 

Sebagai contoh, PT Jamu Sido Muncul Tbk telah mulai 
melakukan proses otomatisasi dan penggunaan robot, 

 Menperin mendampingi Presiden Jokowi pada pameran Indonesia 
Industrial Summit Tahun 2018 & Peluncurang Making Indonesia 4.0

 Foto : Istimewa
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dan tinggi serta mengembangkan industri informasi 
(industrial internet), bioteknologi material baru 
antariksa, kelautan, dan lain-lain. 

Akhirnya sebagai catatan penutup disampaikan kalimat 
yang bernas dari Michael Porter yakni bahwa ekonomi 
akan berpihak pada negara yang mau merangkul aneka 
budaya dan menyerap keaneka ragaman gagasan 
mereka ke dalam proses inovasi. Hal ini akan dipicu 
oleh perpaduan teknis dan kreatif, serta perkembangan 
penelitian, kreatifitas, seni dan pemikiran mutakhir. 
Konsep tersebut adalah kekuatan dan keunggulan 
kompetitif. 

Kalau ditanya lembaga mana di republik ini yang 
cocok memikul tanggung jawab sebagai jembatan, 
penulis memiliki jawaban sendiri, yakni Kementrian 
perindustrian RI. Semoga bermanfaat. (Fauzi Aziz)

sebagaimana.  dijelaskan oleh CEO perusahaan tersebut 
kepada media. Upaya ini akan bisa menekan biaya 
produksi antara 15-20%, akibat terjadi peningkatan 
efisiensi. Yang pasti perubahan dan perkembangan 
yang terjadi harus dikawal oleh lingkungan kebijakan 
pemerintah yang lebih baik dan iklim yang sehat. 

Pemerintah harus bisa menjembatani tumbuhnya 
industri digital dan memasiliitasi kebutuhan mereka 
karena eranya. Tidak bijaksana kalau pemerintah 
membiarkan pertumbuhan dan perkembangan yang 
tengah berlangsung diserahkan kepada mekanisme 
pasar, meskipun mereka hadir dengan jerih payahnya 
sendiri, melakukan proses capicity building sendiri, 
dan membuka sendiri akses yang mereka butuhkan 
untuk mengembangkan rintisan usaha yang dilakukan. 
Salah satunya adalah pemerintah menjembatani model 
bisnis antara pusat-pusat keunggulan inovasi yang 
sudah layak secara tekno ekonomi untuk berkolaborasi 
dengan investor dalam negeri maupun dengan investor 
global. 

Belajar dari pengalaman China pada tahun 2007, 
presiden Hu Jintao mengatakan bahwa China harus 
berfokus pada tujuan baru untuk memastikan 
pertumbuhan ekonomi yang mantap dan cepat, serta 
menjadikan China negara yang inovatif. Yang dilakukan 
antara lain adalah: 1) meningkatkan taraf pendidikan 
seluruh bangsa dengan memberikan pelatihan yang 
jauh lebih tinggi untuk orang-orang yang inovatif. 
2) meningkatkan kapasitas inovasi mandiri China. 
3) menambah porsi goverment expenditure untuk 
pembinaan dan pengembangan inovasi mandiri. 4) 
menciptakan sistem yang berorientasi pasar untuk 
inovasi teknologi. 5) terus menciptakan kondisi yang 
kondusif bagi inovasi dan berupaya mendidik ilmuwan 
serta pemimpin kelas dunia di bidang penelitian ilmiah 
dan teknologi. 6) meningkatkan industri teknologi baru 

 Pemaparan Ilham A. Habibie dalam acara Making Indonesia 4.0 Conference

 doc. Kemenperin

 Foto : Istimewa

 Menperin Resmikan Perluasan Pabrik Sido Muncul
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erkembangan IKM setiap tahunnya 
selalu memberikan nilai positif dengan 
angka yang baik. Program Penumbuhan 
& Pengembangan IKM sengaja dibuat 
bersinergi dengan lajunya industri saat 

ini untuk meningkatkan tren positif yang tumbuh. Sebagai 
unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Menteri Perindustrian, Ditjen IKM memiliki 
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, 
standardisasi industri dan teknologi industri, peningkatan 
daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas 
kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi 
industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri 
menengah agro, kimia, barang galian non-logam, tekstil 
dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta 
elektronika dan telematika. 

IKM yang merupakan sektor mayoritas dari populasi 
industri di Indonesia, aktivitasnya dinilai membawa efek 
berganda yang positif untuk mendorong pemerataan 
kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan 
IKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. 
IKM telah terbukti mampu bertahan pada krisis moneter 
yang pernah terjadi. Perkembangan IKM jika dilihat dari 
tahun 2013-2017 juga menunjukkan peningkatan jumlah 
jumlah unit usaha IKM, dimana pada 2017 mencapai 4,49 
juta IKM dengan menyerap jumlah tenaga kerja hingga 
10,57 juta.

Pertumbuhan IKM  tidak terlepas dari peran pemerintah 
pusat berkoordinasi dengan daerah terhadap implementasi 
program-program penumbuhan dan pengembangan IKM. 
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen 
IKM) Kementerian Perindustrian memiliki enam program 
dengan tujuan untuk penumbuhan dan pengembangan 
IKM di Indonesia. Adapun program tersebut meliputi: 

1. Pengembangan Sentra IKM, mengingat potensi dari 
sentra IKM sebagai wadah promosi dan workshop dari 
para IKM maka Direktorat Jenderal IKM memberikan 
fasilitasi dan pembinaaan untuk peningkatan 
kemampuan dari Sentra IKM agar lebih berdaya saing 
dan mampu memikat target market.

2. Pengembangan Produk IKM, Direktorat Jenderal 
IKM melakukan pengembangan nilai jual produk IKM 
melalui program One Village One Product (OVOP), 
dimana melalui  suatu pendekatan pembangunan 
daerah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi 

Menilik empat Tahun Kinerja ditjen IKM
Fasilitasi & pembinaan, pengembangan produk IKM, Penumbuhan Wirausaha 
Baru, Restrukturisasi, e-Smart IKM, hingga Santripreneur merupakan program 
prioritas Ditjen IKM dalam memajukan industri kecil dan menengah Indonesia.

daerah tersebut. Konsep OVOP berasal dari Oita, 
Jepang dan diadopsi oleh berbagai negara di dunia. 
Selain itu Direktorat Jenderal IKM memiliki Klinik 
Desain Kemasan dan Klinik HKI untuk memfasilitasi 
IKM memiliki desain yang menarik, kemasan aman 
dan berdaya saing, selain itu diperkuat dengan produk 
yang telah terdaftarkan dalam HKI.

3. Wirausaha Baru, Penumbuhan Wirausaha Baru IKM 
dilakukan melalui bimbingan teknis produksi dan 
fasilitasi perizinan melalui IUI/TDI/IUMK. Program ini 
bertujuan menumbuhkan masyarakat industri. 

4. Restrukturisasi, Program pemberian potongan harga 
pembelian mesin/peralatan dari pemerintah melalui 
Kementerian Perindustrian kepada perusahaan 
industri kecil dan menengah. 

5. E-Smart IKM, sistem database IKM yang tersaji dalam 
profil industri, sentra dan produk yang diintegrasikan 
dengan marketplace. 

6. Santripreneur, penumbuhan & pengembangan unit 
industri dan wirausaha industri baru di pondok 
pesantren.

Jika dijabarkan pada setiap program prioritas yang 
dijalankan Direktorat Jenderal IKM, pada setiap tahunnya 
penilaian dari jumlah unit usaha IKM, jumlah tenaga kerja 
hingga kontribusi nilai output IKM terhadap nilai output 
non-migas mampu menunjukkan progresivitas hingga 
saat ini. Direktorat Jenderal IKM terus menjalankan 
pembangunan dan pemberdayaan potensi  IKM di seluruh 
wilayah Indonesia. Hal ini juga didorong dengan revolusi 
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industri 4.0, dimana program-program dari Direktorat 
Jenderal IKM mengacu pada realisasi program dari Making 
Indonesia 4.0. Industri ini menggabungkan teknologi 
otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan 
tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi 
manufaktur. Ini termasuk sistem cyber-fisik, Internet of 
Things (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif.

Program yang terus digenjot pertumbuhannya sebagai 
penguat industri di daerah seperti Sentra IKM, sejak 
tahun 2015 -2018 telah terfasilitasi sebanyak 4.923 sentra 
di Indonesia. Dimana sentra sendiri merupakan suatu 
wilayah atau dapat disebut sebagai kawasan tertentu, 
tempat sekelompok perusahaan IKM menghasilkan 
produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis atau 
melakukan proses pengerjaannya sama dengan diperkuat 
melalui pengembangan kemampuan SDM, pengembangan 
teknologi, perluasan informasi, dan pengembangan pasar 
sentra. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fasilitasi sentra 
IKM di daerah yaitu berupa pendampingan tenaga 
ahli, pembinaan oleh Tenaga Penyuluh Lapang (TPL). 
“Kementerian Perindustrian terus berupaya melakukan 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) 
pelaku IKM sebagai salah satu syarat pemberdayaan IKM 
dalam Revolusi Industri 4.0. Pemberdayaan IKM selain 
dilakukan melalui pelatihan, juga dapat dilakukan melalui 
pendampingan,” ungkap Dirjen IKM Gati Wibawaningsih.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembina industri yang 
memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni 
untuk membimbing IKM. Sebab peningkatan kompetensi 
SDM pelaku IKM adalah salah satu syarat pemberdayaan 
IKM dalam Revolusi Industri 4.0. Selain itu Kementerian 
Perindustrian juga memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh 
Perindustrian (PFPP) sebagai jembatan pemerintah 
yang turun langsung ke lapangan untuk membina dan 
membimbing IKM didaerah.

“Kami menjadikan PFPP sebagai konsultan bagi 
IKM dengan memberikan layanan penyuluhan yang 
profesional di sektor industri. Upaya yang ditempuh 
untuk mewujudkan visi itu adalah dengan membina dan 
mengembangkan secara berkesinambungan agar PFPP 
mempunyai jiwa entrepreneurship, profesional, dan 
memiliki spesialisasi atau bidang kepakaran,” jelas Dirjen 
IKM.

Selain itu Direktorat Jenderal IKM juga melakukan proses 
revitalisasi sentra IKM melalui pembiayaan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) yang bertujuan untuk mengangkat potensi 
daerah yang belum dimanfaatkan seutuhnya, memberikan 
sarana dan prasarana guna meningkatkan daya saing 
IKM memasuki pasar dalam negeri maupun pasar 
mancanegara. DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM ini telah 
berjalan mulai Tahun Anggaran 2016 hingga sekarang. 

Dari sisi pengembangan produk, Direktorat Jenderal 
IKM juga memiliki Klinik Desain Merek dan Kemasan 
dan Klinik HKI. Dimana IKM diberikan fasilitas gratis 
terkait konsultasi bantuan desain dan kemasan serta 
mengoptimalkan HKI bagi pelaku IKM. Fasilitasi ini terus 
ditingkatkan setiap tahunnya. Hal ini tentu berdampang 
pada produk IKM yang berdaya saing. Jika melihat capaian 
dari Klinik Desain dan Merek Kemasan serta Klinik HKI, 
tentunya program fasilitasi ini sangat bermanfaat 
bagi IKM. Hanya saja masih ada IKM di daerah yang 
belum terjangkau fasilitasi ini. Untuk itu di tahun 2019, 
Direktorat Jenderal IKM siap meluncurkan website khusus 
untuk fasilitasi desain dan merek kemasan serta aplikasi 
android yang mampu mempermudah pelaku IKM serta 
menjadikan IKM lebih tanggap dengan teknologi digital 
saat ini.

Selain itu, program pengembangan produk yang dilakukan 
Direktorat Jenderal IKM yaitu melalui One Village One 
Product (OVOP) dengan menggunakan pendekatan 
pengembangan potensi daerah disatu wilayah untuk 
menghasilkan satu produk kearifan lokal, berkelas 
global yang khas daerah dengan memanfaatkan sumber 
daya lokal. Kategori daerah yang masuk dalam OVOP 
dengan kualitas baik dan telah lolos dalam penilaian akan 
mendapat reward penilaian dan pemberian OVOP Award 
bintang 4 & 5.

Menyadari pentingnya peran IKM dalam pendorong 
ekonomi nasional, Direktorat Jenderal IKM Kementerian 
Perindustrian menargetkan  penumbuhan 20.000 
wirausaha industri kecil baru. Para calon wirausaha 
baru dibekali dengan fasilitasi pelatihan bimbingan 
teknis wirausaha baru dari berbagai sektor misalnya 
makanan, minuman, kerajinan, fesyen, elektronik, hingga 
perbengkelan kendaraan bermotor, seperti pengelasan. 
Dalam pembentukan calon wirausaha baru di industri 
kecil didukung juga dari pemerintah daerah yaitu berupa 
izin di sektor pangan misalnya perizinan pangan industri 
rumah tangga (PIRT), kemudian yang menghasilkan 
produk berisiko tinggi membutuhkan izin sampai Balai 
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau bantuan 
dalam legalitas usaha seperti IUI/TDI/UMK. 
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Tidak hanya itu saja, Direktorat Jenderal IKM 
mengeluarkan kebijakan dan program kerja untuk 
membantu IKM yaitu Restrukturisasi Mesin dan/atau 
Peralatan Industri Kecil dan Menengah. Melalui program 
tersebut, Pemerintah akan memberi potongan harga 
dengan cara reimburse atas pembelian mesin dan/atau 
peralatan dengan potongan harga yang dapat diberikan 
adalah paling banyak 30% dari harga pembelian mesin 
dan/atau peralatan buatan dalam negeri, atau 25% untuk 
mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri. Adapun 
nilai penggantian yang diberikan adalah Rp 10 juta sampai 
dengan Rp 500 juta per perusahaan per tahun anggaran. 

Program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM ini 
sudah dijalankan sejak tahun 2009, dan selama kurun 
waktu 2015-2017   sebanyak 379 IKM  menerima program 
tersebut dengan total nilai potongan mencapai Rp 42,306 
miliar.

Saat ini yang menjadi program paling digencarkan dan 
mendorong IKM memperluas pasar melalui pemanfaatan 
teknologi digital yaitu e-Smart IKM. Program terintegrasi 
dengan teknologi digital di tengah menghadapi era 
revolusi industri keempat dan berdasarkan peta jalan 
Making Indonesia 4.0, aspek penguasaan teknologi 
akan menjadi penentu utama keberhasilan dalam 
implementasi Industri 4.0 dari sektor industri kecil dan 
menengah. Dalam upaya mendorong pelaku IKM kita 
terlibat di e-Smart IKM, Direktorat Jenderal IKM telah 
melaksanakan workshop agar mereka dibekali pelatihan 
untuk peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya. 

Selain itu, pembinaan dalam program e-Smart IKM 
juga meliputi pemantauan data performansi setiap 
pelaku usaha yang telah tergabung dalam e-Smart IKM. 
Dalam upaya mendorong pelaku IKM nasional masuk 
ke marketplace, Kemenperin beserta Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejak 
tahun 2017 telah bekerja sama mengenai fasilitasi akses 
internet di sentra IKM seluruh Indonesia. Sampai saat ini 
sudah terpasang di empat titik sentra IKM.

Satu lagi program yang prioritas yang terbilang cukup 
menarik minat wirausaha baru yaitu santripreneur. 

Program ini memiliki tujuan penumbuhan dan 
pengembangan unit industri dan wirausaha industri baru 
di pondok pesantren (ponpes).  Upaya ini dimaksudkan 
agar para lulusan ponpes nanti dapat turut mendorong 
penumbuhan industri kecil dan menengah (IKM).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto 
menegaskan, pondok pesantren berperan penting dalam 
upaya mewujudkan kemandirian industri nasional. 
Langkah strategis ini dilakukan melalui program 
santripreneur, yang berbasis pada Business Process 
Outsourcing (BPO), joint operation, dan capacity 
building dengan kerja sama beberapa perusahaan industri 
dan perbankan. Upaya ini merupakan wujud komitmen 
Kemenperin dalam menumbuhkembangkan IKM di dalam 
negeri.  IKM (termasuk yang ada di pesantren) turut 
mendorong visi pemerintah menciptakan pemerataan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Kegiatan yang dilakukan berupa dua model strategis 
dalam upaya pelaksanaan program santripreneur, 
yaitu “Santri Berindustri” dan “Santri Berkreasi”. 
Implementasi model “Santri Berindustri”, perlu dilakukan 
melalui program pengembangan unit industri yang 
telah dimiliki oleh ponpes maupun penumbuhan unit 
industri baru yang potensial. Langkah ini diharapkan dapat 
mendorong unit industri tersebut menjadi tempat magang 
para SDM di lingkungan ponpes. Pendekatan lainnya, 
Direktorat Jenderal IKM akan memberikan 
fasilitasi melalui program pelatihan dan pendampingan, 
jejaring, serta pembekalan manajerial guna menempa 
skill mereka yang akan dibekali oleh Direktorat 
Jenderal IKM. 

Sejatinya Kementerian Perindustrian akan terus berupaya 
mendukung pemerataan ekonomi dengan sejumlah 
kebijakan dan implementasi. Melalui Direktorat Jenderal 
IKM yang terfokus pada penumbuhan industri kecil dan 
menengah tentunya menjadi tantangan tidak ringan. 
Akan tetapi dengan program strategis prioritas Direktorat 
Jenderal IKM diharapkan semua dapat berjalan sesuai 
dengan tujuan dan target pemerintah. (Iga Mayang R)
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uilding a bridge is an easy chore. But 
in the context of political, social, 
economic and cultural interactions, 
elaborating them is not that easy 
because the difference of their stakes. 
If we consider the bridging thing as 

a duty and responsibility, so it means that there is a 
mission which must be carried out, namely merging the 
various different interests, or at least, how to make they 
co-operate and work together to achieve goals that can 
bring mutual benefits.

We see what is developing today. Almost nothing in this 
life which does not need actions that are interdependent. 
This interdependency needs to be set so that they will 
not kill each other’s. This step is important because the 
vision and mission of a person or group or institution 
as an entity are different from one to another. But both 
of them need each other because there is awareness 
that the interdependence is essential. We recognize 
the competition, but at the same time we also need to 
collaborate and stand for alliance.

Today we are living in a creative economic environment 
and also entering into the digital economic system. 
Now, we are already in the industrial internet system; 
advance manufacturing system, and the global brain. 
All three drive industrial and business activities these 
days and it is undeniable. Industrial internet what 

Bridging the Business Between 
Innovation Centers and Investors

has been said on the integration between cloud based 
analytic (big data) and industrial machinery (big iron). 
This integration makes the machinary become more 
predictive, reactive, and societal. Machines have become 
talk to each other, themselves and also talk to us.

At the advanced manufacturing level, there is a 3D 
printing technology that makes the factory becomes 
a kind of large printer machine. The manufacturing 
plant has turned into a brilliant factory that can make 
predictions, adaptations, and reacts faster. As the world 
becomes more global, the brilliant factory triggers the 
appearance of small factories in small towns that only 
need an internet connection. Design can be reached 
anywhere. Supply Chain can take place from many states 
and production by means of packing in different places. 
The global brain will naturally occur because the physical 
and the digital world are progressively integrated. This 
phenomenon will encourage the talent pool to get wider 
and more global. Global brain means ideas can add up 
from anywhere. Production is performed everywhere.

At the same time, there has also been a transformation in 
the pattern of global business development, where global 
companies have a tendency not to build new factories in 
various countries, but rather to look for local partners 
of startup company developers as centers of innovation 
in the context of collaborative development between 
industry and business. It is believed that collaboration 
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with startup companies is becoming increasingly 
important and strategic when open innovation grows 
more and more. The cost of funds for R & D and 
innovation can be internally suppressed as a result of 
increasingly relying on external works sourced from 
leading innovation centers in the destination countries 
that have succeeded in being brilliant localize leaders.

Digital-based Ecotech has now globalized. The power 
of intellectual property has gone forth as a new engine 
of economic growth and has succeeded in shifting 
the growth of the manufacturing sector, which has 
conventionally been said to be the engine of economic 
growth. This transformation cannot be inhibited or 
prevented because the trend can be said to be "fate". 
And this takes place technologically which is aggregated 
by intellectual property forces that no longer live in 
Gading towers, but landing and jumping up in the real 
economy world that appears in the industrial internet 
community, advance manufacturing that is capitalized 
by global brain and localize leaders who are thirsty for 
creation, and commercialization.

Don't be surprised if one day our children or 
grandchildren become great people and succeed in 
becoming a new rich man because his greatness in 
capitalizing his intellectual property into the durability 
of material wealth. This fortune does not distinguish 
between children and grandchildren who are rich or 
poor because God entrusts intellectual property to all 

humans who want to try and want to study diligently, 
resilient and earnest.

Looking at the economic, industrial and business 
phenomena that are at present living in a new 
environment, namely in an Eco digital economy, then 
let us welcome with enthusiasm and motivation and 
confidence that the economy will remain and continue to 
grow. Only in the past the conventional manufacturing 
sector can grow on high average. For example Indonesia 
experience in the 1970s to 1990s it could grow 12%, far 
above the average economic growth rate at 6-7% per 
year at that time. But now it can only grow 6-7% per 
year at the optimistic level.

However, when the communication and information 
business sector (in which there are contributions 
from the industrial internet sector, and advance 
manufacturing activities), based on BPS data in 2017, it 
is able to grow at 10.1% and 2018 is projected to rise by 
10.5%. This is the new industrial era which will primarily 
drive the economy of this country in the present and 
the future. The conventional manufacturing process 
will still contribute to economic GDP formation, but its 
value is partly withdrawn by the progress of industrial 
internet and advanced manufacturing, whose growth 
statistics are recorded in the field of communication 
and information.

Hopefully the data doesn't miss. If this assumption is 
correct, then actually industrial shifting has begun 
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to take place in this country, and hopefully most of 
them are local players who have started to grow global 
gradually. It turned right when Minister of Industry 
Airlangga Hartarto took brilliant initiation to make 
breakthrough by creating a new platform to develop the 
industry, which he later called by the term of 4.0.

"It may be identical to the term industrial internet 
and advance manufacturing discussed in this report. 
Conventional manufacturing industries, industrial 
operations and business processes, will it die? Of course 
they are not expected to. They surely want to exist while 
adjusting themselves to the new environment.

For example, PT Jamu Sido Muncul Tbk has begun 
the process of automation and the use of robots, as 
been explained by the company's CEO to the media. 
This effort will cut down production costs at 15-20% 
due to the increased of efficiency. What certain is 
that changes and developments which occur must be 
escorted by a better environment of government policy 
and a salubrious climate.

The government must be capable to bridge the growth 
of the digital industry and facilitate their needs because 
today is their era. It is not wise for the government to 
allow the ongoing growth and development to be exited 
to the market mechanism, even though they are present 
with their own efforts, carry out their own capacity 
building process, and open up the access they need to 
develop the business pilot all by themselves. One thing 
that needs to be done is the government bridging the 
business model between the centers of innovation, 
excellence that are technically proper to be collaborated 
with domestic investors and world-wide investors.

Learning from China's experience in 2007, President 
Hu Jintao said that China must focus on new goals to 
ensure regular and rapid economic growth, and make 
China an innovative country. What was done are: 1) 

improving the level of education of the entire country 
by providing much higher training for innovative 
people. 2) Increasing China's independent innovation 
capability. 3) Increasing the percentage of government 
expenditure for the development and the development 
of independent innovation. 4). Creating a marketplace-
oriented system for technological innovation. 5) 
Continue to produce a conducive environment for 
innovation and strive to educate world-class scientists 
and leaders in the field of scientific and technological 
research, 6) improving the new and high technology 
industries and develop the information industry 
(industrial internet), new space, marine and biotech 
materials etc.

In the end, as a closing note, Michael Porter delivered 
a nuanced sentence, that the economy will side to the 
countru who wants to embrace various cultures and 
absorb the diversity of their ideas into the innovation 
process. This will be triggered by a combination of 
technical and creative thing, as considerably as the 
development of research, creativity, art and cutting-
edge thinking. That kind of concept is the strength and 
competitive advantage.

If asked which institution in this republic is suitable to 
assume the responsibility as a bridge, the author holds 
his own answer, namely the Indonesian Ministry of 
Industry. Hopefully this may useful for all of us.
(Fauzi Aziz, observer of economic and industrial issues)
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entra IKM Tanggulangin yang berlokasi 
di daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa 
Timur, dengan penduduknya yang 
didominasi profesi sebagai perajin 
tas dan koper berbahan kulit maupun 

bahan lainnya. Sentra Industri yang mulai berdiri pada 
tahun 1939 ini awalnya hanya terdiri dari beberapa 
perajin yang membuat berbagai jenis produk tas 
dan koper. Pada tahun 1976 dibentuk sebuah Badan 
Koperasi yang bernama INTAKO singkatan dari Industri 
Tas dan Koper yang pada masa-masa awal hanya 
beranggotakan 27 perajin, seiring dengan perjalanan 
waktu dan perkembangan sentra, Koperasi ini terus 
tumbuh hingga beranggotakan 354 perajin dan memiliki 
aset senilai 10 milyar Rupiah. Sentra IKM Tanggulangin 
menjadi sebuah daerah wisata belanja yang terkenal di 
Jawa Timur.

Masa kejayaan Sentra IKM Tanggulangin menurun 
ketika terjadi bencana semburan lumpur Lapindo 

yang terjadi di daerah Porong, Sidoarjo. Sebanyak 70 
persen perajin di Sentra IKM Tanggulangin berhenti 
berproduksi imbas dari menurunya jumlah pengunjung 
akibat citra lumpur Lapindo Sidoarjo. Beberapa perajin 
yang masih bertahan, umumnya mengerjakan pesanan 
tas dari industri yang lebih besar maupun pesanan 
langsung dari konsumen. Meskipun demikian, geliat 
industri tas dan koper di Tanggulangin masih terus 
berjalan dan perlu untuk diperkenalkan kembali kepada 
masyarakat dengan wajah baru yang lebih baik.

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong 
pertumbuhan sektor industri kulit, alas kaki dan barang 
jadi kulit melalui berbagai program. Salah satunya 
adalah Program Revitalisasi Sentra IKM Tanggulangin 
yang telah digagas sejak tahun 2017. Kementerian 
Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri 
Kecil dan Menengah bersinergi dan berkolaborasi 
dengan berbagai stakeholder terkait di Kabupaten 
Sidoarjo serta menyusun Roadmap Revitalisasi Sentra 
IKM Tanggulangin.

Pada Acara Launching Wisata 3in1 Sentra IKM 
Tanggulangin dan Pembukaan Pasar Kreatif 
Tanggulangin tanggal 2 November 2018, Direktur 
Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Gati 
Wibawaningsih mengatakan bahwa Industri kulit, alas 
kaki dan barang jadi kulit merupakan salah satu sektor 
industri prioritas yang mampu memberikan kontribusi 
yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. 
Kinerja ekspor sektor ini pada periode Januari sampai 

Rebranding Tanggulangin
Penyegaran Identitas Menuju era digitalisasi 

Selain memaksimalkan kualitas produk dunia usaha juga 
harus memperhatikan aspek-aspek pendukung bisnis 
lainnya. Tidak hanya terfokus pada produk, tampilan, 
daya tarik, serta identitas menjadi sebuah kebutuhan 
dari setiap unit usaha untuk ditampilkan bila ingin 
bertahan di era yang serba modern dan dinamis ini. 
Seperti halnya Sentra IKM Tas dan Koper Tanggulangin 
yang dijadikan sentra wisata terpadu agar makin 
menarik pengunjung.

Info Kebijakan

 Dirjen IKM dalam launching Wisata 3 in 1 & Pembukaan Pasar Kreatif Tanggulangin

 doc. Kemenperin
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dengan September 2018 mencapai US$ 4,16 milyar, 
meningkat 6,28 persen dari periode yang sama di 
tahun 2017 yang hanya mencapai US$ 3,1 milyar. 
Negara tujuan ekspor utama antara lain Amerika 
Serikat, Belgia, Jepang dan Cina. Indonesia memiliki 
potensi besar untuk mengembangkan industri  kulit, 
alas kaki dan barang jadi kulit. Indonesia juga berada 
pada urutan ke-6 sebagai eksportir produk kulit, alas 
kaki dan barang jadi kulit dengan market share sebesar 
3%. Kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia adalah 
keberagaman dan kreativitas para pelaku usaha 
sehingga produk Indonesia memiliki daya saing yang 
cukup tinggi di pasar domestik dan internasional.

Berbagai kegiatan dilaksanakan Kementerian 
Perindustrian diantaranya adalah Lomba Pembuatan 
Logo dan Tagline Sentra IKM Tanggulangin, Pemecahan 
Rekor  MURI Pembuatan Mural Single Line Art 
terbanyak di satu gedung yang bertempat di Gedung 
Koperasi INTAKO, Lomba Penulisan Jurnalistik Sentra 
IKM Tanggulangin, Launching Wisata 3in1 Sentra IKM 
Tanggulangin, Partisipasi Pasar Kreatif Tanggulangin, 
serta capacity building bagi para pelaku IKM Tas dan 
Sepatu di Tanggulangin. 

Lomba pembuatan logo dan tagline Sentra IKM 
Tanggulangin bertujuan untuk memberikan wajah 
baru serta penyegaran kepada wajah Sentra IKM 
Tanggulangin. Sebanyak lebih dari 628 orang peserta 
mengikuti lomba tersebut. Pada tahap penjurian, 
Kementerian Perindustrian melibatkan dewan juri 
yang merupakan pakar di bidang terkait hingga 
pada akhirnya terpilihlah tiga karya terbaik yang 
layak dinobatkan sebagai pemenang lomba. Sepuluh 
karya terbaik selanjutnya dipublikasikan lewat 
akun instagram @rebranding_tanggulangin yang 
selanjutnya karya dengan jumlah likes terbanyak 
dinobatkan sebagai juara favorit. Diharapkan logo 
yang dihasilkan dan kelak diterapkan di Sentra IKM 

Tanggulangin, dapat menginspirasi dan membawa 
semangat pembaharuan bagi para pelaku IKM di Sentra 
Tanggulangin.

Di era digitalisasi yang semakin maju dan inovatif ini, 
penggunaan logo tentunya menjadi sebuah hal yang 
penting bagi keberlangsungan brand image suatu usaha. 
Pengaplikasian logo yang semakin beragam berimbas 
pada dituntutnya para desainer untuk dapat membuat logo 
yang mudah dikenali oleh masyarakat, memiliki filosofi 
maupun konsep yang sejalan dengan visi yang diinginkan, 
serta terbukanya peluang penggunaan logo sebagai 
penarik income tambahan bagi para pelaku usaha. Peran 
logo Sentra IKM Tanggulangin nantinya dapat digunakan 
sebagai sarana promosi sentra, baik media cetak maupun 
online. Logo yang didesain dengan baik dapat berimbas 
pada image yang baik sehingga masyarakat tertarik untuk 
mengunjungi Sentra IKM Tanggulangin. 

Logo Sentra IKM Tanggulangin juga dapat diadaptasikan 
pada berbagai macam produk cinderamata dan pernak 
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 Pemberian Rekor Muri Mural Single Line Art terbanyak  doc. Kemenperin
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pernik yang dapat dibeli oleh pengunjung sentra seperti 
gantungan kunci, topi, kaos, bahkan magnet kulkas. 
Pemilihan warna serta aksentuasi grafis yang dihasilkan 
pada desain logo dapat dijadikan sebuah acuan grafis 
tematik bagi penunjuk arah, papan reklame, serta 
signage penunjuk suatu tempat. Lebih jauh, logo yang 
dihasilkan juga dapat digunakan sebagai icon simbol 
aplikasi maupun website yang menampilkan berbagai 
info tentang Sentra IKM Tanggulangin. Bila melihat 
kondisi dan peluang yang ada, penggunaan logo yang 
didesain dengan baik pada Sentra IKM Tanggulangin 
dirasa sangat diperlukan.

Sejalan dengan semangat pembaharuan Sentra IKM 
Tanggulangin, pada tanggal 22 Oktober - 2 November 
2018 dilaksanakan Pemecahan Rekor MURI Pembuatan 
Mural Single Line Art Terbanyak dalam Satu Gedung di 
Koperasi INTAKO yang  melibatkan 740 orang peserta 
yang meliputi perajin, pelajar dari tingkat PAUD sampai 
SMU, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), desainer, 
dan guru. Pembuatan mural yang menggunakan 
teknik Single Line Art yang merupakan sebuah teknik 
menggambar dengan garis yang tidak terputus. 
Verifikasi dan penganugerahan piagam MURI juga 
telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 yang 
dianugerahkan kepada Dirjen IKM untuk selanjutnya 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sidoarjo. Pembuatan mural sendiri diharapkan dapat 
memberikan wajah baru pada Koperasi INTAKO, Mural 
yang telah dibuat juga dapat menjadi daya tarik kepada 
masyarakat untuk kembali mengunjungi dan berbelanja 
di Koperasi INTAKO.

Konsep mural tematik yang dibuat merupakan 
penggambaran dari proses terciptanya sebuah produk 
tas yang berawal dari tahap pencarian ide, berdiskusi 
mengenai ide yang didapat, bekerja sama dalam 
merealisasikan ide, memproduksi tas, serta penggunaan 
tas yang sudah dibeli oleh konsumen pada kehidupan 
sehari-hari. Konsep mural juga dipadukan dengan seni 
tipografi yang menuliskan kata-kata penyemangat 
untuk membangun kembali Sentra IKM Tanggulangin. 
Pembuatan mural juga dapat menjadi daya tarik untuk 
berswafoto bagi pengunjung Koperasi INTAKO. Perilaku 
generasi milenial yang gemar mengunggah foto ke 
media sosial dapat menjadi pendorong meningkatnya 
jumlah pengunjung di Koperasi INTAKO. Hal ini 
nantinya dapat dijadikan inspirasi oleh para pelaku IKM 

Tanggulangin untuk mempermanis dan mempercantik 
tampilan lokasi usahanya.

Kementerian Perindustrian juga merilis konsep Sentra 
IKM Tanggulangin sebagai Sentra Wisata 3in1 yaitu 
sebuah konsep yang menjadikan Sentra IKM Tanggulangin 
sebagai sentra wisata Edukasi Industri, Belanja dan 
Budaya. Bila dilihat dari aspek geografis, Sentra IKM 
Tanggulangin berada di lokasi yang strategis dimana 
terletak di jalur yang dilalui oleh wisatawan dari Surabaya 
yang hendak berwisata ke Kota Malang, Pasuruan, 
Probolinggo, Lumajang, serta kota-kota lainnya. 
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 
jumlah pengunjung Sentra IKM Tanggulangin pada tahun 
2014 Mencapai angka sebesar 104.053 pengunjung dan 
pada tahun 2016 meningkat menjadi 244.974 pengunjung. 
Hal ini menunjukan potensi Sentra Tanggulangin sebagai 
destinasi wisata bagi masyarakat di Jawa Timur. 

Tentunya dalam merealisasikan kebangkitan kembali 
Sentra IKM Tanggulangin sebagai destinasi wisata yang 
menjadi pilihan masyarakat, Kementerian Perindustrian 
bersinergi dengan berbagai stakeholder terkait seperti 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo, Koperasi Perajin, perajin lokal, serta masyarakat 
umum untuk bersama-sama mendukung proses 
Revitalisasi Sentra IKM Tanggulangin.

Wisata 3in1 sendiri terdiri dari beberapa komponen 
pengembangan, diantaranya adalah program 
pengembangan Wisata Belanja yang meliputi revitalisasi 
pedestrian walk, kursi taman, area parkir, transportasi 
sentra, dan taman budaya serta menumbuhkan sentra 
kuliner Tanggulangin. Wisata Edukasi Industri meliputi 
pertunjukan atraksi seni, promosi budaya lokal, 
penyediaan area pertunjukan, pengembangan Wisata 
Budaya didukung kerja sama dengan sanggar seni lokal. 
Sementara Wisata Edukasi Industri berupa pembuatan 
history board, revitalisasi workshop sebagai bagian dari 
toko yang terbuka untuk publik, serta edukasi pengunjung 
terkait proses produksi sepatu.

Terlepas dari ketatnya peluang usaha dan bisnis industri 
tas saat ini, Sentra IKM Tanggulangin sebagai salah satu 
sentra tas dan koper terbesar di Indonesia terus berbenah 
untuk tidak hanya menampilkan dan menawarkan 
produk-produk yang menarik dan berkualitas, namun juga 
memberikan pengalaman dan wawasan bagi masyarakat 
dalam berbelanja dan berwisata. (Urwah)

Info Kebijakan

 doc. Kemenperin

 Koperasi Intako, Sentra Tanggulangin, Sidoarjo

15Desember 2018 • Edisi 63 • Gema Industri Kecil



Info 
Utama

Kompetisi Making 
Indonesia 4.0 start up 2018

Setelah inisiatif Making Indonesia 4.0 diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 4 April 2018 yang 
menandakan Indonesia tengah bersiap menuju revolusi industri ke-4, yaitu era dimana terjadi konektivitas 

antara manusia, mesin dan data (cyber physical system). Untuk itu Kementerian Perindustrian berupaya 
membangun ekosistem inovasi serta memberikan dukungan kepada “startup” di bidang teknologi industri 4.0 

melalui program “Making Indonesia 4.0 Startup”. 

 doc. Kemenperin Menteri Prindustrian membuka acara 
Workshop Making Indonesia 4.0 Startup
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khir-akhir ini kita sering mendengar 
istilah startup dalam dunia bisnis di 
Indonesia, sebetulnya apa sih arti 
dari istilah tersebut? Pengertian 
startup adalah sebuah perusahaan 

yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan, 
namun tidak berlaku untuk semua bidang usaha, istilah 
startup ini lebih di kategorikan untuk perusahaan 
bidang teknologi dan informasi yang berkembang di 
dunia internet.

Jenis bisnisnya bisa beragam, misalnya seperti 
pengembang aplikasi, sistim pembayaran, jasa, 
perdagangan, dan lain sebagainya. Untuk itu 
Kementerian Perindustrian menjembatani antara 
kebutuhan industri dengan inovasi karya anak banga 
dengan peluncuran program kompetisi bagi para 
startup dengan inovasi di bidang teknologi revolusi 
industri ke-4, untuk mewujudkan Indonesia maju di era 
cyber-physical connection. Kementerian Perindustrian 
aktif mendorong tumbuhnya pelaku usaha rintisan 
digital (startup) di dalam negeri. Upaya ini untuk 
mengajak generasi muda Indonesia agar mengikuti 
perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. 

Program ini merupakan ajang kompetisi bagi para 
startup di bidang teknologi revolusi industri ke-4. 

Rangkaian kegiatan Program kompetisi Making 
Indonesia 4.0 Start Up dimulai dengan kegiatan 
workshop cloud computing, yang dilaksanakan selama 
2 (dua) hari pada tanggal 6 September 2018, dan diikuti 
peserta sebanyak 100 orang. Kegiatan workshop ini 
didukung oleh perusahaan web service dunia seperti 
Amazon Web Services, Asosiasi Cloud Computing 
Indonesia. Acara workshop ini sangat diminati oleh 
kalangan muda baik itu berlatar belakang IT, developer, 
ataupun lainnya.

Seperti diketahui di Indonesia sendiri karena 
perkembangan dunia internet yang sedang pesat-
pesatnya, membuat bisnis startup ini semakin banyak 
bermunculan. Menurut beberapa sumber bahkan 
jumlah startup lokal saat ini sudah mencapai ribuan, 
dan tentunya setiap saat masih akan terus bertambah.

Tak ada yang instan

Sebetulnya istilah bisnis startup ini sudah ada sejak 
dari akhir tahun 90-an, dengan terus berkembangnya 
dunia internet hingga sekarang ini, maka semakin 
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banyak juga pelaku bisnis lain yang tertarik dan mulai 
mendirikan startupnya.

Dengan begitu, tentunya tidak menutup kemungkinan 
jika kedepan akan bermunculan juga startup sukses 
lainnya karena di dorong dengan semakin populernya 
dunia maya di masyarakat kita sekarang ini.

Tak bisa dipungkiri, sebelumnya sebagian generasi 
millenial di Indonesia berorientasi pada tren gaya 
hidup, belanja barang bermerek yang harganya mahal. 
Namun, sebagian generasi millenial lainnya mulai 
mengurangi bahkan meninggalkan kegiatan tersebut 
dan beralih ke kegiatan yang positif untuk masa depan. 

Berjalannya waktu banyak startup bermunculan di 
Indonesia. Nah, itulah yang sekarang ini dilakukan para 
generasi millenial, yaitu berlomba-lomba mencapai 
kesuksesan dengan merintis perusahaan di berbagai 
bidang yang dikuasainya, seperti fintech, media, dan 
sebagainya.

Sebuah penelitian menunjukkan peningkatan 
kepercayaan investor terhadap pasar startup 

Indonesia. Hal ini berdampak terhadap 
investasi perusahaan startup, sehingga tumbuh pesat.

Berawal dari sinilah, maka Kementerian Perindustrian 
melalui DJIKM mempunyai program Making Indonesia 
4.0 Startup, yang merupakan bagian dari program 
dalam membangun ekosistem inovasi industri 4.0. Info 
lebih lengkap dapat dilihat pada tautan: https://www.
i4startup.id/.

Mencapai kesuksesan memang tidak bisa diwujudkan 
dengan cara yang instan, karena harus ada proses 
yang harus dilalui untuk menggapainya dan hal ini 
membutuhkan waktu yang tidak singkat. Percaya 
dirilah kalau bisnis startup yang Anda miliki akan 
mencapai sukses di masa datang. 

Semoga startup lokal Indonesia bisa terus bertambah 
dan berkembang, sehingga nantinya bisa lebih dikenal 
luas oleh banyak orang di seluruh dunia. Jangan pernah 
mudah berpuas diri pada setiap pencapaian, teruslah 
belajar agar startup semakin maju. Tetap semangat! 
(Martini)

 doc. Kemenperin Para peserta workshop Making Indonesia 4.0 Startup bersama Dirjen IKM
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evolusi industri generasi keempat 
ini ditandai dengan kemunculan 
superkomputer, robot pintar, 
kendaraan tanpa pengemudi, 
editing genetik dan perkembangan 

neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk 
lebih mengoptimalkan fungsi otak. Bagi Indonesia 
era revolusi industri 4.0 memberikan peluang untuk 
merevitalisasi sektor manufaktur yang mendorong 
percepatan pencapaian mimpi Indonesia untuk menjadi 
10 negara ekonomi terbesar di dunia. Dalam survei 
yang diadakan oleh World Economic Forum (Future 
of Jobs Survey 2018) diketahui bahwa ada empat  
teknologi yang akan mendominasi pada tahun 2018-
2022 yaitu: high-speed mobile internet, artificial 
intelligence, big data analytics, dan cloud technology. 
Keempat teknologi tersebut diyakini akan banyak 
mempengaruhi perkembangan bisnis perusahaan. 
Selain itu berdasarkan sambutan Menteri Perindustrian, 
Airlangga Hartarto disampaikan Industri 4.0 mencakup 
beragam teknologi canggih seperti, kecerdasan buatan 
(AI), Internet of Things (IoT), wearables, robotika 
canggih, dan 3D Printing.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) pada tahun 2017, 143,26 juta jiwa 

Perusahaan anak negeri 
siap Membangun ekosistem Virtualisasi Teknologi
Dunia industri saat ini telah memasuki era baru yang disebut “Revolusi Industri 4.0” dan telah diterapkan 
diberbagai negara tak terkecuali Indonesia. Masuknya era revolusi industri 4.0 di Indonesia digaungkan saat 
presiden Joko Widodo meresmikan peta jalan atau roadmap Making Indonesia 4.0 yang memiliki potensi luar 
biasa dalam meningkatkan industri manufaktur dalam negeri untuk mampu bersaing secara global. Era ini akan 
mendorong efisiensi dan peningkatan produktivitas melalui sebuah loncatan besar di sektor industri dengan 
mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi.

atau 54,68% dari total penduduk Indonesia sudah 
terhubung ke Internet, dimana wilayah Jawa (58,08%), 
Sumatera (19,09), dan Nusa - Bali (5,63%) menjadi 
yang paling dominan dari sisi penggunanya, sementara 
sisanya 17,2% dari wilayah lain. Ini menandakan bahwa 
aksesibilitas internet di wilayah Indonesia sudah 
menyebar, dan pelakunya juga sudah multidimensional 
dimana jika dilihat dari persepsi dunia industri 
berbagai sektor sudah mulai tersentuh oleh kemajuan 
pertukaran informasi tersebut.

Teknologi virtualisasi 

Salah satu teknologi yang saat ini tengah popular 
dan mulai diminati di Indonesia yaitu teknologi 
virtualisasi. Teknologi ini memiliki daya pikat karena 
dinilai memiliki efisiensi yang tinggi dan kemudahan 
penggunaannya, selain itu ada maintenance yang 
ditawarkan. Teknologi virtualisasi ini banyak digunakan 
dalam cloud computing. Cloud computing bergantung 
pada teknologi virtualisasi yang membutuhkan sumber 
daya seperti server. Sumber daya yang divirtualisasi 
pada cloud dapat diatur lebih efisien dan lebih mudah.

desktopIP, karya anak bangsa yang saat ini mulai 
dikenal namanya dalam dunia teknologi virtualisasi 
memberikan solusi baru cloud computing yang 

 doc. DesktopIP

 Para pembicara Making Indonesia 4.0 Conference bersama Direktur IKM LMEA
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memungkinkan para pekerja dapat memaksimalkan 
potensi dan meningkatkan produktivitas mereka 
dengan memanfaatkan inovasi baru dalam bekerja. 
Perusahaan teknologi informasi ini menyediakan 
produk dan layanan manajemen virtualisasi end-to-
end yang terintegrasi. Perusahaan swasta ini didirikan 
sejak tahun 2009 dengan memiliki tiga kantor cabang 
yaitu di Indonesia, Malaysia, dan Amerika. desktopIP 
mengembangkan sebuah platform virtualisasi server 
terpadu, workstation, dan perangkat lunak untuk 
menciptakan cara baru dalam cloud computing.

Saat ini mungkin kita lebih familiar dengan 
tiga operating system besar, Microsoft dengan 
Windows-nya, Apple dengan IOS-nya, dan Linux, akan 
tetapi Windows tidak bisa dibuka di Apple tanpa meng-
install lebih dulu. Windows juga tidak mungkin di-
install di Blackberry atau Nokia karena berat, IOS tidak 
mungkin ada di Blackberry dan begitu juga yang lainnya. 
desktopIP hadir sebagai satu solusi sebagai penyimpan 
data canggih untuk membuka data. Pengguna dapat 
mengakses data pada system apapun, tanpa melakukan 
install karena cukup dengan menggunakan browser 
saja. 

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung 
peningkatan industri di Indonesia, desktopIP 
menghadirkan terobosan baru yaitu dengan 
meluncurkan “Spatial”, sebuah platform bagi jejaring 
pekerja (net-worker) untuk dapat saling berkolaborasi 
melakukan suatu pekerjaan berbasis komputer, seperti 
programming, design, writing, dan masih banyak lagi 
fitur yang disediakan. Platform ini akan menumbuhkan 
satu ekosistem yang saling berintegrasi dengan satu 
engine sendiri. Melalui platform tersebut, pengguna 
tidak perlu melakukan investasi besar dari sisi 
hardware maupun software, oleh karena semua sudah 
terfasilitasi pada cloud. 

Aspek yang paling menjadi perhatian yaitu backbone 
infrastrukturnya dan juga pola bekerja berbasis 

high level collaboration. “Kami memang sedang 
membangun satu ekosistem virtualisasi baru yang 
mampu mensupport pekerjaan hingga menghasilkan 
sebuah produk yang kemudian dapat ditawarkan 
melalui satu platform. Platform ini diibaratkan seperti 
penggabungan LinkedIn dengan Jobs db”, ungkap Besti 
selaku Co-Founder desktopIP.

Cloud Service desktopIP yang didesain untuk 
mendukung perkembangan startup antara lain terdiri 
dari beberapa kategori yaitu Platform as a Service 
(PaaS) dalam bentuk Docker Application Container 
untuk memfasilitasi developer melakukan kolaborasi 
pekerjaan secara virtual dimana aplikasi seperti 
Nginx, Apache, MySQL, dll sudah terinstall pada cloud. 
Selanjutnya yaitu Infrastructure as a Service (IaaS) 
yang terdiri dari web-hosting, Virtual private server, 
dan virtual data center. 

Service ini memungkinkan startup dapat menjalankan 
websitenya pada service tersebut, atau membagi 
storage untuk digunakan oleh pengguna lain melalui 
virtual data center. Kemudian Storage as a Service yang 
memungkinkan startup dapat melakukan penyimpanan 
data dalam kapasitas yang sudah ditentukan, 
Workspace as a Service (WaaS) atau bisa disebut juga 
tempat kerja virtual yang memungkinkan sesama 
penggunanya dapat saling berkolaborasi melakukan 
suatu pekerjaan pada cloud. Adapun platform “WaaS” 
yang tengah dikembangkan desktopIP adalah Spatial 
Working Studio.

Sejalan dengan komitmen Kementerian Perindustrian 
untuk mewadahi ekosistem startup di Indonesia, 
desktopIP sebagai salah satu perusahaan karya anak 
bangsa ini patut mendapatkan apresiasi. Kementerian 
melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 
juga memfasilitasi para startup di bidang teknologi 
dalam mengembangkan produk maupun layanannya. 
Menariknya lagi desktopIP tidak puas hanya dengan 
teknologi virtualisasinya saat ini. Perusahaan dengan 

 doc. DesktopIP Co-founder DesktopIP saat menerima award
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Too | Working Studio: fitur yang memungkinkan pengguna bekerja di cloud. Mereka dapat melakukan aktivitas 
biasa seperti melakukan pengkodean, desain, menulis, manajemen mikro, akuntansi, membuat slide, dan lain-lain

Too | Helper: fitur yang memungkinkan pengguna menemukan helper. Gunakan fitur ini setiap kali Anda menemukan 
masalah dalam karya Anda. Sebagai penolong, Anda juga dapat memecahkan masalah lain di sini.

Too | Marketplace: fitur yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan portofolionya yang mencakup 
prototipe, maket, atau template. Pengguna juga dapat menunjukkan layanan individual mereka sebagai pekerja.

Too | Folder: fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data pada penyimpanan online. Di sini mereka 
dapat mengedit file melalui aplikasi yang diinstal dengan benar.

Too | Social Media: fitur yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan net-worker lainnya, untuk 
berbagi, berdiskusi, dan berinteraksi.

Too | Tempat Kerja: fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan melamar pekerjaan jarak jauh

Too | App Rent: fitur yang menyediakan aplikasi yang dapat disewa oleh pengguna.

Berbagai Fitur TooTanium

pendiri asli Indonesia dan investor Indonesia ini terus 
berinovasi dengan berbagai kecanggihan. 

Saat ini desktopIP telah dipercaya oleh beberapa partner 
kerja yang menggunakan produk ataupun layanannya. 
Diantaranya beberapa yang telah loyal menurutnya 
yaitu: Lawfirm, AutoCont, Pusdatin Kementerian 
Pertahanan, Stikom Bali, RSCM dan beberapa lainnya. 
“Perjuangan kami bukan hal yang mudah sebagai 
perusahaan anak negeri yang mencari investor dari 
dalam negeri juga tapi karena kegigihan kami, akhirnya 
investor dari dalam negeri siap mendukung desktopIP,” 
ungkap CEO  desktopIP Pidhi,

Platform kolaborasi 

Membaca kebutuhan pasar dan targetnya saat ini, 
membuat desktopIP bersiap meluncurkan teknologi 
barunya berbasis aplikasi selular. Aplikasi ini nantinya 
dapat ditemukan di Google play. Platform bernama 
TooTanium ini bekerja pada dengan sistem cloud secara 
real time dan dapat digunakan jarak jauh, dimana saja 
dan kapan saja. Hal ini memudahkan penggunanya 
untuk dapat berkolaborasi dengan pengguna lainnya 
berkolaborasi dalam pekerjaan. Memudahkan dalam 
berbagi file dan menampilkan platform serta portofolio 
pengguna.

TooTanium membawa konsep dasar komputasi 
virtualisasi desktopIP yang mencakup penyimpanan 
online, streaming aplikasi, dan desktop virtual. Fitur 
yang membuatnya berbeda yaitu memungkinkan 
pengguna untuk mengelola waktu mereka sendiri, 
prioritas kerja, kolaborasi dengan yang lain, dan proyek 
teknologi mereka sendiri dengan cara tangkas, karena 
semua kegiatan komputasi tidak lagi dilakukan secara 
tradisional, tetapi di luar awan di mana mereka dapat 

menjalankan aplikasi secara virtual. yang meliputi 
pemrograman, kreatif dan desain, statistik, teknik, dan 
manajemen tanpa batas.

Melalui platform kolaborasi ini pengguna dapat 
melakukan aktivitas kerja jarak jauh satu-stop karena 
platform ini hanya membutuhkan satu akses untuk 
mengeksploitasi fitur-fiturnya. Pengguna dapat 
membuat file, melakukan penyimpanan data online, 
melakukan file dan berbagi pekerjaan, menampilkan 
portofolio mereka, membuat proyek jarak jauh dan 
banyak lagi tanpa harus takut akan data yang hilang 
atau tidak tersimpan, karena semua berada dalam 
cloud.

Aplikasi ini rencananya akan diluncurkan tahun 2019. 
Kaum urban worker bersiap untuk dapat menikmati 
satu aplikasi menarik ini. (Iga Mayamg R)

 doc. DesktopIP
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Cloud Computing dengan 
amazon Web service (aWs)
Amazon Web Services (AWS) adalah platform layanan cloud  aman, yang menawarkan komputasi canggih, 
penyimpanan database, pengiriman konten, dan fungsionalitas lain untuk membantu mengukur dan 
mengembangkan bisnis. Jutaan pelanggan memanfaatkan produk dan solusi AWS Cloud saat ini untuk 
mengembangkan aplikasi canggih dengan fleksibilitas, skalabilitas, dan keandalan yang ditingkatkan.

Amazon Web Service (AWS) adalah 
sekumpulan layanan-layanan 
berbasis cloud computing yang di 
sediakan oleh Amazon. Meskipun 
salah satu perusahaan raksasa 

internet ini sering kita kenal untuk membeli buku 
dan lagu, namun sekarang Amazon telah menambah 
layanannya dalam hal infrastrutktur cloud computing. 

Pada tahun 2006, Amazon Web Services (AWS) 
mulai menawarkan layanan infrastruktur TI untuk 

bisnis dalam bentuk layanan web -- kini umumnya 
dikenal sebagai komputasi cloud. Salah satu manfaat 
utama dari komputasi cloud adalah kesempatan 
untuk menggantikan modal uang muka untuk biaya 
infrastruktur modal awal dengan biaya variabel rendah 
yang dapat ditingkatkan bersama bisnis Anda. Dengan 
cloud, bisnis tidak perlu lagi merencanakan dan membeli 
server serta infrastruktur TI lainnya dalam waktu 
berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya. 
Sebaliknya, mereka dapat langsung menjalankan 
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ratusan atau ribuan server dalam hitungan menit dan 
memberikan hasil dengan lebih cepat.

AWS menyediakan platform komputasi awan on-
demand kepada individu, perusahaan dan pemerintah, 
dengan dasar langganan berbayar. Teknologi ini 
memungkinkan pelanggan untuk memiliki sekelompok 
komputer virtual, tersedia sepanjang waktu, melalui 
Internet. Versi AWS dari komputer virtual meniru 
sebagian besar atribut komputer nyata termasuk 
perangkat keras (CPU (s) & GPU (s) untuk pemrosesan, 
memori lokal/RAM, hard-disk/penyimpanan SSD); 
pilihan sistem operasi; jaringan; dan perangkat lunak 
aplikasi yang sudah dimuat sebelumnya seperti server 
web, basis data, CRM, dan lain-lain. Setiap sistem 
AWS juga memvisualisasikan konsol I/O (keyboard, 
layar, dan mouse), memungkinkan pelanggan AWS 
untuk terhubung ke sistem AWS mereka menggunakan 
browser modern. Browser bertindak sebagai jendela ke 
komputer virtual, memungkinkan pelanggan masuk, 
mengonfigurasi, dan menggunakan sistem virtual 
mereka sama seperti komputer fisik yang nyata. Mereka 
dapat memilih untuk menerapkan sistem AWS mereka 
untuk menyediakan layanan berbasis internet bagi diri 
mereka sendiri dan pelanggan mereka.

Keuntungan dari cloud AWS adalah memungkinkan 
pelanggan untuk skala dan berinovasi, sambil 
mempertahankan lingkungan yang aman. Pelanggan 
hanya membayar untuk layanan yang mereka gunakan, 
yang berarti kita dapat memiliki keamanan yang kita 
butuhkan, tetapi tanpa biaya di muka, dan dengan biaya 
yang lebih rendah. Sebagian keuntungan AWS adalah:

Biaya rendah 
AWS menawarkan harga yang rendah dan bayar setelah 
beroperasi tanpa biaya uang muka atau komitmen 
jangka panjang. Dengan efisiensi kemampuan untuk 
peningkatan dan keahlian yang di tawarkan.

Aman 
AWS merupakan platform teknologi yang aman dan 
andal dengan sertifikasi dan audit yang terkenal di 
industri. Layanan dan pusat data memiliki beberapa 
lapis keamanan operasional dan fisik untuk memastikan 
integritas dan keamanan data kita. Infrastruktur AWS 
memberikan perlindungan yang kuat untuk membantu 
melindungi privasi pelanggan. Semua data disimpan di 
pusat data AWS yang sangat aman.

Skala dengan cepat
Skala keamanan dengan penggunaan cloud AWS Anda. 

 Ratusan peserta dalam hadir dalam pemaparan AWS  doc. AWS
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Tidak peduli ukuran bisnis Anda, infrastruktur AWS 
dirancang untuk menjaga keamanan data.

Hosting aplikasi
Gunakan infrastruktur yang andal dan sesuai 
permintaan untuk memberdayakan aplikasi Anda, dari 
aplikasi internal yang di-hosting ke penawaran SaaS 
(software as a service atau perangkat lunak berbentuk 
layanan).

Backup dan penyimpanan
Menyimpan data dan membuat solusi cadangan yang 
dapat diandalkan menggunakan layanan penyimpanan 
data murah dari AWS.

Pengiriman konten
Mendistribusikan konten dengan cepat dan mudah 
kepada pengguna akhir di seluruh dunia, dengan biaya 
rendah dan kecepatan transfer data tinggi.

Saat ini, Amazon Web Services menyediakan platform 
infrastruktur yang sangat andal, dapat ditingkatkan, 
dan berbiaya rendah di cloud yang mendukung ratusan 
ribu bisnis di 190 negara di seluruh dunia. Dengan pusat 
data yang terletak di Amefrika Serikat, Eropa, Brasil, 
Singapura, Jepang, dan Australia. Di Indonesia AWS 

telah beroperasi, dan telah mulai memberikan layanan 
konsultasi bagi perusahaan-perusahaan dari semua 
skala, termasuk perusahaan startup, usaha kecil dan 
menengah, perusahaan besar, dan sektor publik. 

Kementerian Perindustrian menggandeng startup 
ternama, PT Amazon Web Service Indonesia untuk 
menjadi pembicara dalam workshop cloud computing 
di Kemenperin, Jakarta. Pada workshop ini Kemenperin 
berupaya ini untuk mengajak generasi muda Indonesia 
agar mengikuti perkembangan teknologi di era revolusi 
industri 4.0 guna memacu pertumbuhan ekonomi 
nasional.

AWS menghadirkan layanan komputasi, penyimpanan, 
jaringan, database, dan berbagai layanan canggih 
lainnya. Beberapa pelanggan layanan AWS di Indonesia 
antara lain Bizzy.co.id, Etobee, Gojek, grivy.com, 
Haldin, Halodoc, Kompas.com, Kumparan, Livaza.com, 
Optikseis, Rumah123.com, Traveloka.com, Tiket.com, 
Tokopedia, dan Urbanindo.com. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang layananan cloud 
computing oleh AWS silahkan buka tautan : https://
aws.amazon.com/about-aws/. (Martini)
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Persiapan Industri Kecil dan 
Menengah Memasuki 4.0
Agenda nasional Making Indonesia 4.0 agar Indonesia bersiap bertarung di revolusi industri keempat 
dimana manusia, mesin, dan data terkoneksi. Making Indonesia 4.0 ini diharapkan menjadi batu loncatan 
bagi Indonesia untuk dapat bersaing di bidang manufaktur dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis 
internet. Pelaku IKM dapat menggunakan teknologi digital  agar semakin cepat melakukan inovasi produk dan 
memperluas jaringan pasar.

da lima sektor manufaktur yang 
akan didorong  diawal penerapan 
Making Indonesia 4.0 ini yaitu, 
makanan dan minuman, otomotif, 
kimia, elektronik, serta tekstil dan 

pakaian. Kelima industri tersebut merupakan sektor 
industri yang menghasilkan produk domestik bruto 
(PDB) terbesar bagi Indonesia. Dengan didorongnya 
sektor-sektor industri tersebut, Indonesia diyakini 
mampu menembus 10 besar elite dunia pada tahun 
2030. Untuk mendukung agenda pemerintah tersebut, 
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik 
Indonesia meluncurkan kompetisi bertajuk Making 
Indonesia 4.0 Startup Competition 2018. Kompetisi 
yang digagas Kemenperin RI ini bertujuan untuk 
mewujudkan Indonesia maju di era cyber-physical 
connection, mendorong tumbuhnya perusahaan digital 
rintisan (startup) dalam negeri, dan membangun 
ekosistem inovasi dengan menjembatani antara 
kebutuhan industri dengan inovasi karya anak bangsa 
serta memberikan dukungan kepada startup di bidang 
teknologi industry 4.0.

Kompetisi ini mengajak para startup untuk berinovasi 
di bidang teknologi yang berkaitan dengan revolusi 
industri keempat. Bidang teknologi yang ada dalam 
kompetisi antara lain yaitu, bidang internet of things, 
robotik, printer 3D, big data analysis, cloud computing, 
artificial intelligence/machine learning, wearable/
augmented reality/virtual reality, dan automation. 
Informasi mengenai kompetisi ini dapat mengakses 
https://www.i4startup.id/.Kemenperin memiliki target 
100 startup kembangkan teknologi IKM.

Kementerian Perindustrian aktif mendorong 
tumbuhnya pelaku usaha rintisan digital (startup) di 
dalam negeri. Upaya ini untuk mengajak generasi muda 
Indonesia agar mengikuti perkembangan teknologi di 
era revolusi industri 4.0 guna memacu pertumbuhan 
ekonomi nasional.“Jadi, diharapkan semakin banyak 
startup kita sadar terhadap pentingnya infrastruktur 
digital yang menjadi ciri penerapan revolusi industri 4.0, 
seperti cloud computing untuk mendukung bisnisnya,” 
kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai 
meresmikan pembukaan Workshop Cloud Computing di 
Kemenperin, Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

Workshop Cloud Computing merupakan kegiatan 
awal dari serangkaian agenda Making Indonesia 4.0 
Startup yang diluncurkan oleh Kemenperin dengan 
menggandeng Amazon Web Service Indonesia. 
Sebanyak 100 peserta mengikuti lokakarya yang 
berlangsung selama dua hari, tanggal 6-7 September 
2018. Kompetisi inovasi teknologi yang dilaksanakan 
hingga November 2018 ini akan memacu daya saing 
industri kecil dan menengah (IKM) Nasional. Program 
ini bertujuan untuk membangun ekosistem inovasi, 
sehingga sejalan dengan roadmap Making Indonesia 
4.0. 

Menperin menegaskan, pihaknya semakin rajin 
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) 
guna mendukung pengembangan industri nasional. 
SDM terampil menjadi salah satu kunci penerapan 
ekonomi digital secara inklusif. Perjalanan revolusi 
industri generasi keempat ini sama dengan revolusi 

 Desain kemasan IKM Makassar

 Foto. istimewa
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industri sebelumnya, yakni mengubah cara pandang 
dalam berkegiatan atau proses produksi. melalui 
memanfaatkan teknologi digital, antara lain internet 
of things, robotic, printer 3D, big data analysis, cloud 
computing, artificial intelligence, machine learning, 
wearable augmented, virtual reality, dan automation.
Kegiatan Making Indonesia 4.0 Startup, bisa menjadi 
ajang sosialisasi mengenai implementasi industri 4.0 di 
tanah air serta menjembatani hasil inovasi anak bangsa 
untuk kebutuhan disektor industri manufaktur. 

Revolusi industri 4.0 merupakan era di mana terjadi 
konektivitas secara nyata antara manusia, mesin, dan 
data.Pelaksanaan kegiatan Making Indonesia 4.0 Startup 
didukung oleh beberapa asosiasi usaha, komunitas dan 
lembaga yang begerak di bidang teknologi digital, di 
antaranya Amazon Web Services Indonesia, Asosiasi 
Cloud Computing, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, 
Asosiasi Tech Startup Indonesia, Angel Investor 
Network Indonesia, dan Block 71 Jakarta, Komunitas 
Robotika Indonesia, Estubizi Network, Masyarakat 
Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Indonesia, serta Rice INTI Bandung. Para pendukung 
program ini akan berkolaborasi bersama-sama untuk 
mensosialisasikan program, melakukan pembinaan 
lanjutan kepada para startup, serta memberikan akses 
kepada investor.

Agenda Making Indonesia 4.0 dimulai dari tanggal 20 
Agustus-20 Nopember 2018, Seleksi 15 startup tanggal 
21- 27 Nopember, Workshop 15 startup tanggal 03-
04 Desember, dan Penjurian Temu bisnis & Awarding 
tanggal 05 - 07 Desember 2018  dari hasil penjurian 

akan diambil 5 (lima) peserta terbaik yang akan 
mendapatkan hadiah sebesar masing-masing Rp50 juta 
pada acara Festival Startup 4.0 yang akan diadakan 
pada Desember 2018 sekaligus dengan pameran, temu 
bisnis, dan pemberian penghargaan. Daerah yang 
sudah mengikuti pendaftaran kompetisi ini adalah 
dari Bandung, Malang, Palu (Sulawesi Tengah), dan 
Sulawesi Selatan.

Menurut Sidik salah satu binaan teknopart Dinas 
Kominfo Makassar dan sudah menjadi penyedia jaringan 
penjualan online bagi produk IKM mengatakan  dalam 
tiga tahun terakhir semakin banyak masyarakat yang 
tertarik melakukan penjualan produknya melalui sistem 
online digital sehingga banyak membuka peluang dan 
kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang rata-rata 
lulusan teknik inormatika untuk membuat jaringan 

 Foto. istimewa Presiden Joko Widodo dalam peresmian pembukaan Indonesia Industrial Summit tahun 2018

 Dirjen IKM bersama para nominator The Big Start session 3

 doc. Kemenperin
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penjualan digital secara online aplikasi cloud computing 
yang nantinya akan digunakan pada sektor industri. 
Semakin bertumbuhnya industri kecil dan menengah 
di berbagai daerah akan semakin membutuhkan sarana 
melalui cloud computing dan penjualan online digital 
yang bisa diakses dengan mudah dengan biaya murah.

Bagi IKM yang sudah memiliki usaha secara formal 
tentunya akan semakin luas pula kesempatan untuk 
mempersiapkan diri memasuki 4.0 meski skalanya 
pencapaiannya masih relatif kecil,namun dimasa 
akan datang akan semakin banyak IKM yang berminat 
memanfaatkan teknologi dan jaringan penjualan digital 
untuk mengembangkan usahanya sehingga  mampu 
bersaing dengan produk-produk sejenisnya baik yang 
ada didalam negeri maupun yang dari luar negeri.
Beberapa keuntungan IKM dalam memanfaatkan  
teknologi digital untuk mengembangkan usahanya:

- Proses produksi pelaku IKM akan lebih muda 
melakukan inovasi dalam peningkatan produktivitas 
dan kualitas produknya

- Perluasan pasar akan mudah diakses melalui 
jaringan online teknologi digital. sehingga peluang 
pasarnya akan semakin luas bisa lokal,regional 
maupun internasional. 

- Pemesanan produk akan semakin intensif, cepat, 
mudah dan murah  dilakukan melalui jaringan on 
line teknologi digital.

- Melalui pemanfaatan teknologi digital pelaku IKM 
akan semakin kompeteitif dan berdaya saing tinggi. 

Melihat berbagai kemudahan yang akan didapatkan 
oleh pelaku IKM jika menggunakan teknologi digital 
maka diharapkan akan semakin cepat juga  melakukan 
inovasi produk dan memperluas jaringan pasarnya. 
(Lusiana Mohi dari berbagai sumber )

 Foto. istimewa

 doc. Kemenperin  doc. Kemenperin

 Dirjen IKM hadir dalam acara Shopee  Dirjen IKM meninjau langsung karya nominator The Big Start Session 3

 Alur proses pembinaan dari Makassar technopark
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Sebuah terobosan desain untuk Obor yang digunakan pada 
Event Nasional PON 2016 ataupun Asia Para Games 2018, 
tembus pada nyala durasi selama 2,5 jam. Prestasi ini juga 
menjadi motivasi ataupun pengakuan dari para penggiat 
desain, bahwa karya desain tidak semata menyelesaikan 
masalah bentuk dan tampilan akhir, tetapi juga harus 
menitikberatkan pada fungsi yang dikuatkan dengan  bahan 
dan proses yang unggul untuk menjadi perhatian khusus 
dari para penciptanya.

obor Pon dan 
asian Para Games
Goy Gautama

 Goy Gautama, pengrajin obor

 doc. Kemenperin
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ndustri kerajinan telah mengalami berbagai 
kemajuan yang sangat pesat, khususnya dengan 
adanya perkembangan teknologi informasi 
(TI). Perkembangan ini salah satunya dari 
unsur akurasi bentuk baik dari segi ukuran, 

bentuk/desain, motif, warna, dan fungsi dari produk 
itu sendiri. Itu semua dapat dihasilkan melalui proses 
yang mengarah pada komputerisasi sejak desain, 
penggunaan mesin peralatan dan para operator itu 
sendiri dalam menjalankan mesin dan alat bantunya. 
Kemajuan untuk menggunakan alat dan mesin sebagai 
sarana produksi jelas akan menambah jumlah yang 
dapat diproduksi dan  mengurangi unsur kesalahan 
yang mungkin ditimbulkan. 

Berbagai faktor yang sangat berpengaruh, antara lain 
adaptasi masyarakat oleh perkembangan teknologi yang 
semakin modern, minat dan penghargaan masyarakat 
terhadap barang kerajinan dan keterampilan dari para 
perajin itu sendiri, baik dalam menjaga mutu, serta 
kreativitas maupun dalam penyediaan produk kerajinan 
secara berkelanjutan.

Talenta untuk berbagi 
Sebagai seorang desainer produk jebolan ITB 1983, 
Goy Gautama telah menancapkan pemahamannya, 

untuk saling berbagi, baik keterampilan maupun 
sumbangsihnya terhadap kesulitan orang lain. 
Menggambar untuk orang lain secara spontan sering 
dilakukan, baik saat di dalam kelas waktu mahasiswa 
maupun kondisi sekarang di berbagai tempat yang 
memungkinkan untuk berekspresi. Hasilnya langsung 
dihibahkan/dilepaskan kepada orang/model yang dia 
gambar. 

Sekilas tentang keyakinan dasar ini telah berkembang 
hingga saat ini, begitu banyak karya-karya besarnya, 
baik untuk obor Para Games ataupun karya-karya 
monumental lain yang ada di berbagai provinsi yang 
telah digarap selalu dalam keikhlasan hanya untuk 
dipimpin oleh perusahaan lain sebagai pemegang 
kendali manajamen kegiatan. Goy Gautama selalu 
katakan, saya hanya butuh menyelesaikan pekerjaan 
ini dengan harga yang pantas untuk “sekian orang” 
(5-6 orang) dan waktu pekerjaan tersebut akan selesai, 
begitu dan begitu untuk seterusnya. Oleh karenanya, 
seorang Goy juga tidak luput dari tegoran pihak-pihak 
yang menjadi mitra. 

Perkembangan usaha sebagai wirausaha baru relatif 
tidak terlihat signifikan. Hal ini ternyata dengan 
kesengajaan waktunya yang lebih banyak digunakan 

 Obor Asian Para Games 2018  doc. Kemenperin
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untuk berbagai kegiatan sosial seperti mengajar gratis 
untuk para mahasiswa desain produk dan masyarakat 
umum yang tertarik di rumah produksinya/gallery 
yang dinakaman “Kamones” di Cigadung-Dago Atas-
Bandung. Beberapa program pemerintah yang terkait 
dengan bakti sosial seperti bencana alam Palu telah 
membawa seorang Goy untuk berpartisipasi atau turun 
ke lapangan sebagai motivator bagi korban gempa yang 
diprakarsai oleh “Posko Gabungan Celebes Institute”. 
Goy mempunyai talenta untuk berdialog dan bermain 
dengan anak-anak pada umumnya, oleh karena itu 
dengan berbagi ketrampilan melukis,  mereka dapat 
lebih terhibur dan sekaligus mempunyai keterampilan 
tambahan dalam melukis. Anak-anak korban Gempa 
sunami 28 September 2018 di Palu tersebar di 21 titik 
pengungsian dan setelah dilakukan assessment  hanya 
menjadi sembilan titik yang menjadi konsentrasinya.

Bagaimana dengan hobi lainnya? Goy termasuk salah 
satu volunteer untuk urusan “lempar pisau”. Saat 
tulisan ini diturunkan, Goy sedang mempersiapkan 
pertandingan lempar pisau dan pameran tanggal 29 
Nopember sampai  2 Desember 2018 di Makasar. Urusan 

lempar pisau inipun 
sangat sarat dengan 
kreativitas, baik 
produk pisau yang 
digunakan maupun 
menyiapan event laga 
lempar pisau itu sendiri. 
Inovasi dan kreativitas 
tersebut didukung dengan 
menjaga kualitas, konsistensi dan 
memanfaatkan teknologi sebagai sarana penting untuk 
mengekspresikan keakurasian dan detail ketelitiannya. 

Obor PON 2016, POR Banten hingga Para Games 2018
Obor yang diciptakan oleh para kreatornya untuk 
menjadi simbol pemersatu dari para peserta atau 
kontingen yang datang dari berbagai daerah ataupun 
negara  pada ajang PON ataupun kegiatan olah raga 
bertaraf internasional lainnya seperti Asian Games dan 
Asis Para Games yang baru lalu telah ikut andil pada 
suksesnya kegiatan tersebut. Kegiatan besar ini telah 
melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah IKM 
dan desainer untuk ikut serta ambil bagian penting 

 Obor PON
 Foto. istimewa
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sesuai dengan kemampuannya. Pada tahun 2016 hingga 
2018, Goy telah berhasil mendapatkan kepercayaannya 
untuk membuat Obor PON dan POR,  dan pada ajang 
bergengsi penyelenggaraan event lainnya seperti Asia 
Para Games 2018, 

Goy Gautama kembali diminta untuk mempersiapkan 
obor dimaksud dengan serangkaian uji  yang sangat 
ketat. Salah satunya adalah uji ketahanan durasi waktu 
menyala hingga kuat 2,5 jam bahkan tahan dari terpaan 
hujan dan angin. Hal ini membuktikan bahwa urusan 
inovasi dan kreativitas tetap akan menjadi faktor 
penting untuk memenangkan kompetisi yang semakin 
ketat, jika kita ingin memenangkannya ajang-ajang 
dimaksud. 

Spesifikasi teknis dari Obor PON tersebut, antara lain: 
1. Dimensi tinggi 75 cm, diameter atas 8 cm dan bawah 

3 cm 

2. Bahan baku kuningan, tembaga, dan kayu enau

3. Berat 170 gram

4. Durasi maksimum api 2,5 jam

5. Bahan bakar gas

6. Tahan Angin dan hujan

7. Jarak tempuh 1.004,5 Km (lintasan terpanjang 
selama ini)

Sementara itu, untuk spesifikasi obor yang lain relatif 
sama dengan obor PON seperti yang telah tersaji di 
atas. Inovasi tetap membutuhkan penelitian (R&D) 

sejak desain yang akan diusung, pemilihan bahan, dan 
cara memproduksinya. Bahkan terkadang seorang 
desainer harus mampu memberikan solusi atau contoh 
atas ide-idenya seperti pada waktu pengelasan yang 
sangat sulit untuk bahan-bahan tertentu. 

Penelusuran unsur desain telah diminta dari yang 
mempunyai hak, seperti halnya motif “parang” Goy 
harus minta ijin ke Keraton Yogya termasuk ke Cirebon 
atas desain-desain yang akan disajikan pada “obor” 
kebanggaannya. Oleh karena itu pekerjaan desain 
harus secara total dibuat dengan serius dan terukur 
dengan menggunakan alat bantu yang memadahi 
seperti pemanfaatan komputer (program corell draw, 
3D, dan lain-lain) untuk gambar-gambar desain yang 
akan dipilih termasuk penggunaan mesin dan peralatan 
lainnnya. (Bambang Irianto) 

 Menpora saat melakukan pawai obor Asian Para Games

 Obor PON dan Asian Para Games di Artshop

 Foto. istimewa

 doc. Kemenperin
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Menjadikan IKM Istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu diantara pemerintah daerah yang serius membina dan 
mengembangan IKM. Selain pembinaan melalui peningkatan kualitas produk, pelaku IKM didorong agar 
melek internet. Marketplace lokal disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan para pelaku IKM. 

JogjaPlaza.id

 Foto. istimewa
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Berminat membeli  produk-produk 
IKM Jogya ? Coba buka website 
Jogjaplaza.id.  Di situs ini banyak 
produk IKM binaan Disperindag 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Ada 750-an IKM yang memajang berbagai produk. 
Jumlah yang masih sedikit bila dibanding dengan 94 
ribu lebih IKM yang ada di seluruh Yogyakarta. Pelaku 
IKM yang poduknya ada di lapak jogjaplaza.id pada 
umumnya sudah tersentuh pembinaan. Namun bukan 
berarti yang belum kenal Jogjaplaza.id luput dari 
pembinaan melalui berbagai program yang sudah ada. 
Yang terdaftar di jogjaplaza.id juga sebagian sudah 
memiliki website sendiri.

Jogjaplaza.id adalah bentuk keseriusan dari 
Disperindag DIY melalui Kantor Balai Pelayanan 
Bisnis dan Pengelolaan Kekayaaan Intelektual  yang 
sudah dipersiapkan cukup lama. Sejak 2011 Balai 
Pelaynana Bisnis sudah membuat marketplace 
sendiri yang dinamakan UKM Plaza. “Berupa mall 
virtual yang dapata digunakan sebagai toko untuk 
memajang produk,” kata Asep Subagiyo, Kepala 
Seksi Pelayanan Bisnis, Balai Pelayanan Bisnis dan 
Pengelolaan Kekayaaan Intelektual Disperindag DIY.

Jadi sebelum banyak pelaku IKM mengenal 
marketplace yang kita kenal sekarang, sebagian IKM 
di jogjaplaza.id sudah kenal dengan layanan internet 
penjualan online. Menurut Asep Subagiyo, UKM plaza 
inilah yang menjadi embrio dari jogyaplaza yang 
sekarang ada.

Untuk bisa memajang produk di jogjaplaza.id, Balai 
Pelayanan Bisnis sebagai pihak yang diberi tanggung 
jawab mengelola situ ini mensyaratkan adanya 
produk yang dibuat oleh pelaku IKM dan tentu saja 
mereka harus memiliki KTP DIY. 

Menurut Asep,  adanya jogjaplaza.id ini 
menginspirasi e-Smart IKM yang dilaksanakan oleh 
Ditjen IKM Kemenperin. Dirjen IKM Kemenperin 
Gati Wibawaningsih sendiri pernah mengatakan 
bahwa Jogja dianggap paling siap untuk menjalankan 
e-Smart IKM. Platform sudah ada konsep, juga sudah 
dibuat, sehingga akan memudahkan bila marketplace 
ini dikombinasikan dengan dengan marketplace 
nasional yang sudah ada. Seperti yang dilakukan oleh 
Kementerian Perindustrian yang melakukan kerja 
sama dengan marketplace yang sudah ada, misalnya 
dengan Bukalapak atau Shopee.

Para pemiliki toko di jogjaplaza.id merasakan manfaat  
adanya situs ini. Terbukti pada tahun 2013 omzet 
produk IKM yang ada di jogjaplaza.id menembus Rp 
11 milyar. Sayangnya, kata Asep, tahun 2014 situs 
ini di-hack yang mengakibatkan semua data hilang. 
Entah siapa pelakukanya, yang jelas pada tahun 
2014  sempat berhenti sementara untuk perbaikan. 
Setahun kemudian mulai berjalan lagi dengan omzet 
sekitar Rp 3 milyar.

Adanya marketplace yang secara khusus 
mengakomodasi produk IKM lokal atau berbasis 
provinsi sebenarnya memberikan keuntungan 
bagi pelaku IKM maupun pemerintah. Antara lain 
pembinaan bisa lebih terarah karena dinas provinsi 
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maupun kabupaten/kota memiliki database IKM yang 
jelas. Sehingga berbagai bentuk pembinaan yang 
diadakan oleh pemerintah di tingkat provinsi akan 
mengacu pada data yang ada.

Apalagi saat ini sudah ada aplikasi yang namanya Andari 
yang berisi data lengkap IKM di Jogja. “ini dari IKM yang 
berbasis desa yang  bisa mengecek IKM terdekat yang 
ada (di sekitar),” jelas Asep. Saat ini aplikasi Andari 
baru memasukkan sekitar tiga ribu data IKM. Nantinya 
secara bertahap akan terus di-input IKM lain sehingga 
akan mengurangi persoalan data IKM yang kadangkala 
tidak sinkron jumlahnya.

Program lain pembinaan IKM  di provinsi adalah 
penyediaan jaringan internet gratis di beberapa titik 
di sentra IKM yang belum tersentuh jaringan internet. 
Bahkan pemerintah provinsi membangun BTS untuk 
jaringan internet agar daerah yang tadinya blank spot 
bisa terjangkau sinyal internet. 

Menurut Asep, satu tahun jaringan internet yang 
terhubung ke 11 sentra itu digratiskan. Selanjutnya 
ada yang diteruskan oleh Telkom atau Kementerian 

Kominfo. Dari sentra inilah produk-produk yang 
dihasilkan bisa menjangkau dunia luar. Para pelaku IKM 
di sentra-sentra ini sudah biasa komunikasi dengan 
pembeli dari luar negeri.

Sementara itu untuk pelatihan e-Smart IKM, 
Disperindag DIY sudah melakukan workshop terhadap 
200 IKM. Di tahun ini akan bertambah 50 IKM sehingga 
secara keseluruhan mencapai 250 IKM. Untuk mengikuti 
workshop e-Smart IKM para pelaku IKM harus memiliki 
legalitas usaha, KTP DIY, serta legalitas produk.

Tak hanya pemanfaatan internet untuk memperkenalkan 
produk mereka. Peserta juga diberi pelatihan 
optimalisasi media soal. “Sehari-hari mereka pakai 
hape tapi belum termanfaatkan secara optimal, jadi di 
pelatihan kita beri materi sosial media,” kata Asep.

Setelah pelatihan, Asep juga memantau kegiatan para 
lulusan pelatihan e-smart. Setelah dipatau ternyata 
dari 50 peserta yang aktif berinternet hanya 10 IKM. 
Artinya sebagian besar tidak mengimplementasikan 
materi yang diberikan saat pelatihan. Umumnya, kata 
Asep, mereka lebih fokus pada produksi yang bisa 
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BRAND UKM DI YOGYAKARTA

langsung dijual. Sementara bila menekuni penjualan di 
internet harus meluangkan waktu dan tentu saja  harus 
ada kompetensi yang terus diasah.

Untuk itu pihaknya sudah memiliki solusi agar 
peserta pelatihan e-Smart IKM bisa mengaplikasikan 
materi yang diberikan. “Saya sempat usul dan sudah 
dilaksanakan, yaitu memanfaatkan KKN berupa 
KKN tematik” Kata Asep. Peserta KKN diarahkan 
untuk melakukan pendampingan IKM. Cara ini sudah 
dilaksanakan dan diusahakan terus berlanjut.

Solusi kedua adalah dengan pendamping seperti tenaga 
penyuluh lapangan atau TPL  namun yang sudah diberi 
pelatihan dasar internet untuk membatu IKM dalam 
menjalankan jualan online. Saat ini tenaga bantuan 
pendampingan sudah disetujui untuk tahun depan 
sebanyak empat orang tapi hanya untuk tiga bulan.

Tugas pendamping seperti yang tertuang  dalam job 
desk yang dibuat oleh Balai Pelayanan Bisnis adalah 
melakukan observasi lapangan, klarifikasi masalah, 
selanjutnya para IKM ini dapat dikelompokan sesuai 
dengan permasalah yang sama.

Dengan demikian pelatihan e-Smart IKM yang 
diikuti akan bisa diaplikasikan. Ilmunya juga lebih 
bermanfaat ikut pelatihan itu tidak mubazir.  

Fasilitasi lain yang diberikan oleh Pemerintah 
Provinsi DIY adalah co-branding bagi produk IKM 
yang ada. Ada tiga co-branding bagi produk dan 
budaya Jogja ini: satu “Jogja Mark”, yaitu produk 
yang dihasilkan dari Jogja tapi bahan baku bukan dari 
Jogja. Kedua, “100% Jogja” yakni  produk yang dari 
bahan baku maupun produksinya  dari Jogja. Ketiga 
“Jogja Tradition”, ditujukan bagi produk seni tradisi 
yang eksis dan berkembang di wilayah DIY.

Adanya tiga co-branding tersebut, para pelaku 
IKM atau UMKM DIY akan diuntungkan, karena 
mendapat perlindungan dan dukungan promosi dari 
pemilik brand, yakni Pemda DIY. Tentu saja untuk 
mendapat co-branding tersebut pelaku IKM harus 
mendaftarkan produknya agar dapat diverifikasi 
kelayakannya.

Seperti tagline “Jogja Istimewa” yang berupaya 
menjadikan provinsi ini istimewa termasuk  juga 
mengistimewakan IKM. (Jay)

 Beberapa brand yang ada di jogjaplaza.id  Foto. istimewa
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loud computing atau komputasi awan 
mungkin masih samar terdengar bagi 
orang awam. Tetapi keberadaannya 
di era digital kini sebenarnya telah 
terasa di tengah masyarakat dalam 

kehidupan sehari hari seperti penggunaan email dan 
juga media sosial. Data digital memiliki kelebihan 
jika dibanding dengan data nyata yaitu dapat dipakai 
terus menerus tanpa mengalami perusakan atau dapat 
disebut memiliki kualitas yang sama, tetapi jika data 
digital yang akan disimpan terus menumpuk karena 
pentingya dan banyaknya tugas, maka solusi yang 
biasanya diambil adalah penghapusan data yang lama 
atau dengan penambahan storage baru. Memang untuk 
penambahan storage baru bisa menyelamatkan data 
yang sudah tidak muat, tetapi dengan begitu akan 
menambah jumlah limbah dan biaya yang besar. 

Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini 
merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet 
sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga 
aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para 

Cloud Computing 
di dunia usaha 
Anda ingin mengembangkan bisnisnya di dunia internet? Tetapi bingung untuk memilih salah satu 
dari teknologi yang ada dan berbeda-beda? Untuk menjadi kompetitif  dan selalu mengikuti tren yang 
sedang berkembang sesuai dengan teknologi terbaru, membuat ragu dan takut dengan segalanya 
yang harus disiapkan baik SDM, modal awal, atau infrastruktur. Bagaimana IKM dapat mengatasinya?  
Solusi sederhana adalah cloud computing untuk memulai mengembangkan usaha anda.

pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi 
dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi 
mereka melalui komputer dengan akses internet.

Cloud computing memiliki peranan penting dalam dunia 
bisnis.  Berikut adalah kelebihan dari cloud computing 
terutama bagi dunia bisnis diantaranya:

1. Tanpa investasi awal
Dengan cloud computing, kita dapat menggunakan 
sebuah layanan tanpa investasi yang di awal. Ini sangat 
penting bagi bisnis, terutama bisnis pemula (start up).

2. Mengubah belanja modal menjadi pengeluaran 
operasional 
Kelebihan yang kedua masih seputar keuangan. 
Tanpa cloud computing, investasi hardware dan 
software harus dilakukan di awal, sehingga kita harus 
melakukan pengeluaran modal. Sedangkan dengan 
cloud computing, kita dapat melakukan pengeluaran 
operasional. Jadi, kita cukup membayar bulanan sesuai 
pemakaian. Hal ini akan sangat membantu perusahaan 
secara keuangan.

Info 
Utama

36 Gema Industri Kecil • Edisi 63 • Desember 2018

http://pusatteknologi.com/isp-tercepat-dan-berkualitas.html


Info Utama

(user) terkoneksi dengan internet. Selain itu, 
pengguna dapat dengan mudah meningkatkan 
atau mengurangi kapasitas penyimpanan data 
tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti 
hardisk. 

4.    Investasi jangka panjang
Penghematan biaya akan pembelian inventaris 
seperti infrastruktur, hardisk, dan lain-lain akan 
berkurang dikarenakan pengguna akan dikenakan 
biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan 
paket layanan yang telah disepakati dengan 
penyedia layanan cloud computing. Biaya royalti 
atas lisensi software juga bisa dikurangi karena 
semua telah dijalankan lewat komputasi berbasis 
cloud.

Penerapan Cloud Computing telah dilakukan oleh 
beberapa perusahaan IT ternama dunia seperti Google 
lewat aplikasi Google Drive, IBM lewat Blue Cord 
Initiative, Microsoft melalui sistem operasi nya yang 
berbasis Cloud Computing, Windows Azure, dan masih 
banyak lagi. Di kancah nasional sendiri penerapan 
teknologi cloud juga dapat dilihat melalui penggunaan 
point of sale/program kasir. Selain itu, perusahaan 
telekomunikasi ternama nasional, Telkom juga turut 
mengembangkan sistem komputasi berbasis cloud ini 
melalui Telkom Cloud dengan program Telkom VPS dan 
Telkom Collaboration yang diarahkan untuk pelanggan 
UKM atau IKM’. (Martini)

3. Lentur dan  mudah dikembangkan
Dapat memanfaatkan TI sesuai kebutuhan. 
Penggunaan sesuai dengan kebutuhan yang 
diperlukan, maka kapasitas dapat ditingkatkan pada 
saat dibutuhkan, dengan biaya penggunaan sesuai 
pemakaian.

4. Fokus pada bisnis, bukan TI
Dengan menggunakan cloud computing, kita dapat 
fokus pada bisnis utama perusahaan, dan bukan 
berkecimpung di dalam pengelolaan TI. Hal ini dapat 
dilakukan karena pengelolaan TI dilakukan oleh 
penyedia layanan, dan bukan oleh kita sendiri. 

Menurut sebuah penelitian, perusahaan kecil 
sebetulnya dapat menerapkan solusi back-up berbasis 
cloud dan pemulihan yang menghemat waktu sehingga 
mereka dapat menjauhkan investasi besar di awal dan 
menggabungkan keahlian pihak ketiga sebagai bagian 
dari proses bisnis mereka.

Berikut manfaat manfaat yang dapat dipetik lewat 
teknologi berbasis sistem cloud.

1.    Semua data tersimpan di server secara terpusat
Salah satu keunggulan teknologi cloud adalah 
memungkinkan pengguna untuk menyimpan 
data secara terpusat di satu server berdasarkan 
layanan yang disediakan oleh penyedia layanan 
cloud computing itu sendiri, karena semua telah 
tersedia secara virtual.

2.    Keamanan data
Keamanan data pengguna dapat disimpan dengan 
aman lewat server yang disediakan oleh penyedia 
layanan cloud computing  seperti jaminan platform 
teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain.

3.    Fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi
Teknologi cloud menawarkan fleksibilitas dengan 
kemudahan data akses, kapan dan dimanapun 
kita berada dengan catatan bahwa pengguna 

 Peserta Workshop Making Indonesia 4.0 Startup

 Pemaparan Ketua Asosiasi 
Cloud Computing Indonesia

 doc. Kemenperin

 doc. Kemenperin
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omputasi awan merupakan sistem 
informasi teknologi (IT) yang 
memanfaatkan jaringan internet 
untuk menyimpan dan berbagi 
data sesuai dengan kebutuhan 

dan permintaan pengguna. Teknologi ini memberikan 
kemudahan bagi pengguna yang ingin mengakses 
aplikasi dan data yang sama melalui internet di mana 
saja, sehingga tidak lagi terikat pada komputer atau 
server fisik saat ingin menjalankan program.

Cloud computing adalah hasil dari evolusi bertahap di 
mana sebelumnya terjadi fenomena grid computing 
(kumpulan sumber daya komputer dari berbagai 
lokasi untuk mencapai tujuan bersama), virtualisasi, 
application service provision (ASP) dan Software as a 
Service (SaaS). Konsep penyatuan computing resources 
melalui jaringan global sendiri dimulai pada tahun ‘60-
an. Di mana setiap manusia di dunia ini dapat terhubung 
dan bisa mengakses program dan data dari situs 
manapun, di manapun, itu terdengar mirip dengan apa 
yang kini kita disebut dengan cloud computing. Para 
pakar komputasi lainnya juga memberikan penambahan 
terhadap konsep ini, yang menawarkan ide mengenai 
jaringan komputasi yang akan menjadi infrastruktur 
publik, sama seperti the service bureaus yang sudah 
ada sejak tahun ‘60-an.

Cloud computing telah berkembang berdampingan 
dengan perkembangan Internet dan Web. Namun karena 
terjadi perubahan teknologi bandwidth yang cukup 
besar, maka internet lebih dulu berkembang dibanding 

Mengenal Lebih jauh

Cloud Computing
Komputasi awan (bahasa Inggris: cloud computing) adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer 
(komputasi) dan pengembangan berbasis internet (awan). Awan (cloud) adalah metafora dari internet, 
sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. 

cloud computing. Dan kini teryata terlihat bahwa 
pendorong utama cloud computing adalah karena 
adanya revolusi Internet. Salah satu batu loncatan yang 
cukup drastis adalah dengan adanya salesforce.com di 
tahun 1999, yang merupakan pencetus pertama aplikasi 
perusahaan dijalankan melalui internet. Perkembangan 
berikutnya adalah adanya Amazon Web Services di 
tahun 2006, di mana dengan teknologi elastic compute 
cloud (EC2), terdapat situs layanan web yang di 
komersialkan yang memungkinkan perusahaan kecil 
dan individu untuk menyewa komputer atau server, 
agar dapat menjalankan aplikasi komputer mereka.

Pesatnya perkembangan teknologi telah memberikan 
banyak solusi alternatif bagi banyak perusahaan dalam 
menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Kini 
semakin banyak perusahaan mulai membangun model 
bisnis mereka dengan mengandalkan cloud computing, 
yang kini telah menjadi tren baru dalam manajemen 
data center, terutama di negara-negara Asia Tenggara. 
Cloud computing bukan hanya solusi yang trendi dan 
inovatif, namun juga model bisnis yang relatif baru yang 
berlaku untuk semua jenis perusahaan. Saat ini, masih 
banyak orang yang berpikir bahwa perangkat lunak ini 
hanya digunakan sebagai back up untuk sistem yang 
berjalan, namun software ini sebenarnya memiliki lebih 
banyak fungsi untuk perusahaan. Berikut adalah tujuh 
manfaat utama cloud computing bagi perusahaan.

1. Fleksibilitas
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan 
menyadari bahwa Cloud Computing sangat penting 

 Foto. istimewa
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untuk diterapkan pada lingkungan kerja saat ini. 
Bahkan dalam survei terbaru yang dilakukan oleh 
KPMG terhadap 500 eksekutif, ditemukan bahwa 
42% dari mereka berpikir bahwa fleksibilitas adalah 
faktor utama mengapa mereka menggunakan cloud 
computing. Software ini menawarkan fleksibilitas 
yang lebih besar untuk karyawan Anda dalam 
praktik kerja mereka. Jika Anda memerlukan 
akses ke dokumen dan data Anda saat berada di 
luar lokasi atau di rumah, Anda dapat berinteraksi 
dengan kantor virtual Anda dengan cepat dan 
tanpa kesulitan kapan pun Anda memerlukannya 
melalui perangkat apapun yang tersambung dengan 
internet.

2. Tabungan dan investasi biaya
Mungkin ini merupakan salah satu manfaat cloud 
computing yang paling penting. Anda tidak perlu 
mengeluarkan biaya untuk pembelian inventaris 
seperti infrastruktur dan hard disk. Anda hanya 
dikenai biaya rendah untuk kompensasi rutin per 
bulan atau sekali dibayar, sesuai dengan paket 
layanan yang telah disepakati bersama penyedia 
layanan cloud computing. Dengan demikian, biaya 
royalti pada lisensi perangkat lunak otomatis 
berkurang, karena semuanya berjalan dengan 
komputasi cloud.

3. Pemulihan bencana
Tidak masalah ukurannya, setiap bisnis harus 
berinvestasi pada sistem pemulihan bencana yang 
tahan lama, namun untuk usaha kecil yang memiliki 
sedikit anggaran dan keterampilan yang dibutuhkan, 
berinvestasi pada sistem pemulihan bencana ini 
berat untuk dilakukan. Cloud  Computing hadir untuk 
menepis hal tersebut. Perusahaan kecil sebetulnya 
dapat menerapkan solusi back-up berbasis cloud 
dan pemulihan yang menghemat waktu sehingga 
mereka dapat menjauhkan investasi besar di awal 
dan menggabungkan keahlian pihak ketiga sebagai 
bagian dari proses bisnis mereka.

4. Interaksi yang lebih efektif dan efisien
Perangkat lunak cloud computing memungkinkan 
karyawan untuk berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan lebih mudah. Software ini memungkinkan 
interaksi yang lebih baik antara karyawan, 
memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi 
dan mengerjakan data dan file secara bersamaan. 
Cloud computing mempermudah pekerjaan para 
ahli desain dan konstruksi perusahaan yang 
menginvestasikan sebagian besar waktu kerja 
mereka di luar negeri atau di berbagai wilayah, 
dalam mendapatkan informasi, dokumen, dan 
catatan terkait pekerjaan mereka secara cepat dan 
aman.

5. Skalabilitas
Manfaat utama lainnya dari cloud computing 
adalah skalabilitasnya. Layanan ini sangat ideal 
untuk perusahaan dengan permintaan bandwidth 
yang selalu meningkat atau berfluktuasi. Bisnis 
Anda dapat meningkatkan atau mengurangi 
pengoperasiannya dan kebutuhan penyimpanan 
sumber daya bisnis Anda mungkin memerlukan 
penyesuaian yang cepat untuk beradaptasi dengan 
perubahan skalabilitas tersebut. Jika kebutuhan 
meningkat, maka Anda dapat dengan mudah 
meningkatkan kapasitas cloud Anda dengan 
memanfaatkan layanan server jarak jauh. Begitu 
pula jika Anda perlu berhemat lagi, Anda dapat 
kembali mengurangi kapasitasnya.

6. Kemampuan mengontrol dokumen
Semakin banyak representatif dan mitra kerja 
yang menggunakan dokumen yang sama secara 
bersamaan, maka semakin besar kebutuhan untuk 
pengendalian dokumen yang aman. Dulu sebelum 
ada cloud computing, karyawan harus mengirim 
file bolak-balik sebagai lampiran email kepada 
karyawan lain atau klien pada satu waktu. Jika pola 
ini dibiarkan, maka ini akan mengakibatkan konten, 
format, dan judul dokumen jadi berantakan.

7. Meningkatkan daya saing
Persaingan industri yang semakin ketat memaksa 
perusahaan untuk lebih praktis dan lebih cepat 
dalam menanggapi perubahan di pasar. Solusi cloud 
computing yang fleksibel dan dapat disesuaikan 
(customizable) dapat memberikan banyak 
keuntungan yang bermanfaat untuk membantu 
perusahaan agar lebih bisa bergerak cepat dalam 
menjalankan bisnis mereka.

Mungkin ini merupakan salah satu manfaat  cloud 
computing yang paling penting. Anda tidak perlu 
mengeluarkan biaya untuk pembelian inventaris 
seperti infrastruktur dan hard disk. Dengan demikian, 
biaya royalti pada lisensi perangkat lunak otomatis 
berkurang, karena semuanya berjalan dengan 
komputasi cloud.

Memilih penyedia layanan cloud computing  yang 
sesuai dengan bisnis tidak hanya seputar faktor lokasi, 
memilih salah satu dari sekian banyak penyedia 
layanan, atau membandingkan sejumlah spesifikasi 
parameter yang ada di brosur. Keberhasilan penerapan 
layanan ini akan tergantung pada bagaimana penyedia 
layanan memberikan layanan yang tepat untuk 
kebutuhan perusahaan, dengan resiko yang minimal 
namun tanpa mengorbankan implementasinya. 
(niniek - dari beberapa sumber)
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dusun Brajan

Bambu dusun Bersama 
Go Internasional
Kerajinan bambu menjadikan Brajan dikenal sebagai sentra dan daerah wisata. Daerah yang 
dulunya masuk wilayah tertinggal kini makin sejahtera. Teknologi internet membuat daerah 
ini terkenal hingga ke mancanegara.

emua orang tentu mengetahui dan 
pernah melihat pohon bambu. Pohon 
bambu menjulang tinggi hingga 
lebih dari lima meter. Di Indonesia 
bambu dikenal masyarakat karena 

bisa tumbuh dimana saja, di hampir seluruh wilayah 
Indonesia. Masyarakat Indonesia pun memanfaatkan 
pohon bambu untuk berbagai keperluan, dari makanan 
hingga digunakan sebagai bahan perabotan rumah 
serta kerajinan.

Di Indonesia sendiri saat ini tercatat lebih dari 120 
jenis bambu dengan hampir setengahnya atau 56 jenis 
mempunyai potensi ekonomi.  Meskipun kaya akan jenis 
bambu, masyarakat Indonesia belum memanfaatkan 
secara optimal potensi bambu untuk kepentingan 
ekonomi. Padahal, bila dijadikan produk akhir yang 
memiliki nilai tambah bambu bisa mengangkat ekonomi 
masyarakat di suatu daerah.

Pemanfaatan bambu sebagai bahan baku dan dinenal 
oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri, 
bisa dilihat di Dusun Brajan, Desa Sendangagung, 
Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman  yang telah 
dinobatkan sebagai sentra kerajinan bambu. Nama 
Brajan diambil dari nama Kyai Brojo Setiko yang 
merupakan cikal bakal atau orang yang pertama 
menetap di desa tersebut. Desa yang masuk Daerah 

Istimewa Jogyakarta ini pada tahun 2004  dikukuhkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Desa 
Wisata Cindera mata Kerajinan Bambu.

Dusun Brajan, Desa Sendangagung bisa dijadikan sebaga 
contoh sentra kerajinan bambu yang berkembang secara 
signifikan berkah kegigihan masyarakatnya dalam 
mengangkat harkat hidup masyarakat. Meskipun hanya 
sebuah desa kecil, Brajan sudah memiliki karya yang 
diknalhingga mamu menembus pasar internasional.

Padahal daerah ini sebelumnya merupakan tempat 
yang membutuhkan perhatian pemerintah karena 
masuk kategori desa tertinggal. Seperti dituturkan 
oleh Sulisman, salah seorang perajin bambu di sini, 
pada tahun 1980, Brajan masih dikategorikan sebagai 
daerah tertinggal.  Jalanan  menuju maupun di desa 
masih tanah, masyarakat banyak yang memelihara 
kerbau sehingga kalau musim hujan jalanan layaknya 
kubangan penuh dengan lumpur. Mayoritas rumah 
penduduk  berdinding gedeg (bambu).

Penduduk Brajan sebenarnya sudah lama bergelut 
dengan kerajinan bambu, termasuk orangtua Sulisman. 
Namun, kondisi ekonomi  tak mengalami perubahan. 
“Bagaimana saya bisa menghidupi anak-istri. Saya di 
sini sudah generasi kedua,” kata Sulisman mengenang 
kehidupan masa lalunya.
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Sadar akan potensi kerajinan bambu yang dapat 
mengangkat kehidupan masa depan, Sulisman pun 
‘berguru’ hingga ke Ciledug, Tangerang, Banten, untuk 
mengikuti kursus desain bambu selama kurang lebih 
setahun. Di sini ia makin mengenal pohon bambu 
yang bisa dibuat berbagai kerajinan yang bermanfaat 
sekaligus memiliki nilai ekonomis.

Pulang ke kampung, Sulisman memlulai kehidupan baru 
dengan mempratekkan ilmu yang  diperoleh dengan 
melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis oleh ayahnya. 
Sedikit demi sedikit  ilmu yang diperoleh diwujudkan 
dalam berbagai produk kerajinan dengan bahan baku 
bambu. Ia memulai dengan menghasilkan kerajinan 
seperti tempat buah, tempat tisu di mobil, temat 
tisu meja, dan produk pernak-pernik kecil lain. “Kita 
titipkan di (toko-toko) Malioboro, tapi ngak laku (oleh 
pemilik toko). Setelah negosiasi mereka mau menerima 
titipan barang,” kata  Sulisman yang menggunakan 
merek PrinXmas untuk produk kerajinannya.

Tak hanya kehidupan Sulisman yang mulai meningkat. 
Penduduk di Brajan pun tertarik untuk menggeluti 
usaha kerajinan bambu ini. Apalagi setelah banyak 
produk Sulisman yang diterima di (toko suvenir) 
Yogya. Banyak penduduk yang igin brgrabung bersama 
Sulisman. 

Produk bambu Brajan mulai dikenal ke berbagai daerah. 
Bahkan sebagai produk kerajinan di sini mampu mengisi 
kekosongan kerajinan bambu di Malaysia. Sulisman 
sendiri termasuk yang mengekspor produknya ke 
Malaysia, melalui Asosiasi Kerajinan Rakyat  (organisasi 
kerajinan di Jogya dan sekitarnya).

Brajan makin dikenal sebagai sentra kerajinan bambu. 
Perajin  bambu pun makin banyak. Saat ini perajin 
kerajinan bambu di Brajan bisa mencapai 120 orang 
dan delapan pengepul produk kerajinan bambu,  sebuah 
jumlah yang besar untuk dusun Brajan. Di sini hampir 
80% penduduk menjadi perajin bambu. 

Meskipun berprofesi sebagai perajin bambu, rumah 
Sulisman  kini tak lagi terbuat dari gedeg atau anyaman 
bambu. Kehidupan Sulisman dan warga Brajan lain 
berubah secara perlanan. Rumahnya dan rumah 
penduduk sekarang terbuat dari bata dan tegel keramik. 
Penduduk di sini pun mulai merasakan manisnya hasil  
kerajinan bambu.

Brajan makin terkenal  ke berbagai daerah di Indonesia 
bahkan hingga ke luar negeri sebagai sentra penghasil 
kerajinan berbahan bambu. Pesanan ke perajin  pun 
makin  besar. Semua perajin tentunya ingin produknya 
laku dan terjual ke berbagai daerah. Kondisi ini 
menjadikan persaingan antara perajin juga makin 
ketat. Hanya perajin yang  melakukan inovasi produk 
yang akan bertahan. 

Karena dikenal sebagai desa wisata kerajinan 
bambu, Brajan dijadikan lokasi shooting untuk acara 
kepemudaan tingkat internasional. Sebanyak  pemuda 
dari 13 negara menyaksikan Brajan sebagai lokasi 
percontohan desa yang berhasil dengan memanfaatkan 
potensi yang ada di sekitar wilayah tersebut. 

Berbagai kunjungan dari berbagai daerah serta luar 
negeri dengan maksud belajar menganyam bambu atau 
membeli kerajinan banyak dilakukan. Sulisman juga 

Dari Sentra Ke Sentra

41Desember 2018 • Edisi 63 • Gema Industri Kecil



kedatangan tamu dari Malaysia dan Korea untuk belajar 
kerajinan dari bambu. Dari daerah lain lebih sering lagi 
seperti pejabat dari Sulawesi dan dari Medan, Sumatera 
Utara. 

Internet

Brajan makin dikenal setelah memanfaatkan media 
internet. Perkembangan teknologi internet menjadi 
salah satu jalan meningkatnya permintaan yang 
sekaligus berimplikasi pada meluasnya wilayah 
pemasaran kerajinan bambu.  Perajin bambu di Brajan 
memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Instagram, 
Facebook, blog, dan sosial media lainnya untuk 
memperkenalkan kerajinan bambu Brajan makin 
mendunia. 

Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jogyakarta melalui 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Balai Bisnis 
Jogya) sangat membantu para perajin dalam mengenal 
internet. Untuk sentra kerajinan bambu di Brajan 
ada bantuan selama satu tahun penggunaan internet 
secara gratis. Akses intrenet gratis ini diinisiasi oleh  
Balai Bisnis Yogya  pada 2015. Setelah itu para perajin 
bisa melanjutkan dengan biaya sendiri. Sulisman dan 
masyarakat di Brajan merasakan manfaat keberadaan 
internet ini. Masuknya internet ini dijadikan pusat 
informasi bagi warga, perajin, dan juga (anak-anak) 
sekolah.

Setelah fasilitas dari Balai Bisnis berakhir, kini BUMN 
Telkom dengan koneksi internet broadband-nya  terjun 
membantu mengembangkan industri dan kerajinan 
bambu di Brajan ini.  Telkom juga memberikan bantuan 
berupa jaringan internet dan memasang beberapa 
hotspot di Brajan.  

Telkom juga memberikan bimbingan dan pelatihan 
terkait teknologi internet, pembuatan blog, dan juga 
eCommerce.   Aplikasi toko online yang ada di Jakarta 
juga turut membantu para perajin menuju dunia luar. 

Selain intrenet Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Sleman dan Provinsi Daerah Istimewa 
Jogyakarta  juga membantu berupa pelaratan, desain, 
manajemen, dan pemasaran.  Agar  kualitas produk 
terjaga, sekarang para perajin didampingi oleh ahli dari 
Universitas Negeri Yogyakarta.

Sulisman dan para perajin bambu di Brajan makin 
mantap menggeluiti kerajinan bambu. Kini, Sulisman 
yang mengaku memperoleh pendapatan sekitar Rp 30 
juta,  memiliki lebih dari 150 jenis desain produk yang 
siap dipasarkan. Sebanyak 50 jnis sudah diekspor ke 
berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, Korea, 
negara-negara Eropa, dan Australia.

Bambu membuat masyarakat Brajan sejahtera dan 
bahagia. (Jay)
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atik Komar didirikan pada tahun 1998 
di Bandung oleh Dr. H. Komarudin 
Kudiya, S.Ip., M.Ds bersama dengan 
istrinya, Hj. Nuryanti Widya (Yeyen). 
Batik Komar bermula dari batik 

Cirebonan. Namun, sejak awal berdirinya hingga kini, 
Batik Komar seiring berkembangnya telah beranjak 
pada pengembangan desain-desain batik modern 
dengan kreasi yang unik, tematik dan sejalan dengan 
trend mode masa kini sehingga dapat menambah nilai 
wibawa bagi siapapun yang memakainya. Workshop 
dan showroom Batik Komar berada di Jl Cigadung 
Raya Timur 1 No.5, Bandung 40191. Batik Komar juga 
mewakili Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik. Sejauh 
ini Batik Komar sendiri memilik dua brand, yaitu Sevati 
dan Shibotik.

Batik Komar merupakan pusat pelatihan kerajinan batik 
terlengkap, dengan koleksi buku-buku yang di produksi 
sendiri seperti buku sketsa hingga buku pewarnaan yang 
mencantumkan formula-formula untuk menghasilkan 
sebuah warna. Saat ini bisa dikatakan perkembangan 
bisnis Batik Komar sangatlah pesat. Bila dulunya bisnis 
batik ini dirintis dengan bantuan tiga orang tenaga 
kerja, sekarang ini Rumah Batik Komar telah memiliki 

Inovasi Desain tanpa Mengurangi 
Esensi Batik Tradisional
Selain melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia, Batik Komar mengembangkan desain 
yang memadukan berbagai budaya. Wisata batik menjadi satu layanan yang menarik pengunjung.

kurang lebih 300 orang tenaga kerja yang tersebar di 
dua kota yaitu 60-70 orang di Bandung dan lebih banyak 
pekerja lainnya ditempatkan di bagian produksi yang 
terpusat di Cirebon.

Batik Komar terus melakukan pengembangan desain 
batik modern, salah satunya kombinasi batik dengan 
teknik Shibori (teknik Jepang). Perpaduan Batik-Shibori 
(Shibotik) memberikan nilai tambah pada produk yang 
di hasilkan tanpa mengurangi esensi batik itu sendiri. 
Ciri khas Shibotik terdapat gradasi warna seperti efek 

 Proses pembuatan batik dengan menggunakan canting dan 
bahan malam panas.
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lipatan kain. Shibotik menggunakan delapan teknik 
shibori, satu di antaranya kain yang diikat pipa paralon. 
Dengan keunikannya Shibotik sangat diminati pasar 
lokal terutama oleh kaum muda.

Bukan hanya di kenal dipasar lokal tetapi juga sudah 
merambah mancanegara, pameran dan fesival juga rajin 
diikuti oleh Batik Komar. Jepang yang menjadi salah 
satu negara yang memiliki minat besar terhadap batik, 
karena Jepang sangat mengapresiasi proses pembuatan 
batik. Untuk di Jepang sendiri Batik Komar mengekspor 
kimono dan obi. Selain itu ada negara Prancis, Inggris 
dan Amerika. Bukan hanya memasarkan, Batik Komar 
juga bekerja sama dengan salah satu desainer New York 
sejak tahun 2012 dengan mengekspor panel/kain batik 
yang akan di produksi menjadi pakaian dengan brand 
Maiyet.

Awal mula terjalinnya kerjasama dengan Maiyet cukup 
unik, dimulai dengan perjalanan desainer ke Indonesia 
untuk mencari motif kain yang sesuai dengan desain 
buatannya, dari Bali, Jawa Timur hingga berakhir di Kota 
Bandung. Batik Komar dipilih karena desain yang sudah 
memiliki teknologi yang baik, dan sudah sistematis.

Dan setelah melakukan beberapa percobaan 
dengan hasil yang baik dimulailah kerja sama Batik 
Komar dan Maiyet. Kerja sama ini juga bukan hanya 
sekedar mengekspor kain batik, tetapi Batik Komar 
mendapatkan fasilitas bimbingan dan pelatihan, salah 
satunya mengenai fashion yang sedang digemari di 
Amerika secara cuma-cuma. Dengan adanya ekspor 
dan kerja sama dengan pihak internasional, diharapkan 
dapat memberikan pengetahuan mengenai batik lebih 
dalam ke masyarakat internasional.

Wisata 

Program wisata Batik Komar merupakan salah satu 
edu-wisata dimana pengunjung dapat melihat proses 
pembuatan batik dan terlibat di dalamnya melalui 
paket belajar batik. Pengunjung juga dapat berbelanja 
produk batik di showroom Batik Komar. Tersedia 
berbagai macam paket pelatihan sesuai dengan lama 
waktu belajar yang berbeda dengan materi yang 
diberikan, dari materi mendasar  hingga profesional, 
meliputi pengenalan desain, pembuatan batik, peroses 
pewarnaan dan pemasaran batik. 

Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan 
masyarakat terhadap kesenian batik sekaligus 
akan bermanfaat untuk kegiatan wisata yang bisa 
bermanfaat juga untuk kegiatan perekonomian. Proses 
pembelajaran ini akan dilakukan dengan sangat jelas. 
Pengunjung akan diberikan kain polos dengan ukuran 
40 cm x 40 cm. Dan mereka bisa berkreasi di atas lain 
tersebut sambil mempraktekkan proses pembuatan 
batik, baik dengan teknik cap maupun dengan teknik 
lukis. Dan jika sudah selesai, pengunjung bisa 
membawa pulang hasil karyanya sendiri. Program ini 
sangat diminati baik wisatawan domestik maupun 
wisatawan internasional. (Dzihni Iftinan)

Profil Usaha

 Busana modern berbahan batik yang telah dibawa ke event Fashion Show

 Proses menghasilkan batik 
lukis dengan melukis kain 

menggunakan kuas

 canting, sebagai alat utama pembuatan batik tulis
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esempatan tak datang dua kali. 
Itu kata pepatah yang sering kita 
dengar. Kesempatan yang ada 
ini juga tidak disia-siakan Asri. 
Dengan modal tekad dan keyakinan 

dirinya mendaftar dalam kegiatan tersebut yang 
diselengarakan pada September 2016. Saat itu Asri 
masih duduk di semester V  Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya Malang jurusan Studi 
Pembangunan. 

Asri mengikuti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital 
yang diselenggarakan oleh Menkominfo tersebut 
dengan melalui beberapa tahapan seperti Ignition, 
Networking, Workshop, Hacksprint, Bootcamp, 
dan Incubation. Dari keenam tahapan tersebut, 
workshop merupakan tahapan yang paling penting 
karena berisi serangkaian pelatihan untuk mengasah 
keterampilan peserta sekaligus menjadi landasan 
dalam membangun startup, seperti design thinking 
yaitu metode yang diperkenalkan kepada calon founder 
bagaimana merancang produk, ide, gagasan dengan 
menggabungkan kreativitas dan pemikiran yang 
rasional. 

Pada kesempatan ini Asri mengusulkan ide atau 
gagasannya tentang yang terkait dengan penjahit yang 
selanjutnya dinamakan Jahitin.com. Berikutnya  market 
validation dimana  tahapan ini bertujuan untuk 
memastikan apakah solusi dari masalah 
yang sudah ditetapkan berdampak 
kepada banyak orang, termasuk juga  
riset pasar dan user experience (UX). 
Terakhir,  business model pada 
sesi ini peserta belajar merancang 

Berawal dari kesulitan Asri Wijayanti mendapatkan penjahit  pada acara pernikahan kakaknya 
mendorong hati kecilnya untuk berbuat sesuatu agar mendapatkan penjahit dengan mudah. Selain 
dapat membantu para penjahit rumahan yang bukan butik menerima pendapatan yang lebih layak. 
Keinginannya terwujud ketika Asri membaca selebaran dari Menkominfo tentang “Gerakan Nasional 
1000 Startup Digital” yang diadakan di beberapa kota di Indonesia termasuk di Surabaya. 

sebuah bisnis yang berkelanjutan dengan memetakan 
keunggulan dari produk, sumber penghasilan dan 
pendapatan, hingga struktur pembiayaan. 

Jahitin.com yang digagas Asri merupakan salah satu 
diantara 13 startup yang lolos di tahap inkubasi dan 
mendapat kesempatan untuk mengikuti pitching day 
di Jakarta. Asri Wijayanti sebagai founder Jahitin.com 
merasa beruntung dan terharu dimana segala upaya 
yang dilakukannya untuk mewujudkan ide dan gagasan 
untuk meningkatkan kehidupan para penjahit rumahan 
dan memudahkan para pengguna jasa jahit atau 
costumer terwujud sudah. Dimana  platform  Jahitin.
com adalah mempertemukan penjahit kebaya, dress 
maupun batik yang  berkualitas dengan customer untuk 
membuat proses order jahit menjadi lebih mudah dan 

jahitin.com Mempertemukan 
Penjahit & Pelanggan
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Profil Usaha

efisisen dengan jaminan ketepatan waktu dan kepuasan 
pelanggan.

Awal dibentuknya Jahitin.com pada bulan September 
2016 beranggotakan tiga orang terdiri dari hacker 
yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dalam 
pengembangan produk digital, kemudian hipster 
adalah orang yang memiliki kemampuan dalam desain 
(visual dan/atau experience), serta dirinya sendiri 
selaku hustler bertindak sebagai orang yang memiliki 
kemampuan pengembangan bisnis, marketing dan juga 
sebagi penemu ide Jahitin.com.

Komunitas penjahit

Kepada Gema Industri Kecil Asri menuturkan 
memang tidak mudah  menarik penjahit rumahan 
untuk bergabung kedalam situs Jahitin.com. Untuk 
mempermudah akses dan berkomunikasi dengan para 
penjahit dirinya bergabung dalam komunitas penjahit 
melalui media sosial Facebook. Awal pertama dalam 
komunitas ini Asri memasukan poster yang berisi 
platform Jahitin.com, namun mendapat tanggapan 
negatif dari para penjahit. Banyak penjahit tidak 
percaya dan menganggap tidak masuk akal. 

Pada bulan Maret 2017 artikel tentang Asri Wijayanti 
Jahitin.com masuk di halaman utama Koran Jawa 
Pos. Akibat dari tulisan ini membawa pengaruh yang 
luar biasa, respon positif mengalir dari komunitas 
penjahit, yang tadinya memberikan pernyataan negatif 
menghapus sendiri tanggapannya tanpa diminta. Sejak 
saat itu mulai banyak bergabung penjahit rumahan 
yang ada di seluruh pulau Jawa. Sampai saat ini jumlah 

penjahit yang sudah bergabung  hampir mencapai 500 
penjahit dan yang sudah mendapatkan order jahitan 
250 penjahit, kondisi ini menurut Asri akan terus 
bertambah  mengingat masih banyak penjahit yang 
menghubunginya.  Sementara jumlah costumer sampai 
saat ini sudah mencapai 150 orang. 

Untuk menggunakan jasa jahit melalui situs Jahitin.
com costumer cukup membuka aplikasi Jahitin.com 
dan mengisi data yang memuat kolom identitas, ukuran 
baju, dan model yang diinginkan. Costumer juga dapat  
mengunggah foto model baju. Jika sudah cocok , 
konsumen mengirim kain ke alamat penjahit yang sudah 
dipilih. Lama waktu jahitan selesai dihitung mulai dari 
pengiriman bahan sampai jahitan rampung atau selesai 
memakan waktu 14 hari kerja. 

 Jahitin.com sebagai perwakilan Indonesia di Bootcamp female foundry Singapore’  Foto. istimewa

 Foto. istimewa
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Sementara sistem pembayarannya dapat dilakukan 
dengan cara pembayaran ke Jahitin.com kemudian 
setelah jahitan rapi atau rampung baru disampaikan 
kepada si penjahit. Metode yang digunakan untuk 
pengukuran dan menghindari terjadinya banyak 
kesalahan Jahitin.com menggunakan tiga cara yaitu  
costumer mengirim ukuran sendiri, mengirimkan baju 
yang pas dan cocok ukurannya atau tim Jahitin.com 
datang langsung ke costumer. Namun menurut Asri pada 
umumnya kesalahan yang sering terjadi pada jahitan 
biasanya disebabkan penjahit mengerjakan semua 
tipe atau model jahitan dan tidak ada spesialisasinya. 
Sementara pada jahitin.com spesialisasi lebih 
diutamakan, penjahit tidak mengerjakan semua 
jahitan, penjahit akan mengerjakan sesuai dengan 
spesialisasinya masing masing. 

Jahitin.com memiliki empat orang karyawan tetap 
yang terdiri dari tiga orang madameasure masing 
masing berada di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. 
Madameasure bertugas mendatangi costumer untuk 
melakukan pengukuran dan satu orang quality control 
(QC) untuk finalisasi sebelum jahitan tersebut dikirim ke 
costumer. Quality control sendiri berada di workspace 
yang beralamat di Juanda Harapan Permai Blok G No. 
3 Sidoarjo, Jawa Timur. Workspace ini juga berfungsi 
sebagai tempat  tes penjahit yang  baru bergabung. 
Para penjahit ini diklasifikasikan berdasarkan hasil 
jahitannya  serta spesialisasinya, menjahit kebaya, 
atasan biasa, atau dress. Memang tidak semua penjahit 
yang akan bergabung harus  malalui tes jahit. Untuk 
lebih meningkatkan dan mengembangkan Jahitin.com 

Asri juga bermaksud bekerja sama dengan desainer-
desainer yang baru lulus.

Melalui Jahitin.com Asri berhasil mengangkat kehidupan 
para penjahit rumahan yang  biasanya berpenghasilan 
satu  juta rupiah per bulan setelah bergabung dengan 
Jahitin.com mereka bisa memperoleh penghasilan dua 
hingga tiga juta rupiah per bulan. Disamping itu Asri 
juga memberikan incentif dan bonus pada penjahit yang 
dapat menyelesaikan jahitan lebih banyak dari jumlah 
biasanya dengan kualitas yang tetap baik. Jahitin.com 
mendapat profit sharing berkisar 20 hingga 30%.

Anak bungsu dari empat  bersaudara ini optimis startup 
yang dibangunnya akan terus berkembang, karena  
telah melakukan apa yang disebut dengan market 
validation. Ia berhasil mencarikan solusi bagi penjahit 
maupun costumer. Dengan semakin berkembang dan 
terkenalnya startup Jahitin.com Asri merasa perlu 
untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya dengan 
mendaftarkan website platform Jahitin.com ke Ditjen 
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM 
melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 
Jawa Timur.

Startup Jahitin.com gagasan gadis usia 22 tahun ini 
juga merupakan salah satu dari 16 startup yang terpilih 
dari Tempo Media Group untuk menerima penghargaan  
“Startup Pilihan Koran Tempo 2017” dengan kriteria 
sebagai startup yang memberikan aspek bisnis dan 
dampak sosial kepada masyarakat. Satu lagi yang 
membanggakan Jahitin.com juga top 2 di workshop 
Young Social Entrepreneurship oleh Singapore 
International Foundation. (Elly Muthia)

 Jahitin.com top 2 di workshop Young 
Social Entrepreneurship oleh Singapore 

International Foundation
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asil karya kreatif tidak muncul 
secara tiba-tiba atau instan. Pelaku 
kaya kreatif atau juga biasa disebut 
seniman menghasilkan karya dalam 
rentang waktu yang panjang. Seperti 

perajin kulit di Dusun Pucung Rejo  Desa Wukirsari, 
Imogiri Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
yang ternyata sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, 
tepatnya tahun 1916.

Hidup dari 
Wayang Kulit
Bersentuhan dengan wayang kulit sejak kecil.  Terinsipirasi oleh kakek yang menjadi 
pelopor pembuat wayang kulit dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sudah memanfaatkan 
internet untuk berkomunikasi dengan calon pelanggannya.

Profil Usaha
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Saat itu seorang pemuda bernama Mbah Atmo Karyo 
atau Mbah Glemboh, abdi dalem Keraton Yogyakarta, 
yang diberi tugas merawat dan menjaga wayang di 
keraton. Lama bersentuhan dengan wayang, akhirnya 
ia tertarik untuk mmebuat wayang di kampunya di 
Dusun Pung. Beserta tetangga yang berjumlah empat 
orang, yaitu Mbah Reso, Mbah Cermo, Mbah Karyo, dan 
Mbah Sumo, wayang kulit selesai dan siap diperlihatkan 
kepada Sultan Hamengkubuwono VIII. Namun, di alun-
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 Sujiyono, SE

alun Jogya, wayang tersebut sudah menjadi rebutan 
dibeli orang-orang Belanda untuk dikoleksi.

Setelah mampu membuat wayang, Mbah Atmo Karyo 
lantas menggeluti kerajinan wayang kulit dan termasuk 
pelopor di daerahnya. Pembuatan wayang kulit dan 
juga kerajinan dari kulit kemudian diikuti oleh banyak 
orang di Dusun Pucung Wukirsari hingga kini.

Salah satu penerus pembuatan wayang kulit adalah   
yang merupakan cucu Mbah Atmo Karyo. Cerita di atas 
secara jelas diungkapkan oleh Sujiyono  mantan kepala 
desa Wukirsari yang pensiun tahun 2005 lalu. Kini 
Sujiyono menjadi perajin yang dianggap berhasil berkat 
kegigihannya serta konsistensi melestarikan salah satu 
warisan budaya asli Nusantara.

Sujiyono terjun menajdi perajin wayang kulit dan produk 
kerajinan lain dari kulit karena terinspirasi oleh Mbah 
Atmo Karyo yang merupakan pelopor perajin wayang 
kulit. “Petuah dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX  agar 
melestarikan kebudayaan adiluhung,” kata Sujiyono 
mengenang pertemuan dengan Sultan.

Sujiyono serius menangani pembuatan wayang kulit 
sejak pensiun dari kepala desa. Namun, sebelumnya 
juga sudah membuat  kerajinan ini dan kerajinan lain 
seperti kap lampu, pembatas buku,kipas, dan suvenir 
untuk perkawinan.

Kerajinan yang dihasilkan Sujiyono tak hanya 
menghasilkan wayang kulit. Selama beberapa tahun 
dia dan  puluhan pekerja yang membantunya membuat 

kap lampu yang diekspor ke beberapa negara. Yunani, 
Malaysia, Jepang, dan negara-negara Eropa.

Tahun 1990 order dari Yunani berupa kap lampu 
sebanyak satu kontainer setiap bulan. “Tapi kita tak 
mampu karena hanya bisa mengerjakan selama tiga 
bulan. Itu pun sudah semua perajin dikerahkan,” kata 
Sujiyono. 
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 Foto. istimewa

Setelah beberapa bulan melayani pelanggan dari 
Yunani, eksportir yang ada di Indonesia pecah kongsi. 
Para eksportir yang ada di  Jakarta, Bali, dan Jogya, tak 
sepakat soal harga, akhirnya ekspor kap lampu putus. 
Pesanan menurun drastis dan hanya ukuran koli. “Kirim 
24 koli yang tiga koli nyasar ke Berlin, yang 21 sampai 
ke Yunani. Akhirnya (pesanan) tidak dibayar,” kenang 
Sujiyono.

Akhirnya Sujiyono lebih menekuni kerajinan wayang 
karena dari sisi pasar menguntungkan.  Untuk satu 
set wayang kualitas sedang atau kelas 3 dijual dengan 
harga Rp 130 juta. Kualitas halus dipatok Rp 275 juta. 
Sedangkan kualitas istimewa mencapai Rp 600 juta. 
Namun, kata Sujiyono ada juga yang harganya Rp 3 juta. 
Harga ini tentu saja kualitasnya yang paling rendah. 
Sujiyono berupaya melayani semua segmen sesuai 
kebutuhan.

Untuk berkomunikasi dengan pelanggan, Sujiyono 
kini sudah memiliki bisa akses ke internet. Untuk 

penanganan penjualan di internet diserahkan ke 
anaknya meskipun ia sendiri pernah diberi pelatihan 
memanfaatkan marketplace. Terbukti, beberapa 
pesanan datang lewat internet, seperti dari Brunai 
Darussalaam dan beberapa kota di Indonesia. ‘Internet 
itu ibarat garam, makanan tanpa garam tidak enak,” 
kata Sujiyono sambil tergelak

Meskipun selalu dihadapkan pada masalah bahan 
baku seperti kulit, terutama kulit kerbau, Sujiyono 
selalu menjaga kualitas. Bahkan untuk Eropa harus 
menggunakan bahan kulit kerbau karena cuaca di 
sana lebih cocok bagi wayang berbahan kulit kerbau. 
Menurut Sujiyono, bila menggunakan kulit lain akan 
menjadi lembek bila sampai di sana terutama saat 
musim dingin. 

Sujiyono akan terus menjadi perajin wayang kulit yang 
merupakan warisan dari sang kakek sekaligus budaya 
yang harus dilestarikan.  (Jay)
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“Pijak Bumi”
Inovasi untuk Beda
Industri Fesyen merupakan salah satu komoditas unggulan yang diarahkan untuk memanfaatkan sarana 
efektif pemasaran produk secara on-line, karena perubahan yang begitu cepat terhadap kebutuhan mode yang 
trendy. Direktorat Jenderal IKM  melihat kebutuhan ini melalui program e-Smart IKM yang diluncurkan tahun 
lalu.  Masyarakat IKM dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya program tersebut, utamanya pemanfaatan 
market place yang sudah bekerja sama dengan Ditjen IKM. Program lain yang tengah di-launching oleh Ditjen 
IKM selain e-SMART IKM adalah Making Indonesia 4.0. 
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erkembangan industri fesyen itu 
sendiri bergulir dengan cepat dan  
“life style” yang sangat pendek, 
sehingga menuntut adanya pergantian 
gaya yang harus cepat  dari setiap 

individu, seiring dengan kemampuan status sosial 
masyarakat itu sendiri. Melihat kenyataan tersebut, 
Pijak Bumi tergerak untuk menggunakan sarana yang 
mumpuni, antara lain dengan memanfaatkan proses 
desain dengan base on computer, lebih khusus lagi saat 
mempromosikan produknya (branding products).

Pembeda dari perusahan IKM lain, belakangan ini 
kepedulian terhadap lingkungan telah mengubah 
pandangan dan strategi banyak pelaku industri fesyen. 
Mereka menciptakan produk-produk yang fashionable 
namun  tetap peduli terhadap berbagai isu sosial dan 
lingkungan. “Pijak Bumi” adalah salah satu perajin 
IKM yang memproduksi sepatu dengan mengusung 
konsep eco-friendly, menitikberatkan produk ramah 
lingkungan yaitu penggunaan material alami seoptimal 
mungkin. Produk sepatu sneaker berlabel  “Pijak Bumi” 
ini berasal dari Bandung yang dikembangkan oleh 
Rowland Asfales sejak April 2016. 

Saat ditemui di rumah produksinya (workshop) 
di Bandung beberapa waktu yang lalu, Fales, 
panggilan akrabnya,  mengklaim bahwa sepatu yang 
diproduksinya meminimalisir limbah kimia sejalan 
dengan prinsip sustainability dengan mengoptimalkan 
bahan baku lokal Indonesia dan sumber daya manusia 
setempat.  Sehingga dengan konsep natural seperti itu, 

label fesyen Pijak Bumi ini berhasil meraih popularitas, 
padahal promosinya baru melalui media sosial, namun 
saat itu pembeli awal datang dari Jerman dan Spanyol. 

Inilah yang menjadi pendorong semangat untuk lebih 
menguatkan ide Pijak Bumi untuk menciptakan produk-
produk yang lebih baik. Dengan melihat keseriusan 
tersebut, Pijak Bumi mendapatkan apresiasi pada 
ajang kompetisi “The Big Start Indonesia 2016”, Fales 
berhasil masuk di jaringan e-commerce Blibli. Prestasi 
lainnya adalah sebagai brand ambassador CIMB Niaga 
2012-2014 dan Winner at CSL Startup College by ABESA 
and Kairos Asean.

Sepatu Pijak Bumi menggunakan material vegetable-
tanned leather seperti bahan dari serat kenaf dan serat 
bambu. Dimana dengan bahan baku alami dari tumbuh-
tumbuhan tersebut menghasilkan produk sepatu 
berkualitas dan memiliki value lebih yaitu memiliki 
tingkat kelenturan yang cukup baik, durabilitas 
tinggi, resistensi terhadap noda yang cukup baik, dan 
karakteristik natural lainnya. 

Dalam hal metode dan proses produksi dilakukan secara 
hand-made sepenuhnya tanpa menggunakan mesin, 
misalnya proses pewarnaan kulit dilakukan secara 
manual dengan bahan alami sehingga menghasilkan 
warna-warna natural dominan warna nude. Meskipun 
berbasis bahan alami, sepatu yang diproduksi memiliki 
desain yang modern, high-fashion dan trendy, sehingga 
banyak disukai oleh kalangan muda.

Profil Usaha

 Sample alternatif material kulit sebagai bahan utama pembuatan sepatu  Foto. istimewa
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Menekuni industri kreatif

Fales sudah terjun di industri sepatu selama lima 
tahun sebelum nama Pijak Bumi diperkenalkan kepada 
masyarakat konsumen, penjualannya meningkat 
tajam sejalan dengan promosinya di media sosial 
dengan menciptakan website. Mulai usaha sejak 
masih kuliah utamanya usaha di bidang sepatu dengan 
memanfaatkan media sosial yang ada seperti BBM 
dan facebook, akhirnya penjualan secara online mulai 
berjalan dengan baik.  Web-site ini dibentuk sejak awal 
dimulainya usaha yaitu di tahun 2016 usahanya sudah 
web-base, bahkan launching produk bersamaan dengan 
launching website Pijak Bumi yaitu www.pijakbumi.
com. Dengan memanfaatkan teknologi internetlah 
produk-produknya bisa dikenal costumer luar negeri. 

Fales menekuni usaha sepatu ini dengan terjun ke 
lapangan mencari informasi langsung dari para perajin 
sepatu yang berlokasi di Cibaduyut Bandung. Melihat 
dan mengamati proses produksi sepatu Cibaduyut saat 
itu, dimana kondisi IKM sepatu saat itu dinilai kurang 
memenuhi standar seperti halnya kondisi lingkungan 
kerja, penggunaan lem secara berlebihan padahal 
berdampak buruk bagi kesehatan para pekerja, serta 
limbah yang dihasilkan selama proses produksi yang 
berdampak terhadap lingkungan. Melihat kondisi yang 
ada tersebut, muncullah ide untuk menciptakan sesuatu 
yang lebih bernilai lebih dengan memperhatikan 

kesehatan dan tanggung jawab terhadap lingkungan, 
maka Pijak Bumi hadir memperkenalkan sepatu 
berkonsep eco-friendly dan mendapat respon positif 
dari para costumernya khususnya kalangan muda dan 
industi kreatif umumnya.  

Bulan keenam setelah dibuka website ini, produk sepatu 
Pijak Bumi sudah dikirim ke beberapa negara antara lain 
Afrika yaitu Nigeria dan Zambia, Amerika, Eropa yaitu 

 Proses pembuatan sepatu di worksop “Pijak Bumi”

 Proses menjahit sepatu secara manual 
menghasilkan produk berkualitas

 Foto. istimewa

 Foto. istimewa
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Spanyol, Denmark, Asia 
yaitu Singapura, Malaysia, 
Hongkong, Korea, Jepang, 
serta Kanada. Sukses 
ini membuktikan bahwa 
untuk memperkenalkan 
produk dan melakukan 
penjualan ternyata lebih 
banyak berhasil dengan 
memanfaatkan teknologi 
internet. Produk-produknya 
dapat dengan mudah diakses 
dan dikenal oleh costumer 
luar negeri. 

Perkembangan yang 
pesat di bidang teknologi 
dan desain termasuk 
pertumbuhan eksponensial 
ekonomi baru berbasis 
inovasi dan kreativitas 
yang akan mempengaruhi 
perubahan pola pikir 
masyarakat industri. Salah 
satu faktor kuat yang harus 
terus diperhatikan adalah 
perubahan gaya hidup 
masyarakat lokal maupun 
global yang akan menjadi 
penentu atas keluaran-
keluaran produk yang 
dibutuhkannya.
(Inda A. Sanusi)

Profil Usaha

 Salah satu hasil kreasi “Pijak Bumi”, 
sepatu casual dan trendy bagi kaum muda.

 F
o

to
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a
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erajinan sebagai suatu perwujudan 
perpaduan dari keterampilan untuk 
menciptakan suatu karya dengan 
nilai keindahan, merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari suatu 

kebudayaan. Oleh karena itu, karya-karya kerajinan 
yang sudah mengakar kuat dan tersebar di berbagai 
daerah terkadang telah menjadi arah dari sejarah 
perkembangan budaya masyarakat itu sendiri, misalnya 
kerajinan Suku Asmat di Papua, kerajinan anyaman 
Anjat dan manik-manik di Kalimantan, kerajinan 
gerabah Banyumulek NTB, kerajinan tenun di NTT, 
kerajinan tatah sungging wayang kulit di Jawa, ulos di 
Sumatera Utara termasuk songket di Sumatera Barat, 
dan lain sebagainya. 

Kriya Nusantara
Inspirasi untuk IKM
Diawali dari rumah bedeng dengan tiga karyawan pada tahun 1995, sejak mahasiswa 
sosok Sobur telah mampu mengekspresikan kreativitasnya dengan ketekunan, inovasi, 
konsistensi atas kualitas karya-karyanya, Kriya Nusantara mampu menggebrak stigma, 
bahwa kerajinan adalah produk sampingan dengan usaha sampingan pula. Abdul Sobur 
telah kuat menjadi seorang sukses dengan ribuan karya kreatifnya yang dibantu dengan 
lebih dari 600 orang pekerja dari berbagai keahlian, baik desainer, teknik dan proses, 
manajemen maupun pemasaran. Pemasaran secara online menjadi pilihan yang tepat 
dengan tetap menjaga pemasaran secara off-line yang telah dikuatkan dengan dua  show 
room (outlet) nya yang ada di Kemang,  Jakarta dan di kawasan Dago-Bandung, termasuk 
didirikan  rumah produksi/workshop-nya di Cinambo-Bandung.

Kerajinan tumbuh melalui proses waktu berabad-abad. 
Kerajinan sebagai warisan budaya yang turun temurun 
tergantung dari berbagai faktor, diantara faktor-faktor 
yang berpengaruh adalah transformasi masyarakat 
yang disebabkan oleh teknologi yang semakin modern, 
minat dan penghargaan masyarakat terhadap barang 
kerajinan dan ketrampilannya dari para perajin 
itu sendiri, baik dalam menjaga mutu, kreativitas 
maupun dalam penyediaan produk kerajinan secara 
berkelanjutan.

Dilandasi kesadaran akan berkelanjutannya produk 
kerajinan yang secara nyata telah menopang kehidupan 
masyarakat.  Hal ini dihadapkan pada kemajuan teknologi 
industri di satu sisi dan pelestarian nilai budaya bangsa 
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yang harus tercermin dalam produk kerajinan. Maka 
dipandang perlu adanya partisipasi masyarakat yang 
berfungsi untuk mengembangkan dan mempopulerkan 
karya-karya kerajinan tersebut ke dalam kehidupan 
modern dalam bentuk aneka produk kerajinan kreatif 
dengan kualitas tinggi yang dapat diterima pada setiap 
kesempatan dan suasana kehidupan, baik untuk home 
décor maupun fungsi fungsi lain sebagai kelengkapan 
sehari-hari. Kesempatan pengembangan ini telah 
banyak diambil peran oleh para desainer muda kreatif 
yang secara bersama-sama dengan pemerintah dan 
lembaga non-profit lain untuk melakukan pembinaan, 
antara lain Direktorat Jenderal IKM, Badan Ekonomi 
Kreatif, Kementerian dan Lembaga, terkait serta Dewan 
Kerajinan Nasional (DEKRANAS). Pembinaan kerajinan 
sebagai warisan budaya bangsa dengan nilai cita rasa 
dan perwujudan keanekaragaman etnik yang ada di 
Tanah Air dapat memberikan kesempatan berusaha dan 
sumber pendapatan khususnya bagi pengusaha IKM.

Usaha kerajinan
Seorang Sobur yang tajam dengan melihat peluang 
usaha, bahwa tidak semua produk industri mampu 
menahan persaingan global. Daya saing industri salah 
satunya adalah karena keunikkannya, oleh karena 
itu salah satu andalan produknya yang telah dirintis 
lebih dari 20 tahun adalah karya-karya kerajinan yang 
digali dari pusaka warisan budaya bangsa (leluhur) 
dari Nusantara yang memiliki harmonisasi antara 
tradisi dan inovasi dengan menyatukan seni budaya 
tradisional dan kecanggihan teknologi. Teknologi 
dengan perkembangannya adalah sebagai alat (tools) 
untuk mewujudkannya. 

Sudah dapat ditebak,  Sobur alumnus S1 dan S2 
FSRD-ITB mampu menyatukan harapan global salah 
satu karya cemerlangnya adalah radio Cawang yang 
melegenda, yaitu menyatukan produk radio yang 
dengan harga yang sangat murah menjadi lebih hingga 
jutaan rupiah. Dengan menciptakan casing  yang 

sangat unik untuk radio tersebut bekerja sama dengan 
pengusaha nasional yang sangat dikenal yaitu Rahmat 
Gobel. Brand Cawang sebagai pionir perusahaan radio 
di Indonesia pada era 1960-an. Perusahaan keluarga 
Gobel telah mendominasi pasar lokal radio transitor 
selama 20 tahun hingga 1980-an. 

Kini di tangan Kriya Nusantara yang berdiri sejak tahun 
1995, radio Cawang kembali lahir dengan wajah baru 
penuh kreativitas yang didukung oleh teknologi Jepang 
(Panasonic). Bersamaan dengan radio Cawang, Sobur 
juga membuat beberapa produk premium andalannya, 
antara lain Nusantara Heritage Series Music Box, 
Tempat Perhiasan, furnishings & home decoration 
seperti podium terbaiknya untuk pidato/mimbar di 
istana, aneka cinderamata/gift item dari berbagai 
kementerian dan lembaga yang dapat dipesan secara 
khusus.

Perkembangan yang sangat luar biasa dari usaha ini 
adalah dengan tetap menjaga kualitas, konsistensi, 
dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana penting 
untuk mengekspresikan kecepatan, akurasi dan 
detail. Oleh karena itu, Sobur telah meletakkan dasar 
pengembangannya, antara lain: 

 Produk hasil kerajinan kriya Nusantara

 Aneka box kreasi Kriya Nusantara, desain unik dan modern.

 doc. Kemenpern 
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1. Mempertajam penelitihannya dengan melakukann 
research and development untuk urusan seni dan 
desain dengan mengacu kepada pasar global. 

2. Menguatkan proses produksi dengan skala pabrikan 
utamanya untuk produk interior, eksterior, furniture, 
crafts, asesories, dan produk kreatif lainnya. 

3. Memperkuat pemasaran global (general trading and 
export products) untuk produk-produk unggulan  
khususnya yang dihasilkan oleh Kriya Nusantara.

Produksi dan penghargaan 
Dalam mewujudkan cita-citanya untuk membuat 
produk kerajinan yang bisa go-global, Sobur serius 
untuk mempekerjakan para pegawainya secara baik 
dan konsisten, antara lain usaha ini ditopang dengan 13 
desainer (produk, motif, interior, dan grafis), selebihnya 
tersebar di berbagai unit dengan kualifikasi SDM yang 
sangat beragam. Sementara itu untuk menunjang 
produktivitas, Kriya Nusantara telah memanfaatkan 
beberapa mesin dan peralatannya seperti mesin CNC, 
Fiber Laser, etching, pemotong logam (cutting metal), 
moulding, dan komputerisasi di berbagai fungsi. 

Kriya Nusantara perusahaan yang menghasilkan 
produk kriya berkualitas yang terbukti dengan 
berbagai penghargaan yang telah diraihnya. Berbagai 
penghargaan dari hasil karya-karyanya, antara lain: 
Achievements for the Best Partner, PT. Sarana Jabar 
Ventura 1997- 2001, Runner up of Good Design Award 
furniture category Kemenperindag 2001, Quality Sign 
Furniture Category Furnicraft Jakarta 2002, Pemenang 
IGDS Furniture, Art Electronic and Craft Category 
Kemenperind 2002-2014, Merit Price Inacraft dan 
Dekranas 2007, Winner of Seal of Excellence UNESCO 
2007, Winner of ASEAN Award of Excellence 2008, 
1st Achievements for the Best Partner for National 

Entrepreneur, Bahana Ventura Award 2008, Prestigious 
Artist at International Forum Kementerian Pariwisata 
2009, Apresiasi untuk Good Design dari HDII 2012, dan 
lain sebagainya. 

Dengan melihat sederet keseriusannya, Sobur sebagai 
pendiri dan pemilik PT. Kriya Nusantara Group juga aktif 
diberbagai organisasi, seperti Anggota ASMINDO, Head 
of Art and Culture Ikatan Alumni ITB, Sekjen AMKRI, dan 
Sekjen HIMKI. Catatan untuk tulisan ini, adalah bahwa 
untuk sukses membangun usaha diperlukan berbagai 
keyakinan, seperti konsistensi atas profesionalisme, 
menjaga kualitas dengan proses yang benar sejak R & 
D hingga pemilihan jenis produk untuk tetap kreatif 
dan inovatif,  hingga pada pola pemasarannya hingga 
mampu tembus untuk ekspor ke Timur Tengah, Eropa, 
Amirika, dan selebihnya pasar domestik. 

Untuk melihat lebih dekat dari produk-produk unggulan 
ini, kita bisa datang ke Gallery Kriya Nusantara Jl. Benda 
No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Gallery 
Kriya Nusantara Jl. H. Juanda 48, Bandung-Jawa Barat.  
Sukses untuk Abdul Sobur. (Bambang Irianto) 

 Showroom Kriya Nusantara, menampilkan 
produk-produk interior nan modern.

 Salah satu sudut studio “kriya Nusantara” 
menampilkan aneka produk berkualitas.

 doc. Kemenpern 
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Standardisasi & Teknologi

i pasaran banyak beredar alat 
makan yang terbuat dari melamin 
namun tidak sesuai dengan standar 
peruntukan makanan. Komposisinya 
tidak sesuai dengan standar 

peralatan makan yang aman. Akibatnya, bila terkena 
makanan yang bersifat asam dan panas, maka zat kimia 
yang terkandung dalam alat tersebut mudah terurai 
menjadi racun.

Oleh karena itu perlu kehati-hatian bagi masyarakat 
dalam memilih alat makan. Pilihlah alat makan yang 
memiliki kode aman buat makanan (Noe5)   yaitu 
bertanda SNI 7322:2008 (Radison6) . Standar Nasional 
Indonesia 7322:2008 diberlakukan wajib pada tahun 
2009, dimana Balai Besar Kimia dan Kemasan adalah 
salah satu Lembaga uji yang di tunjuk oleh pemerintah 
untuk melakukan uji produk melamin.

Uji Mutu SNI Melamin

Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) merupakan salah 
satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan 
jasa teknis bidang kimia dan kemasan berupa litbang 
terapan, rancang bangun dan perekayasaan industri, 
pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, standardisasi, 
konsultasi dan pelatihan yang salah satu tugas dan 
fungsinya adalah memberikan layanan pengujian pada 
laboratorium kimia.

Melamin merupakan bahan yang dihasilkan oleh 
industri  petrokimia dengan rumus C3H6N6juga dikenal 
dengan nama 2-4-6 triamino 1-3-5 triazine. Senyawa ini 
berbentuk kristal monosiklik berwarna putih. Melamin 
diantaranya digunakan sebagai bahan baku pembuatan 
melamin resin, bahan sintesa organik, bahan pencampur 
cat, pelapis kertas, tekstil, penyamakan kulit, dan lain-
lain.

Produk melamin merupakan salah satu jenis produk perlengkapan makan dan minum 
yang banyak digunakan. Kelebihan melamin selain ringan juga punya bentuk dan desain 
yang menarik serta tidak mudah pecah.  Produk melamin banyak ditemukan di pasar. 
Namun, melamin juga berpotensi membahayakan kesehatan manusia karena menghasilkan 
monomer beracun yang disebut formaldehid (formalin). 

 Foto. istimewa
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Melamin dikenalkan di Indonesia sekitar tahun 1970-
an. Melamin dibentuk dari gabungan formaldehid dan 
fenol, campuran keduanya yang tidak seimbang akan 
menghasilkan residu (fenol yang tidak bersenyawa 
dengan sempurna). Melamin merupakan senyawa kimia 
organik yang bersifat basa yang mengandung kadar 
nitrogen sebesar 66% yang kemudian direaksikan 
dengan formaldehid membentuk plastik melamin 
sebagai bahan baku peralatan makan yang dikenal 
sebagai melamin.

Melamin resin diproduksi dengan cara mencampurkan 
melamin dan formaldehid dalam suhu dan tekanan 
yang sangat tinggi. Bahan-bahan ini dipolimerisasi, 
kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan dan 
pendinginan. Material yang sudah didinginkan, digiling 
untuk menghasilkan bahan yang lunak. Pada proses 
ini dimasukkan bahan pengawet, minyak pelumas, 
dan zat warna. Setelah proses penggilingan selesai, 

Tabel 1. Syarat Mutu Melamin SNI 7322 :2008

No Kriteria uji Satuan Persyaratan

1
Kandungan kadmium (Cd),  kromium heksavalen (Cr6+), 
raksa ( Hg), dan timbal  (Pb)

ppm
 

Total maks 100

2 Migrasi global

 - Air suling (Simulan A)

 - Asam asetat 3% (Simulan B)

 - Alkohol 15% (Simulan C)

 - n-Heptan / minyak zaitun/minyak bunga matahari 
(Simulan D)

 
Mg/dm2

Ppm
Mg/dm2

Ppm
 

Mg/dm2
Ppm

 
Mg/dm2

ppm

 
Maks 10
Maks 60
Maks 10
Maks 60

 
Maks 10
Maks 60

 
Maks 10
Maks 60

3 Formaldehid terekstrak ppm maks. 3

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7322:2008.2008. Produk Melamin Perlengkapan makan 
dan minum. Merupakan salah satu standar dan regulasi terkait kemasan pangan,

Syarat mutu dapat dilihat pada tabel SNI dibawah ini:

dilanjutkan dengan granulasi yaitu membentuk bahan 
menjadi butiran-butiran kecil kemudian bahan dicetak 
sesuai dengan bentuk yang di inginkan

Peralatan makan melamin terbuat dari formula yang 
disebut dengan melamin resin. Melamin resin dibuat 
dengan menggunakan kombinasi dari senyawa organik 
dengan melatline yang dipanaskan dan ditekan dengan 
kadar tertentu. Formula melamin resin tersebut 
kemudian dimasukan dalam sebuah cetakan sehingga 
tercipta peralatan-peralatan makan seperti piring, 
mangkuk, gelas, dan lain-lain. Formula tersebut 
menjadikan peralatan makan melamin menjadi tahan 
panas, tahan api dan tidak mudah pecah.

Syarat mutu untuk kandungan logam  kadmium (Cd) dan 
timbal  (Pb)  di uji dengan alat AAS,  kromium heksavalen 
(Cr6+) dengan menggunakan Spektrofotometri, 
raksa (Hg), dilakukan dengan metode HVG Analyzer, 
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sedangkan untuk migrasi dilakukan secara migrasi 
global, dimana persyaratan total maksimum 100 ppm, 
selanjutnya untuk persyaratan migrasi global dengan 
simulant air suling, asam asetat 3%, alkohol 15% 
dan n-Heptan/minyak zaitun/minyak bunga matahari 
maksimum 60 ppm.

Migrasi merupakan suatu proses dimana terjadinya 
perpindahan suatu zat dari suatu kemasan pangan ke 
dalam makanan. Migrasi dibagi menjadi dua, yaitu : 

- Global Migrasi
Migrasi Global atau migrasi total adalah migrasi yang 
merupakan hasil perpindahan semua komponen dari 
suatu kemasan, dimana tidak dibedakan komponen 
tersebut berbahaya atau tidak bagi kesehatan.

- Migrasi Spesifik
Migrasi Spesifik adalah perpindahan komponen 
dalam kemasan yang sudah diketahui dan 
membahayakan kesehatan.

Kandungan (Radison7)  Migrasi global  melamin 
pada prinsipnya adalah pengujian migrasi global ini 
menggunakan metode pengujian secara gravimetri, 
dimana dihitung selisih bobot antara berat kosong 
beaker yang digunakan sebagai wadah sebelum 
dilakukan pengujian dan bobot beaker yang telah 
berisi residu setelah dilakukan kontak antara simulant 
dengan kemasan yang diuji.

Simulan yang digunakan pada saat pengujian, yaitu 
air suling, alkohol, Asam Asetat dan Heptan. Keempat 
simulant tersebut dipilih karena merupakan simulant 

yang karakteristiknya  mirip  simulan pangan dalam 
kehidupan sehari-hari. Alkohol digunakan sebagai 
pengganti minuman beralkohol, asam asetat digunakan 
sebagai pengganti asam cuka dan heptan digunakan 
untuk menggantikan lemak.

Formaldehid (CH2O) merupakan suatu campuran 
organik yang dikenal dengan nama aldehida, membeku 
pada suhu <  92° C dan mendidih pada suhu 300° C. 
Formaldehid yang digunakan dalam proses pembuatan 
alat makan melamin adalah formaldehid dalam bentuk 
larutan yang dikenal dengan nama formalin. Kadar 
formalin ini sangat penting dan masih sering terdapat 
dalam jumlah tertentu yang seharusnya memenuhi 
persyaratan  di Produk Melamin Perlengkapan makan 
dan minum.

Pengujian formaldehid terekstrak

Prinsip pengujian formaldehid terekstrak adalah 
dengan cara pemanasan air suling suhu 60° lalu 
dimasukkan ke wadah melamin sambil di pertahankan 
panas (suhu) 60° C itu selama 30 menit, lalu di 
pindahkan ke dalam labu ukur dengan volume yang 
sesuai. Kemudian di dinginkan pada suhu kamar dan 
tambahkan air suling hingga tanda batas. Selanjutnya 
di pipet sejumlah larutan ke dalam tabung reaksi lalu 
di tambahkan 5 mL larutan asam kromatropat 0,5% 
dalam asam sulfat 60% yang dibuat segar. Dimasukkan 
tabung ke dalam air mendidih selama 15 menit waktu 
tertentu dan biarkan dingin Selama 30 menit.

 Foto. istimewa
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Pembuatan larutan baku, dibuat satu seri larutan baku 
formalin dengan kadar 2 mg/L;

4 mg/L; 6 mg/L; 8 mg/L; 10 mg/L bervariasi. 
Pipet  masing-masing larutan baku tersebut 1 
mLpada volume tertentu, kemudian dimasukkan 
ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan masing-
masing 1 mL air suling. dilakukan seperti larutan uji, 
tetapkan masing –masing larutan uji dan larutan baku 
secara  Spektrofotometri pada panjang gelombang 565 
nm. Selanjutnya dihitung kadar formaldehid dengan 
menggunakan persamaan garis regresi  y = a + bx.

Dari beberapa contoh yang telah di uji di 
Laboratorium Kimia   Balai Besar Kimia 
dan Kemasan uji selama tahun 2015 
jumlah contoh  uji adalah 77 buah contoh 
uji, pada tahun 2016 sejumlah 76 contoh 
uji dan pada tahun 2017 sampai dengan 
akhir bulan Desember 2017 ini contoh uji total 75 
contoh uji buah.

Tahun 2015 contoh uji yang belum memenuhi 
persyaratan untuk formaldehid terekstraknya sebanyak 
5 (lima ) contoh uji, tahun 2016 sudah lebih sedikit 
dimana hanya satu contoh uji yang tidak memenuhi 
persyaratan, dan untuk tahun 2017, semua contoh 
uji sudah memenuhi persyaratan kadar formaldehid 
terekstraknya sesuai SNI 7322:2008 Produk melamin- 
Perlengkapan makan dan minum dengan kadar 
maksimum 3 ppm.

Sebelum berlaku wajib SNI 7322:2008 produsen 
melamin belum mengikuti persyaratan maksimum 
kadar formaldehid terekstrak. Dengan diberlakukan 
SNI wajib maka  produsen akan patuh dan taat sehingga 
semakin lama akan dapat di lihat bahwa SNI wajib ini 
berdampak pemberlakuannya, semakin dapat dirasakan 
oleh masyarakat pada umumnya. 
(Desyarni - Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta)

 Foto. istimewa
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ndustri ramah lingkungan adalah suatu kegiatan 
atau usaha pengolahan bahan mentah atau 
barang setengah jadi menghasilkan barang jadi 
yang mempunyai value (nilai tambah) dengan 
menggunakan konsep zero waste yaitu tidak 

menghasilkan limbah sama sekali seperti tas yang 
terbuat dari bahan kertas dan kayu, aneka kerajinan 
dengan bahan baku rotan, gabus penutup botol wine 
terbuat dari kulit kayu. Hal ini dapat dilaksanakan 
melalui penerapan produk ramah lingkungan 
dengan menggunakan perangkat yang tepat untuk 
memproduksi  produk IKM ramah lingkungan dengan 
pencapaian tingkat efisiensi dan efektifitas yang 
tinggi dengan (1) Menerapkan produksi bersih (cleaner 
production), (2) Menggunakan referensi International 
Standard Organization (ISO) seri 9000 dan 14000 
yang sudah diadopsi oleh negara-negara di dunia, 
(3) Mengacu pada eco-label untuk produk-produk 
berbasis kayu, (4) Mengikuti cara berproduksi yang 
baik dan benar (Good Manufacturing Practices - GMP 
), (5) Melakukan analisa bahaya titik kontrol krisis 
(Hazard Analysis Critical Control Point-HACCP) (6) 
Menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI), 
dan (7) Menerapkan sertifikat halal . 

 Penerapan eco-produk bagi produk IKM sangat penting 
untuk dilakukan pelaku IKM mengingat konsumen saat 
ini semakin cerdas dan teliti untuk memilih produk 
yang berkualitas. Untuk itu diperlukan suatu sistem 
dengan menjalankan industri hijau  (green industry) 
atau  industri ramah lingkungan yang dalam proses 
produksinya menerapkan prinsip-prinsip  perlindungan  
kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran 
yang dilakukan secara efisien dan efektif yang 
mencakup:

1. Menggunakan bahan baku dari sumber daya alam 
yang dapat diperbaharui (renewable) baik yang 
ada di langit maupun yang ada di darat dan non-
renewable termasuk limbah. 

Pentingnya Penerapan
Eco-Produk bagi Produk IKM
Produk IKM dituntut untuk melakukan perubahan dalam hal proses produksinya agar bisa menghasilkan 
produk-produk yang ramah lingkungan. Untuk menghasilkan produk ramah lingkungan dapat ditempuh dengan 
menjalankan prinsip-prinsip dasar industri ramah lingkungan.

Standardisasi & Teknologi

2. Menggunakan Teknologi  pengolahan yang  
ramah lingkungan dan hemat energi.

3. Menghindari pemakaian bahan berbahaya dan 
beracun (B3). 

4. Mengurangi jumlah dan toksitas semua limbah 
dan emisi yang dikeluarkan.

5. Industrinya menggunakan tenaga terampil.

Dalam  pelaksanaan industri hijau yang 
menghasilkan produk yang ramah lingkungan 
dapat dicapai dengan  penerapan standardisasi 
dijadikan sebagai acuan dalam memproduksi  eco-
produk   untuk memenuhi persyaratan kualitas 
total agar dapat memasuki pasar  dunia. Untuk 
produk pangan harus ada jaminan mutu dan aman 
dikonsumsi merupakan syarat  mutlak  untuk 
memenuhi permintaan pasar dalam   
maupun luar negeri. Untuk 
mempermudah  pelaku IKM 
dalam penerapan eco-produk 
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dilakukan melalui pendekatan  Eco-Industrial Park (EIP) 
yang secara konseptual perencanaan kegiatan industri 
eko-produk IKM sebaiknya berada dalam gabungan 
kelompok (sentra IKM, lingkungan IKM,  perkampungan 
IKM, kawasan industri eco-produk IKM berwawasan 
lingkungan (Eco-Industrial Park). 

Dengan demikian akan mempermudah untuk menyusun 
tata letak pelaku IKM sesuai dengan ketentuan  tata 
ruang yang berlaku sehingga  memberikan  manfaat 
untuk penggunaan limbah industri eco-produk IKM 
dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk industri 
lainnya. 

Penggunaan bahan baku energi dan air akan lebih hemat 
sampai 25% sehingga biaya produksi lebih rendah. 
Beberapa produk IKM tahu yang ada di sentra tahu di 
Bantul Yogyakarta, Gowa Sulawesi Selatan, Tempe di 
Batam, dan  Somber Kalimantan Timur, Palu Sulawesi 
Tengah menjadikan ampas tahu diolah menjadi keripik, 
bolu dan pakan ternak sapi. Hal ini tidak saja hanya 
bermanfaat secara ekonomi bagi perusahaan  tapi 
memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekeliling 
pabrik karena sudah berkontribusi membuka lapangan 
kerja, mengatasi pengangguran,  dan pengentasan 
kemiskinan. 

Sedangkan untuk jenis pemanfaatan limbah kayu 
berada di sentra  meubel di Jepara, Jawa Tengah, 

Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Barat. Limbah kayu 
dibuat menjadi barang-barang kerajinan seperti bingkai  
foto, tempat tisu, mainan anak untuk anak TK dan PAUD, 
serta barang-barang kerajinan dalam bentuk flora dan 
fauna yang memiliki nilai seni. Sedangkan untuk limbah 
rotan di sentra meubel rotan Cirebon dan Palu dibuat  
kerajinan anyaman bingkai foto, kipas, dan gantungan 
kunci. 

Dalam pemanfaatan limbah industri, pelaku IKM dituntut 
semakin kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan 
semaksimal mungkin limbah dari produknya menjadi 
produk yang memiliki nilai tambah. Jika memang tidak 
memungkinkan untuk dilakukan secara bersamaan 
di perusahaan  dapat dikerjasamakan dengan IKM 
binaannya yang bisa memanfaatkan limbah menjadi 
produk yang bermanfaat. 

Untuk menghasilkan eco-produk dapat ditempuh 
dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar industri 
ramah lingkungan  sebagai berikut:

1. Refine; penggunaan bahan atau proses yang lebih 
ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan atau 
proses yang ada saat ini

2. Reduce; pengurangan jumlah limbah atau kehilangan 
bahan dengan optimalisasi proses atau operasional 
menghasilkan limbah yang mengalami pemborosan, 
seperti mengganti keran atau pipa bocor, dan 
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memasang alat penangkap ceceran atau lelehan.
3. Reuse; pemakaian kembali bahan-bahan atau 

limbah pada proses yang berbeda.
4. Recycle; penggunaan kembali bahan-bahan atau 

sumber daya untuk proses yang sama.
5. Recovery; pengambilan kembali sebagian material 

penting dari aliran-aliran limbah untuk pemanfaatan 
ulang dalam proses atau dimanfaatkan untuk proses 
atau keperluan lain.

6. Retrieve energy; Pemanfaatan limbah untuk 
digunakan sebagai bahan bakar atau dalam arti 
yang luas adalah penghematan energi dalam proses 
produksi.

 Bagi pelaku usaha IKM diharapkan agar mulai mencoba 
secara menerapkan teknik ramah lingkungan agar 
bisa menghasilkan produk yang ramah lingkungan 
yang dimulai dengan hal-hal yang mudah dan tidak 
memerlukan biaya investasi yang tinggi.  Secara 
bertahap dikembangkan sesuai dengan kesiapan 
perusahaan. 

Adapun pilihan penerapan industri ramah lingkungan 
dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Perubahan bahan baku; menggunakan bahan baku 
yang berkualitas dan murni untuk menghindari 
kontaminasi dalam proses produksi mengurangi 
atau menghilangkan bahan baku yang mengandung 
bahan berbahaya dan beracun seperti logam berat, 

zat pewarna, pelarut, menggunakan 
bahan-bahan daur ulang untuk 

menciptakan pasar bagi bahan-
bahan daur ulang.

2. Perubahan tata cara 
operasi dan housekeeping;  
melakukan tindakan 
pencegahan kehilangan 
bahan baku dari pemborosan, 

kebocoran dan tercecer 
dengan cara  memasang safety 

valve, mengembangkan tata cara penanganan 
dan inventarisasi bahan baku, energi, air, produk, 
dan peralatan, melakukan koordinasi pengelolaan 
limbah, memisahkan atau segresi limbah menurut 
jenisnya untuk memudahkan pengelolaan kerugian 
akibat kerusakan peralatan dan mesin.

3. Perubahan teknologi; mengubah peralatan, tata 
letak dan perpipaan untuk memperbaiki aliran proses 
produksi dan meningkatkan efisiensi, menggunakan 
atau mengatur peralatan seperti motor dan pompa 
yang lebih hemat energi.memperbaiki kondisi 
proses seperti suhu, waktu tinggal, laju aliran, dan 
tekanan sehingga meningkatkan kualitas produk, 
dan mengurangi jumlah limbah.

4. Perubahan produk; mengubah formulasi produk 
untuk mengurangi dampak pada kesehatan dan 
mengubah bahan pengemasan untuk mengurangi 
dampak pada lingkungan. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar dan strategi 
ramah lingkungan pelaku IKM akan lebih mudah 
melakukan perbaikan produk dan proses produksi, 
efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya alam 
dan energi, mengurangi atau mencegah terbentuknya 
bahan limbah, dan mencegah berpindahnya limbah 
dari satu media ke media lain. Juga akan mengurangi 
resiko terhadap kesehatan lingkungan dan  mendorong 
pengembangan teknologi pengurangan limbah pada 
sumbernya. Produk diharapkan akan memiliki  daya 
saing di pasar internasional melalui teknologi baru atau 
perbaikan teknologi. pengurangan biaya yang 
tinggi karena penerapan sistem pengelolaan 
limbah ujung pipa (end off pipe treatment). 

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan ini 
akan menghasilkan produk ramah lingkungan sesuai 
standar kebutuhan konsumen baik di dalam maupun 
luar negeri. (Lusiana Mohi-dari berbagai sumber)

 Foto. istimewa Produk hasil eco product
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Peluang

Usaha

Hijack
fokus ke sandal
Meskipun lebih dikenal sebagai sandal gunung, Hijack berhasil menjadi salah satu pelopor sandal 
urban.  Sandal bisa dipakai dalam segala suasana dengan pakaian apapun. Sandal bisa sangat bergengsi 
dan trendi selagi bentuk dan warnanya mengikuti perkembangan konsumen yang dinamis. Tradisi 
lama telah didongkrak, bahwa image sandal sebelumnya  cenderung tidak rapi, santai, kumuh, tidak 
sopan, dan konotasi lain yang ada di masyarakat. Sementara itu, sandal seyogyanya dapat digunakan 
kapanpun, dimanapun, dan dengan usia berapapun. 

 Salah satu produk “Hijack”, sandal berkualitas dengan desain tre
ndy.
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Peluang Usaha

ra perdagangan bebas berdampak pada 
persaingan yang ketat antara produk 
IKM, produk industri nasional dengan 
produk-produk dari negara maju. Hal 
lain bahwa perkembangan yang pesat 

di bidang teknologi dan desain termasuk pertumbuhan 
ekonomi baru berbasis inovasi dan kreativitas akan 
mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat 
industri. Salah satu faktor kuat yang harus terus 
diperhatikan adalah perubahan gaya hidup masyarakat 
lokal dan global. 

Sangat logis bahwa melimpahnya kekayaan sumber 
daya alam Indonesia akan menjadi salah satu unsur 
untuk memperkuat ide awal dan berkembangnya 
kegiatan berindustri dalam jangka panjang. Namun 
hal tersebut harus disertai peningkatan kapasitas SDM 
yang pada umumnya masih belum optimal. Oleh karena 
itu, SDM yang handal diharapkan akan mampu untuk 
menguasai teknologi rancang bangun, manufaktur, 
dan perdagangan. Sekelumit penggalan peluang 
dan tantangan di atas, sandal  “Hijack” telah banyak 
menginspirasi kita semua dalam era kompetitif seperti 
sekarang ini.

Tahun 2010 Hijack bergerak di industri sandal, 
terinspirasi dari wisatawan asing di Bali yang nyaman 
dengan sandal untuk berbagai kegiatan. Tidak ada 
rasa canggung, terkesan rileks, dan tentu saja murah. 
Melihat harmoninya sandal dengan mereka yang 
berkelas, membuat Hijack mengembangkan idenya 
dengan sungguh-sungguh menjadi industri yang 
menghasilkan sandal berkelas. 

Bersamaan dengan itu, Bandung menjadi kota kreatif 
untuk urusan dunia fashion dengan “clothing line”-nya. 
Bandung  menjadi booming yang diikuti dengan kota-
kota lain di Indonesia. Hijack pun makin serius. Pada  

tahun 2013 secara bertahap membuka beberapa outlet 
di Jakarta dan Surabaya dan tentu saja di Bandung di 
rumah produksi di jalan Cikaso Supratman, Bandung. 
Sementara itu sarana pemasaran andalannya adalah 
website-nya, sedangkan untuk toko/store yang ada 
di Bandung semata untuk menjaga eksistensi usaha. 
Base usaha ini juga sebagai sarana komunikasi warga 
Bandung dan sekitarnya untuk bisa datang langsung ke 
tokonya.

Hal lain yang menarik dari Hijack, adalah 
menyambungkan antara kesadaran industri ataupun 
pelaku usaha di Indonesia tentang pentingnya DQCD 
(Design, Quality, Cost & Delivery) sebagai faktor 
terpenting untuk menguatkan daya saing. Apresiasi 
masyarakat konsumen terhadap kegiatan kreatif dan 
inovatif untuk menghasilkan desain-desain produk 

yang unggul dan berdaya saing telah tidak diragukan 
lagi khususnya di kota-kota besar di Indonesia maupun 
dunia. Apresiasi yang sangat menggembirakan dari 
Hijack yang datang dari mancanegara, antara lain 
dari Jerman, Singapura, Lituania, Brunei Darussalam, 
Australia, dan beberapa negara lain baik yang sifatnya 
hand carry ataupun berupa pesanan terbatas dan tidak 
selalu akan  berlanjut. 

Era perdagangan bebas berdampak persaingan 
pasar yang semakin berat bagi produk dalam negeri, 
mengingat banyak pelaku industri yang masih 
sangat tergantung dengan prinsipal di luar negeri. 
Asosiasi industri, Profesi dan Komunitas dan seluruh 

 Pendiri “Hijack”sandal , pengusaha muda dan berbakat.

 Sandal yang didesain simple dan nyaman di kaki.
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masyarakat Indonesia untuk meningkatkan 
kecintaannya terhadap produk dalam 
negeri dan sudah barang tentu untuk 

menggunakannya.

Proses produksi.

Ada yang 
sangat unik 
dari Hijack, 

yakni penggunaan 
mesin dan peralatan hanya 

sekitar 30% dari secara keseluruhan proses 
produksi. Ada yang akan dijual sebagai daya tarik untuk 
memasarkan produknya, yaitu sentuhan tangan secara 
baik dan berkualitas untuk menyesuaikan keinginan 
dari para pelanggannya. Sentuhan tangan secara 
manual/hand made menjadi yang utama, yakni 70%. 

Menjawab keinginan kapasitas produksi, Hijack telah 
mengantisipasinya dengan mengajak salah satu team-
nya dari Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta khususnya 
untuk menghasilkan research yang memadai secara 
mandiri sehingga mampu menciptakan sandal yang 
akan menjadi tren dunia. Diawali secara wajar untuk 
menjadi vendors sepatu dengan karyawan 15 orang, 
yang menempati beberapa pos penting seperti 
marketing, desainer hingga 3 orang, akuntan, dan 
costumer service.

Kesiapan industri dari para pelaku usaha nasional, 
dalam penguasaan teknologi, pengembangan rancang 
bangun, termasuk desain, teknologi produksi, 
penguasaan material dan pemasarannya harus 
sejalan seirama dengan kegiatan industri secara 
keseluruhan. Seolah dilematis bahwa IKM lemah 
diberbagai pertanyaan pokok, yaitu masih rendahnya 
kualitas DQCD (Design, Quality, Cost and Delivery) 
untuk mengembangkan produk nasional. Para pelaku 
industri dalam negeri yang telah memproduksi juga 
berperan untuk memasarkan produknya. Sementara 
itu, Akademisi, Peneliti (R&D) yang menghasilkan 
konsep produk baru belum dapat dishare secara baik 
dan diproduksi oleh para pelaku usaha industri dan 
apalagi untuk bisa dipasarkan? Oleh karena itu, Badan/
Lembaga Pemerintah Pusat maupun Daerah yang 
memiliki tugas fungsi pembinaan dan peningkatan 
daya saing produk nasional akan terus menerus 
memperjuangkan harapan tersebut, agar sinergitas 

bisa segera menguatkan daya saing industri yang sudah 
sangat berat ini.

Pemasaran

Hijack focus ke website untuk mempromosikan 
produknya.  E-commerce seperti marketplace yang 
sudah eksis belum menjadi daya tarik dan pilihannya. 
Namun demikian mereka mempunyai kendala yang 
dihadapi seperti ongkos kirim yang sangat mahal, 
sehingga nilai produk (sandal) jika dibandingkan 
dengan ongkos kirim sangat tidak seimbang. Sebagai 
contoh adalah jenis sandal tertentu nilainya Rp 
200.000 sedangkan pesanan dari Singapura harus 
dikirim dengan ongkos kirim mencapai Rp 250.000. 
Inilah persoalannya. Belum lagi adanya kemasan yang 
juga akan menambah bobot karena pada umumnya 
menggunakan kemasan karton box untuk menjaga 
keamanan produk saat pengiriman. 

Pemasaran secara online ini diyakini sangat baik dan 
tepat agar semua jenis produk secara cepat dapat 
dikenal oleh masyarakat luas. Sebagai perbandingan 
kini 70% produknya laku melalui pemasaran online.  Dari 
setiap penjualan yang laku, Hijack dapat memberikan 
value lain sebagai gift kepada costumers misalnya tas 
pembungkus dan produk lain yang menarik dan selalu 
ganti-ganti setiap bulannya. Usaha ini layak diapresiasi, 
dengan fokus ke sandal, omset penjualannya mencapai 
sekitar 200 juta rupiah setiap bulannya. Sukses untuk 
Hijack. (Inda A. Sanusi)

Peluang

Usaha

 Berbagai kreasi sandal “Hijack”banyak diminati kalangan muda.
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i era digital siapapun akan merasakan 
kemudahan berkomunikasi. Termasuk 
bagi memberi peluang sekaligus 
tantangan bagi IKM untuk menjadi 
kreatif, inovatif, unggul, dan mampu 

memberi manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan 
masyarakat. Proses digitalisasi mengharuskan IKM  
memiliki strategi pemberdayaan sumberdaya insani, 
memiliki visi, misi, dan instuisi yang menunjang 
pembentukan karakter yang berkualitas unggul, 
menguasai IPTEK, ramah lingkungan, bermoral tinggi, 
loyal terhadap keluarga, bangsa, negara, dan agamanya.

Kementerian Perindustrian yang menjadi pembina IKM  
didukung instansi terkait serta lembaga lainnya. IKM  
merupakan entry point pengembangan ekonomi kreatif 
mulai dari usaha pribadi, usaha kelompok dan usaha 
yang berskala menengah.

Dalam proses pemberdayaan IKM dibutuhkan tiga 
komponen meliputi, pertama; komponen tenaga 
pendidik, pendamping, pelatih/instruktur, kedua; 
komponen sumberdaya berupa bahan baku, budaya dan 
IPTEK, dan ketiga; komponen kelembagaan dan jaringan 
kerja sama. Semua komponen tersebut menunjang 
pembangunan IKM yang berkualitas.

Secara nasional tujuan pembangunan ekonomi 
kerakyatan untuk menciptakan  masyarakat Indonesia 
yang sejahtera, maju, dan berkarakter. Upaya yang 
telah dilakukan secara terpadu ditentukan oleh situasi 
dan kondisi, kerukunan, serta kesediaan semua stake 
holder berperan serta. 

IKM  yang berkualitas ditentukan oleh sumberdaya 
manusia yang berkualitas dan mempunyai komitmen. 
Dibutuhkan suatu proses pendidikan dan pelatihan IKM 
agar dapat meningkatkan daya saing. IKM  terus dipacu 

IKM Maju Bersama Menuju 
Perubahan Era Digital
Pengaruh digital sudah mendunia melewati sekat negara dan bangsa, terutama karena era digital mendukung 
komunikasi dan informasi yang mendukung industrialisasi. Pengaruh digital yaitu terbukanya kerja sama lintas 
negara atau multinasional, akan memberi banyak peluang dan tantangan. 

menjadi usaha IKM yang berdaya saing kuat ditingkat 
global. 

Seperti yang pernah diutarakan oleh Menteri 
Perindustrian bahwa industri kerajinan dan fesyen 
memiliki kontribusi yang besar dan terus meningkat 
terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2016 
nilai ekspor kerajinan mencapai 234 juta USD, nilai 
ekspor perhiasan sebesar 5,3 Miliyar USD dan nilai 
ekspor fesyen sebesar 11,7 Miliyar USD. Hal ini patut 
mendapatkan apresiasi dan dukungan dari pemerintah 
agar industri nasional kian berkembang. Kementerian 
Perindustrian terus mendorong pengembangan 
industri kerajinan dan fesyen melalui berbagai program 
stragetgis yang antara lain bimbingan teknis dan 
pendampinag tenaga ahli, fasilitas kemudahan akses 
permodalan, serta fasilitas akses pemasaran melalui 
pameran dan e-smart IKM.

 Pameran Kriya Banjarsari yang dihadiri Direktur 
IKM PBKF dan Kadis perindag kota Solo

 Foto. Istimewa
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Serba Serbi

Upaya sinergi yang dilakukan lintas stake holder 
meliputi; Dekranas, kementrian terkait dan LSM dapat 
diberi contoh sebagai berikut:

Dekranas memberikan fasilitas pameran, 
pendampingan, promosi melalui majalah kriya dan 
dapat menghubungi website Dekranas (www.dekranas.
co.id) untuk memperoleh informasi yang terkait dengan 
fasilitasi pembinaan.

Pembinaan secara teknis dan manajemen diberikan 
ditjen IKM dengan memanfaatkan program e-smart 
untuk promosi, pendampingan teknis dan manajemen 
industri, didukung balai litbang, balai diklat, dan 
asosiasi dunia usaha.

Pengembangan pemasaran ekspor didukung oleh ditjen 
pengembangan ekspor nasional, memberi fasilitasi 
promosi, pameran, dan pemasaran ekspor.

Dukungan BUMN dalam penyediaan dana, pengadaan 
tenaga ahli serta mesin dan peralatan.

Peluang, tantangan, dan implikasi
Pemberdayaan IKM cerdas digital diarahkan kepada 
pengembangan seluruh potensi yang memiliki identitas 
nasional dan kebudayaan, berstandar moral yang tinggi, 
serta adanya etika komunikasi,  dalam masyarakat 
IKM serta memahami tata cara berkomunikasi dengan 
digital. Diharapkan IKM cerdas digital dapat membawa 
kesejahteraan dan peningkatan pemasaran produk-
produk kerajinan. 

Kebutuhan IKM cerdas digital meliputi:
1) Pendidikan dan pelatihan yang mendukung kinerja 

masyarakat IKM 
2) Lembaga litbang terkait pembangunan ekonomi 

digital khususnya yang dikerjakan para perajin.
3) Peran akademisi untuk mendampingi IKM perajin 

dalam menerapkan sistim ekonomi digital.
4) Perimbangan di antara pelaku usaha kerajinan oleh 

perempuan dan laki- laki. 

5) Tanggungjawab lembaga pembiayaan untuk 
pengembangan ekonomi digital yang terkait dengan 
IKM kerajinan. 

6) Pembekalan teknologi digital yang merata diseluruh 
daerah. 

Untuk memajukan penerapan digital diberbagai 
segi hidupan menuntut profesionalisme yang tinggi, 
sehingga masyarakat IKM  perlu mendapatkan 
bimbingan dan pendampingan dalam mengelola usaha. 

Implikasi pengusaan digital pada IKM kerajinan 
memerlukan:
1) Pemberdayaan IKM perlu didukung para pakar 

dibidang digital.
2) Profesionalisme sebagai pengusaha IKM kerajinan 

perlu didukung oleh sertifikasi profesi dan 
standarisasi produk barang (SNI).

3) Organisasi jaringan profesionalisme untuk 
mendorong transformasi teknologi tepat guna.

4) Mengimbangi berkembangnya bisnis duplikasi 
dengan kreatifitas dan inovasi didukung oleh 
lembaga litbang.

Perlindungan kekayaan intelektual 
1) IKM kerajinan pada era digital perlu dilindungi dari 

peniruan, perbanyakan, dan pemanfaatan karya 
inovasi berbasis budaya kolektif dan adat istiadat.

2) Pendikan digital perlu ditata untuk menghasilkan 
SDM m yang paham manfaat digital dan menghindari 
dampak negatif dari digital. 

3) Sistim inovasi produk kerajinan berbasis budaya 
perlu dikelola secara profesional untuk mendukung 
pengembangan pariwisata dan membuka lapangan 
usaha bagi para perajin lokal.

4) Kalangan akademisi dan dunia usaha perlu 
mendukung tumbuhnya pengembangan vokasi 
dengan sistim link match. 

IKM  menjadi    penentu  kemajuan  ekonomi kerakyatan 
yang mandiri  karena  berbasis  sumber daya lokal. 
(Ellim Lolodatu)

 Bimtek Konveksi bagi korban bencana Lombok  doc. Kemenperin 
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ebanyak delapan belas perusahaan 
Indonesia menampilkan produk-
produk mereka di pameran business 
to business (B2B) makanan minuman 
biannual terbesar di dunia, Salon 

International d’Alimentation (SIAL) di Paris. Melalui 
fasilitasi pemerintah, delapan belas perusahaan 
Indonesia secara resmi menampilkan produk-produk 
premium mereka selama lima hari sejak 21 hingga 25 
Oktober 2018. Perusahaan-perusahaan Indonesia ini 
berpusat di area pameran khusus bernama “Indonesian 
Pavilion” seluas 180m2 di gedung pameran Paris Nord 
Villepinte.

Salon International d’Alimentation (SIAL) merupakan 
eksibisi inovasi industri pangan serta pameran industri 
makanan dan minuman internasional terbesar di dunia 
yang rutin diadakan setiap dua tahun sekali. Bertema 
“Inspire Food Business” dan luas area pameran 250.000 
m2, SIAL 2018 menjadi titik temu yang menghadirkan 
buyers tidak hanya dari Eropa namun juga kawasan 
potensial lain seperti Timur Tengah, Asia, Afrika 
dan Amerika. SIAL 2018 diikuti 7.200 eksebitor dan 
suppliers industri agri-food dari 119 negara dan sekitar 

Pameran SIAL Paris
 Peluang Pasar Ekspor IKM Pangan
Di pameran industri makanan dan minuman internasional terbesar di dunia di Paris, Prancis, sebanyak 
18 perusahaan hadir dengan fasilitas dari Kemenperin. Sambutan positif terhadap produk Indonesia 
diharapkan berbuah manis. Kontak bisnis dari sembilan IKM dengan berbagai buyers potensial dari 
berbagai negara membuktikan hal tersebut.

160.000 pengunjung (70% pengunjung internasional 
dari 194 negara). 

Pameran rutin ini mendapat dukungan kuat Pemerintah 
Perancis, memperoleh peliputan media yang luas (lebih 
dari 2.600 jurnalis) sehingga menjadi wahana untuk 
memperkenalkan produk Indonesia kepada peserta dan 
buyers dari berbagai kawasan.

Total ekspor produk makanan dan minuman Indonesia 
ke seluruh dunia pada 2017 sebesar USD 6,5 milyar dan 
menunjukkan trend peningkatan 2,33% pada periode 
2013-2017. Dari total ekspor produk makanan tersebut, 
sebanyak USD 818 juta masuk ke Uni Eropa atau 13% 
dari pangsa pasar dunia. Pameran SIAL 2018 menjadi 
kesempatan yang baik dalam upaya memperkenalkan 
bisnis agri-food di Indonesia sekaligus kesempatan 
belajar bagi pelaku bisnis Indonesia tentang trend 
serta perkembangan inovasi-inovasi terbaru di sektor 
makanan dan minuman. Segmentasi produk yang 
ditampilkan dalam SIAL Paris 2018 yaitu: organic 
products, non-alcoholic beverages, dried fruit, dairy 
products, grocery & dry goods (salt, pepper, spices, 
seasoning, tea, herbal), confectionery, biscuits & 
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pastry, fish, molluscs & shellfish (processed food), 
delicatessen & ready-prepared dishes.

Pavillion Indonesia
Untuk mengenalkan produk unggulan Indonesia ke 
rantai supply global dan memperluas jaringan pasar 
ekspor, Kementerian Perindustrian memfasilitasi 
industri kecil dan menengah nasional ikut serta dalam 
kegiatan pameran luar negeri. Ini merupakan bentuk 
nyata dukungan pemerintah kepada industri makanan 
dan minuman nasional untuk mengembangkan 
aksesnya ke pasar internasional. 

Guna melakukan promosi yang representatif, 
Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan 
beberapa instansi lain yaitu Kedutaan Besar Republik 
Indonesia (KBRI) Paris, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Luar Negeri, Atase Perdagangan Paris, 
Atase Perindustrian Brussels, dan Indonesian Trade 
Promotion Center (ITPC) Milan. Partisipasi ini sejalan 
dengan semangat bekerja sama dan koordinasi lintas 
lembaga dalam melaksanakan promosi terpadu 
Indonesia di luar negeri. Indonesia turut berpartisipasi 
di Pameran SIAL 2018 dengan paviliun seluas 180 m2 
yang memfasilitasi 18 perusahaan/co-exhibitors, 
terdiri dari sembilan perusahaan yang mengikuti 
proses rekrutmen oleh Kementerian Perindustrian dan 
sembilan lainnya melalui Atdag Paris. 

Perusahaan co-exhibitor berasal dari beragam sektor, 
diantaranya: Mignon Sista Internasional (minyak 

esensial, biji vanilla, moringa, daun kari, jeruk purut), 
Kawanasi (fruit chips), Java Peppers Industries (cabai ceri, 
cabai rawit dan aneka sambal), Manna Anugrah Sejahtera 
(gula kelapa, gula arenga, sirup nektar organik), Karsa 
Abadi Madeteas (teh herbal), Hitara Cipta Selaras (black 
garlic), Biobali Internasional (minyak organik), Mitra 
Ayu Adi Pratama (ekstrak pandan, mace oil and mace 
oleoresin, minyak pala dan oleoresin, minyak lada hitam, 
minyak jahe dan ginger oleoresin, minyak massoia, dan 
esktrak kopi), Pondok Daya (gula kelapa organik,  kacang 
pili natural), Danora Agro Prima (spesialis produk cocoa), 
Siantar Top (makanan ringan), Javara (bumbu makanan, 
produk kelapa), Universal Trading (canned seafood), Nison 
Indonesia (canned seafood), Sari Segar Husada (produk 
kelapa), Coco Sugar Indonesia (gula kelapa), Mayora 
(makanan ringan dan kopi), dan Interaromat (makanan 
ringan, teh  dan kopi).

Menandai dimulainya pameran, acara pembukaan 
pada Pavillion Indonesia diikuti dengan pemotongan 
pita oleh Wakil Kepala Perwakilan RI di Paris dan para 
perwakilan instansi yang terlibat. Sejak hari pertama, 
Pavilion Indonesia mendapat sambutan positif dari para 
pengunjung. Berdasarkan formulir kontak dagang tercatat 
transaksi potensial para co-exhibitor senilai 14.366.400 
euro. 

Effective Trade Fair Participation Workshop
Pada Juli 2018 sebelum pelaksanaan SIAL Paris, 
sembilan  IKM co-exhibitor yang difasililtasi Kementerian 
Perindustrian, mengikuti program Effective Trade 
Fair Participation Workshop dan coaching dalam 
rangka mempersiapkan perusahaan yang terpilih 
untuk berpartisipasi dalam SIAL Paris 2018. Workshop 
membahas secara teknis tentang exhibition strategy dan 
do & don’t ketika berada di pameran. Kegiatan coaching 
(pendampingan) dilakukan untuk menyiapkan pelaku 
industri kecil dan menengah dapat maksimal selama 
pameran serta membantu dalam proses matchmaking 
dengan potential buyers. 

Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian menggandeng 
mitra internasional di Eropa, yaitu Swiss Import 
Promotion Programme (SIPPO) yang memiliki hubungan 
dekat dengan para pelaku bisnis di Eropa. Selama lima 
hari berpameran di Paris, sembilan IKM yang telah di-
coaching ini telah melakukan kontak bisnis dengan 728 
buyers potensial dari berbagai negara. (Ratih P)

Serba Serbi

 Produk IKM yang ikut dalam pameran SIAL Paris  doc. Kemenperin
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Terbang ke Paris
Wujudkan Indonesia Kiblat 
Fesyen Muslim Dunia
Fesyen saat ini masih menjadi andalan untuk mengangkat citra Nusantara di mata dunia, 
termasuk melalui fesyen muslim. Kementerian Perindustrian yang mempunyai visi untuk 
menjadikan Indonesia sebagai kiblat  fesyen muslim dunia di tahun 2020 terus mendorong 
industri fesyen semakin berperan penting dalam perekonomian nasional. Melalui keikutsertaan di 
berbagai  event fesyen  berkelas internasional  diharapkan visi itu akan terwujud.

engan potensi Indonesia sebagai pusat 
acuan tren fesyen muslim dunia, kegiatan 
Fashion Show "La Mode" Sur La Seine à Paris 
yang diselenggarakan dengan kerja sama 
antara Kementerian Perindustrian dengan 

Indonesian Fashion Chamber (IFC), akan menggaungkan 
busana muslim karya desainer Indonesia agar menjadi sorotan 
global. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia juga 
turut berpartisipasi dalam perhelatan ini dengan meluncurkan 
International Muslim Fashion Festival, yaitu pameran fesyen 
muslim yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang 
dengan menghadirkan para buyer dan desainer dari berbagai 
negara khususnya anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). 

“Kementerian Perindustrian akan melaksanakan launching 
International Muslim Fashion Festival sebagai kick off dalam 
mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia 
tahun 2020. Pada acara La Mode Sur La Seine à Paris akan 
hadir buyer dari berbagai negara seperti Italia, Australia, 
Jerman, Taiwan, Korea, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, 
Spanyol, Inggris, dan Rusia yang merupakan pasar potensial 
fesyen muslim. Event ini sangat tepat bagi kami untuk 
melakukan launching International Muslim Fashion Festival 
dan mendeklarasikan bahwa Indonesia siap menjadi kiblat 
fesyen muslim dunia di tahun 2020,”  kata Direktur Jenderal 
Industri Kecil Menengah (IKM) Gati Wibawanigsih dalam 
Press Conference "La Mode" Sur La Seine à Paris, Jakarta, 
Rabu, 21 November 2018.

 D
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Gati Juga mengatakan bahwa target yang ingin dicapai 
dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah meningkatkan 
nilai ekspor produk fesyen khususnya fesyen muslim di 
pasar Eropa dan negara-negara OKI.  “Salah satu indikator 
yang ditetapkan oleh Global Islamic Economic tentang 
penetapan negara yang melakukan pengembangan 
industri fesyen muslim adalah kinerja ekspor dan market 
share di negara OKI. Pada tahun 2017 nilai ekspor produk 
fesyen di kancah global mencapai USD13,29 miliar atau 
meningkat 8,7 persen dibanding tahun sebelumnya. 
“Ini menunjukkan bahwa industri ini berdaya saing dan 
berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Melalui 
event ini kami berharap dapat terus meningkatkan nilai 
ekspor produk fesyen Indonesia di kancah global” jelas 
Gati.

Pada 1 Desember 2018,  Indonesian Fashion Chamber 
(IFC) menggelar ajang fashion show skala internasional: 
"La Mode" Sur La Seine à Paris yang diselenggarakan di 
Kota Paris, Perancis.  Sejalan dengan target pemerintah 
untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat 
fesyen dunia, acara ini ditujukan untuk memperlihatkan 
keunggulan karya desainer fesyen Indonesia dengan 
keragaman dan kekuatan etnik lokal  di tingkat global.

Fashion show "La Mode" Sur La Seine à Paris akan 
menampilkan karya 16 desainer Indonesia yang 
mengangkat konten lokal sesuai tren global, meliputi 
kategori busana konvensional hingga busana muslim, 
antara lain koleksi dari Lisa Fitria, Deden Siswanto, Lenny 
Agustin, Sofie, Ali Charisma, Shanty Couture, IDENTIX 
by Irma Susanti, Lia Mustafa, Lia Soraya, Rosie Rahmadi, 

#Markamarie, Istituto Di Moda Burgo Indonesia, 
ZELMIRA by SMK NU Banat, dan Pemerintah Provinsi 
Aceh melalui Dinas Pariwisata Aceh menampilkan koleksi 
REBORN29 by Sukriyah Rusdy. Seluruh koleksi busana 
akan diperagakan oleh model internasional di atas kapal 
pesiar yang menyusuri Sungai Seine berkeliling Kota Paris 
dengan dihadiri sekitar 400 undangan yang terdiri dari 
buyer dan media internasional.

“Mereka menampilkan  karya  yang mengangkat 
konten lokal sesuai tren global, meliputi kategori 
busana konvensional hingga busana muslim,” 
ungkapnya. ZELMIRA misalnya, akan menampilkan 24 
koleksi terbaru yang terdiri dari 12 modest fashion dan 12 
busana konvensional.

“Karya dari SMK NU Banat Kudus itu sukses di pasar Asia 
melalui pameran dagang Internasional Hong Kong Fashion 
Week sejak tahun 2016, kini mereka ingin melebarkan 
pangsa pasar ke Eropa melalui ajang di Paris tersebut,” 
terangnya. Sementara itu, Lisa Fitria dan Lia Mustafa 
menampilkan karya busana muslim terbaiknya.

Partisipasi pada ajang La Mode Sur La Seine à Paris  
merupakan langkah kongkret untuk mewujudkan 
Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia melalui 
upaya memperkenalkan dan mempromosikan potensi 
industri fesyen muslim di Indonesia ke pasar dunia. 
Khususnya ke pasar fesyen Eropa yang memiliki berbagai 
pusat mode dunia seperti Paris, Milan, London, dan kota-
kota lainnya di Eropa. “Keunggulan Paris sendiri ialah 
merupakan salah satu kota budaya fesyen tertua di dunia 
dan salah satu kota yang memiliki pengaruh besar kepada 
industri fesyen dunia,” kata Gati.  (Rivan)

Serba Serbi

 doc. Kemenperin
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ebut saja industri mebel dengan 
desain yang cantik dan unik  dapat 
menarik pembeli atau konsumen. 
Begitu juga dengan produk makanan 
yang sederhana dapat meningkat 

harga jualnya apabila didukung oleh desain kemasan 
yang menarik.  Dapat dipahami bahwa aspek desain 
industri memegang peranan yang cukup penting untuk 
keberhasilan suatu produk dalam meningkatkan nilai 
tambah serta angka penjualannya.

Menurut  Undang Undang Desain Industri No. 31 tahun 
2000 bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang 
bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, 
atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya 
yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam 
pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai 
untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas 
industri, atau kerajinan tangan.

Perlu dilindungi
Kesadaran terhadap perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual pada aspek Desain Industri adalah suatu hal 
yang sangat dibutuhkan. Banyaknya penjiplakan atau 
peniruan terhadap Desain Industri, menunjukkan belum 
adanya rasa kepedulian kreator atau desainer terhadap 
kreatifitas intelektualnya. Padahal jika dicermati upaya 
untuk mendapatkan kreativitas membutuhkan waktu, 
tenaga bahkan biaya dalam melakukan percobaan yang 
sulit untuk dinilai dengan uang sekalipun. Untuk itu 
diperlukan dorongan dan dukungan pemerintah untuk 
memberi edukasi kepada para kreator atau desainer 
agar melindungi kreatifitas intelektualnya.

Dengan melindungi desain industri melalui pendaftaran 
ke Ditjen Kekayaan Iintelektual Kemenkumham maka 
pemilik desain industri tersebut mendapatkan hak 
eksklusif guna mencegah pihak pihak yang tidak 
berwenang untuk meniru dan memalsukannya. 

Perlindungan Desain Industri
Desain Industri merupakan salah satu aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang cukup 
penting bagi masyarakat industri, namun kadang kala aspek desain industri ini sering 
dilihat sebelah mata. Banyak IKM tidak begitu peduli akan pentingnya desain industri yang 
sebenarnya menjadi ujung tombak untuk menghasilkan suatu produk yang menarik.

Disinilah letak daya saing bisnis desain industri yang 
didaftarkan dan dilindungi:

•	 Dapat mencegah pemalsuan dan peniruan sehingga 
memperkuat posisi jual pemilik desain industri.

•	 Memperoleh pendapatan yang memadai untuk 
menutup biaya investasi yang dikeluarkan.

•	 Merupakan aset bisnis yang dapat meningkatkan 
nilai komersil suatu perusahaan dan produk produk 
yang dihasilkan.

•	 Desain yang sudah dilindungi juga dapat dilisensikan 
kepada pihak lain.

•	 Dapat mendorong berlangsungnya praktek 
persaingan sehat dan perdagangan yang jujur dan 
selanjutnya akan mendorong munculnya beragam 
produk yang secara estetika lebih menarik.

 Produk furniture

 Foto. Istimewa 

76 Gema Industri Kecil • Edisi 63 • Desember 2018



Serba Serbi

Tidak semua desain industri dapat didaftarkan atau 
dilindungi, hanya desain industri yang mempunyai 
nilai kebaruan dimana desain industri tersebut tidak 
sama atau identik dengan desain yang ada sebelumnya, 
sebelum tanggal pengajuan formulir pendaftaran. 
Desain tersebut harus asli hasil kreasi desainernya dan 
bukan merupakan salinan atau tiruan dari desainer 
yang sudah ada.  Desain tersebut harus memiliki ciri 
tersendiri atau kekhususan dibandingkan dengan 
desain yang telah ada dan beredar sebelumnya. Masa 
perlindungan Desain Industri adalah dalam jangka 
waktu 10 tahun dimulai sejak tanggal pendaftaran 
desain industri tersebut, dan tidak dapat diperpanjang 
sebagaimana perlindungan terhadap hak atas merek, 
setelah jangka waktu 10 tahun desain industri tersebut 
sudah menjadi public domain.

Secara umum desain yang tidak dapat didaftarkan 
disebagian besar Negara adalah desain yang tidak 
memenuhi persyaratan kebaruan, keaslian dan/atau ciri 
tersendiri/kekhususan seperti yang telah disebutkan 
di atas. Begitu juga desain yang memasukan simbol-
simbol dan lambang-lambang resmi serta desain yang 
dianggap bertentangan dengan kebiasaan umum atau 
aspek moral.

Menjaga kerahasiaan desain industri tersebut amatlah 
penting karena persyaratan umum suatu desain industri 
yang akan dilindungi harus mempunyai nilai kebaruan. 
Desain yang sudah diumumkan dan diketahui oleh 
masyarakat luas seperti tampil dalam suatu pameran, 
diiklankan dalam catalog atau brosur perusahaan, 
diperlukan untuk uji coba dalam pendidikan tidak 
dianggap sebagai desain yang baru lagi , desain 
tersebut menjadi public domain dan tidak dapat diberi 
perlindungan. Namun Undang Undang Desain Industri 
no.31 tahun 2000 memberikan kelonggaran waktu, 
dimana pasal 3  undang undang tersebut  menyebutkan 
bahwa suatu Desain Industri tidak dianggap telah 
diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 
6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya  
pendesain melakukan aktifitas sebagaimana tersebut 
diatas.

Beberapa kasus pelanggaran desain industri

1. Kaca Helem BOGO
Hak desain industri Kaca helm bogo  atas 

nama Toni dengan nomor registrasi 
ID 0012832 D, untuk periode 3 
Agustus 2007 hingga 3 Agustus 
2017. Belakangan helm bogo 
beredar di Bogor yang diproduksi 
oleh Gunawan. Akibatnya, Toni 

mengalami kerugian mencapai Rp 
700 juta sehingga Toni mengambil 

langkah hukum terhadap Gunawan, dan terbukti 
Gunawan melanggar pasal 54 ayat 1 Jo Pasal 9 
UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
Dalam memproduksi dan mencetak desain industri 
kaca helm serta peredarannya di Indonesia Toni 
bekerja sama dengan perusahan Malaysia  Bo Go 
Optical Sdn Bhd, perusahaan ini mengakui desain 
ini adalah benar-benar orisinil hasil desain Toni. 

2. Nike Inc v.s Skechers Inc
Nike Inc. menggugat  Skechers Inc melalui 

pengadilan Oregon, AS pada tanggal 
4 Januari 2016 karena adanya 

pelanggaran desain yang 
dilakukan oleh Skechers 
terhadap sejumlah model 
sepatu milik Nike.  Model 
tersebut antara lain Burst, 

Women's Flex Appeal, Men's 
Flex Advantage, Girl's Skech 

Appeal dan Boy's Flex Advantage. 
Dalam gugatannya Nike juga melampirkan dokumen 
yang berisikan hasil ulasan sejumlah konsumen 
yang menyebutkan kemiripan sepatu model tersebut 
dengan sepatu Nike untuk semakin menguatkan 
dugaan perusahaan yang telah didirikan sejak 
1964 silam itu. Sebagai tambahan bukti, Nike juga 
menyertakan dokumen yang berisikan peningkatan 
laba penjualan Skechers pada 2014. Menurut 
Nike, hasil plagiat tersebut telah mendatangkan 
keuntungan besar bagi rivalnya. Diketahui, laba 
Skechers dari penjualan produk sepanjang 2014 
adalah US$ 2,378 miliar, meningkat sebesar US$ 
531,2 juta atau 28,8 persen dari laba setahun 
sebelumnya yakni sebesar US $ 1,846 miliar. 

3. Sanitary Indonesia (Persando)
Persando, PT Surya Toto Indonesia 

(Tbk) dan PT Onda Mega Industri 
telah mengajukan gugatan di 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat untuk pembatalan 
pendaftaran desain industri 
terhadap enam pelaku usaha 

yang memproduksi dan menjual 
produk sanitary. Persando 

beranggotakan 21 perusahaan, 
yang mempekerjakan sekitar 400 ribu tenaga 
kerja. Para penggugat merupakan produsen 
produk sanitary dengan berbagai merek seperti 
Toto, Pill Carlo, Vicenzzo, Dellaberto, Bandini, 
Giovani, Onda, Dcota, dan Perruno yang telah 
didaftarkan atau dipublikasikan di Kanada, Jepang, 
dan Prancis. Ada  enam pelaku usaha termasuk 
Direktorat Desain Industri Kemenkumham sebagai 
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tergugat serta  sebanyak 94  sertifikat desain 
industri yang dipersoalkan Persando yang tidak 
memenuhi syarat kebaruan (lack of novelty) dan 
telah menjadi milik umum (public domain). Akibat 
terbitnya sertifikat tersebut  menimbulkan kerugian 
bagi para penggugat yang notabene adalah 
produsen produk sanitary nasional yang tidak lagi 
dengan bebas memproduksi, memperdagangkan, 
dan mendistribusikan produk miliknya berhubung 
desain industri para tergugat telah didaftarkan 
di Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jepang, dan 
Selandia Baru. 

4. Wadah Kosmetik
 Machrida Febriana Wulandari (34) 

warga Jl Rungkut Asri, selaku 
Direktur CV Dhayan Dhyan Dhany 
Plastik dan suaminya Agung 
Prasetyo mengetahui banyaknya 
produk wadah kosmetik serupa 

yang diproduksinya beredar di 
pasaran. Di samping itu permintaan 

dari klien terhadap produksinya juga 
mengalami penurunan. Setelah ditelusuri, 

ternyata ada produk  serupa  yang diproduksi oleh 
pihak lain. Padahal dia satu-satunya pemilik hak 
desain industri wadah kosmetik tersebut. Karena 
merasa dirugikan, korban melaporkan ke polisi 
dan akhirnya kasusnya disidik Direktorat Kriminal 
Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Dirinya sudah 

memproduksi wadah kosmetik tersebut  sejak 2009 
dan terdaftar di  Kemenkumham RI dengan nomor: 
IDD0000046108 tertanggal 25 Mei 2016. Kasus ini 
telah merugikan CV. Dhayan Dhyan Dhany Plastik 
mencapai Rp 10 miliar lebih. Polisi sudah menyita 
puluhan ribu barang bukti berupa wadah kosmetik, 
mesin pembuat, komputer dan sejumlah bukti lain 
yang terkait dalam kasus ini. Polisi juga memintai 
keterangan dari saksi ahli dari Dirjen Kekayaan 
Intelektual.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya 
pelanggaran desain industri, antara lain kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang pentingnya 
perlindungan desain industri, belum  memahami manfaat 
secara ekonomis dan yuridis dari pendaftaran hak atas 
desain Industri, pengaruh konsep budaya (komunal) 
yang melekat pada konsep berpikir masyarakat 
Indonesia khususnya IKM, tidak mengetahui kriteria 
desain yang harus didaftarkan atau dilindungi serta 
persyaratan yang harus dilengkapi, tidak mengetahui 
tata cara untuk mengajukan permohonan pendaftaran. 
Keberadaan perangkat hukum hak kekayaan 
intelektual, khususnya UU No. 31 tahun 2000 tentang 
Desain Industri di harapkan mampu untuk melindungi 
hak-hak para pedesain dari pelaku pembajakan yang 
dapat merugikan pedesain baik dari segi moral maupun 
ekonomi. (Elly Muthia dari berbagai sumber)
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