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Salam Redaksi

Terobosan
Dunia makin kecil seperti layaknya
kampung besar. Seperti di kampung,
orang atau masyarakat penghuninya
banyak yang saling mengenal. Nyaris
tak ada sekat di antara mereka.
Interaksi dapat bebas dilakukan sesuai kebutuhan.

mendorong IKM untuk memanfaatkan teknologi
internet untuk memasarkan produknya. Adanya
e-Smart IKM menjadikan akses pasar lebih mudah
dan luas. Calon pembeli pun tinggal melakukan ke
marketplace tempat produk IKM secara online di
pasarkan.

Di kampung ini terjadi interaksi ekonomi juga.
Masyarakat saling jual dan beli sesuai kebutuhan. Produk
yang dibutuhkan ‘bergerak’ sesuai pesanan. Produk
yang berkualitas mampu memenangkan persaingan,
yang buruk kualitasnya terlibas hingga tak dikenal lagi.

Ada sembilan komoditas unggulan dalam negeri
yang didorong pengembangannya melalui pasar online,
yaitu sektor kosmetik, fesyen, makanan, minuman,
kerajinan, perhiasan, mebel, herbal, dan produk logam
melalui program e-smart IKM

Sepenggal cerita tersebut, mungkin tulisan di atas
dapat menggambarkan kondisi dunia sekarang. Orang
berinteraksi kapan saja. Hanya melalui media yang
sudah tersedia yaitu gadget pinter atau smart phone.
Tinggal ketik, apa yang ingin kita sampaikan terkirim
dan dapat dibaca saat itu juga.

Ini merupakan upaya terobosan yang dilakukan oleh
Ditjen IKM bagi pelaku IKM. Memang membutuhkan
sosialisasi karena tidak semua pelaku IKM mengenal
baik teknologi internet. Padahal produk yang dihasilkan
memiliki kualitas bagus dan layak bersaing di pasar
global.

Munculnya marketplace diera digital ini, dapat
sangat membantu IKM dalam mempromosikan produk
saat ini jauh lebih efektif & efisien, yang pasti melalui
perantara internet produk IKM sudah bisa masuk ke
dunia global karena bisa dilihat dimana pun, dan kapan
pun.
Bila dikaitkan dengan Industri kecil menengah,
kondisi saat ini mendukung produk yang dihasilkan para
pelaku IKM untuk lebih mudah bertransaksi jual beli
produk.
Inilah mengapa Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah (Ditjen IKM) memberi ruang sekaligus

GEMA

Di sisi lain, produk-produk IKM, bila ingin eksis
harus mampu menerobos pasar lebih luas. Produk
bagus seharusnya dapat dijual di pasar internasional,
tidak hanya dikenal di pasar dalam negeri. Kesempatan
untuk masuk ke pasar global dibuka seluas mungkin
oleh Ditjen IKM Kemenperin.
Sementara itu, pelaku IKM juga harus terus
berbenah. Tak hanya meningkatkan kualitas produk
tapi cara pandang baru di tengah dunia yang nyaris tak
bersekat. Dengan terus belajar bukan tidak mungkin
apa yang diinginkan akan tercapai. Produk IKM
Indonesia berjayalah di dunia internasional. (Jayani)
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IKM Indonesia

Go Global
Banyak cerita sukses IKM di luar negeri. Dirjen IKM
Gati Wibawaningsih mengatakan IKM Indonesia
tidak kalah potensial untuk menjadi go global. IKM
Indonesia mempunyai  banyak sumber daya alam
dan  kebijakan pemerintah yang memudahkan.

ementerian Perindustrian (Kemenperin)
menargetkan Industri Kecil dan
Menengah (IKM)  dapat tumbuh di atas
10% pada tahun 2018. Target ini di atas
pertumbuhan IKM sepanjang 2017 yang
diproyeksikan berada di kisaran 9%.
Untuk itu dibutuhkan IKM yang tangguh yang mampu
bersaing di dunia internasional. Produk IKM Indonesia
harus go global. Masuk ke pasar global IKM Indonesia
harus mampu melakukan  terobosan.  Terobosan antara
lain studi banding keluar negeri, saling tukar informasi
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seperti dengan meningkatkan desain, variasi, dan
sentuhan teknologi produk. Kebijakan pemerintah
antara lain mempermudah mendapatkan bahan baku.
Hal ini untuk  daya saing IKM  nasional agar lebih
kompetitif di kancah global.
Kebijakan relaksasi impor  oleh  Ditjen Industri Kecil
dan Menengah (IKM) sedang disiapkan oleh pemerintah.
Kebijakan ini  dimaksudkan agar IKM dapat dengan
mudah mendapatkan bahan baku untuk mendukung
peningkatan kapasitas produksinya.
Selama ini IKM  kerap terkendala dalam finansial dan
melakukan impor bahan baku secara langsung. Padahal
bagi IKM produk impor mayoritas adalah bahan baku
utama/alat produksi sebagai penolong usaha pelaku
IKM. Demi memudahkan mereka, pemerintah akan
memberikan relaksasi tata niaga maupun kemudahan
impor bahan baku.
Gati menjelaskan, guna mendongkrak daya saing
IKM, salah satu langkah strategis yang saat ini perlu
dilakukan cepat adalah pengadaan bahan baku impor
dengan jenis dan jumlah sesuai kebutuhan serta sesuai
kemampuan pembayaran dari para pelaku IKM.
Gati meyakini IKM Indonesia bisa go global selama
kebijakan penerintah selalu mendorong kemudahan  dan
IKM mau belajar dari IKM luar negeri yang berhasil go
global.

e-Smart IKM
Salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat
pasar IKM Indonesia hingga tingkat global, Pemerintah
melalui Kemenperin terus mendorong program e-Smart
IKM.
Gati Wibawaningsih, mengatakan pihaknya akan
terus mendorong program e-Smart IKM dapat berjalan

dengan baik. Dengan menggandeng market place besar,
program e-Smart IKM terbukti dapat membantu
mendorong pertumbuhan IKM domestik.
Melalui e-Smart IKM, Kemenperin berupaya
mempermudah dan memperluas akses pasar IKM
melalui pemasaran online. Selain itu diharapkan mampu
meningkatkan keunggulan IKM  karena memperoleh
ketersediaan bahan baku, teknologi, dan modal.
Program ini juga memberikan panduan bagi pengambil
kebijakan di dalam pelaksanaan fungsi pembinaan IKM
yang lebih terpadu dan tepat sasaran.
Gati menjelaskan, program e-Smart IKM yang
digagas oleh Kemenperin ini merupakan sistem berbasis
data yang meliputi sentra dan produk IKM yang tersaji
secara terintegrasi dengan market place lokal.
Program e-Smart IKM ini mengusung sembilan
komoditas unggulan dalam negeri yang tengah dipacu
pengembangannya melalui pasar online, yaitu sektor
kosmetik, fesyen, makanan, minuman, kerajinan,
perhiasan, mebel, herbal, dan produk logam.
Tahun ini, salah satu sektor IKM yang akan digenjot
pertumbuhannya adalah produk fesyen, khususnya
busana muslim. Hal ini sejalan dengan target Indonesia
yang ingin menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada
tahun 2020. (Wagu)
Maret 2018 • Edisi 60 • Gema Industri Kecil
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Kegiatan workshop e-Smart IKM di Makassar, 2017

Kemenperin dorong IKM
Masuk Pasar e-Commerce
Kementerian Perindustrian terus memacu para Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memasarkan
produknya di marketplace. Sejalan dengan kebijakan itu, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
(IKM) Kemenperin telah membuat infrastruktur sarana perluasan pasar e-Smart IKM yang telah dimulai
pada tahun lalu. Untuk terus mendorong pertumbuhan IKM dalam pasar digital, tahun ini Ditjen IKM telah
bekerjasama dengan Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Blanja.com.

otal pada tahun 2017 sudah ada 1.736
IKM yang telah mengikuti workshop
e-Smart IKM. Pada tahun ini ditargetkan
akan bertambah lagi sejumlah 4.000
IKM dan tahun 2019 bertambah 5.000
IKM. Nantinya sarana infrastruktur perluasan pasar
e-Smart IKM diharapkan akan menjadi “Virtual Sentra
IKM” yang akan meningkatkan daya saing produk serta
mempermudah akses pasar dalam negeri maupun
global.
“E-Smart IKM memberikan jaminan produk, jaminan
keamanan dan jaminan standar. Konsep dari pembinaan
e-Smart IKM ini kita balik dari hilir ke hulu, kita tahu
pasarnya dahulu baru kita tahu apa yang diproduksi,”
kata Direktur Jenderal IKM Gati Wibawaningsih.

6
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Program e-Smart IKM ini diproyeksikan akan
menjadikan IKM semakin kuat. Gati berharap maraknya
produk impor yang beredar melalui pasar online bisa
digantikan oleh produk lokal e-Smart IKM. “Semoga
produk IKM dalam negeri dapat memperluas pasarnya
serta dikenal oleh masyarakat nasional maupun
internasional,” tambah Gati.
Diketahui pertumbukan IKM terus mengalami
peningkatan angka positif, diketahui jumlah unit
usaha IKM terus meningkat pada tahun 2015 berada
pada angka 3,68 juta, terus meningkat menjadi 4,41
juta pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 triwulan II
mencapai 4,59 juta unit usaha. Nilai tambah IKM dari
tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan yang
signifikan, pada tahun 2015 nilai tambah IKM mencapai

Info Kebijakan
Rp 439,86 triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi
Rp 510,88 triliun, pada 2017 triwulan II mencapai Rp
540,88 triliun.
Dalam program pembinaan kepada pelaku IKM,
Kemenperin juga telah bekerja sama dengan PT Ruang
Raya Indonesia (ruangguru.com) tentang peningkatan
kapasitas sumber daya manusia sektor industri melalui
pemanfaatan teknologi informasi digital, salah satunya
dalam pembinaan program e-Smart IKM. Menurut
Gati, kerja sama melalui pemanfaatan konten digital
diharapkan dapat meningkatan efektivitas program
pengembangan industri.

Gati mengatakan, pembinaan program e-Smart IKM
tidak berhenti pada dua hari workshop saja. "Kepada
para IKM yg hasil produksinya tidak laku dipasarkan
di marketplace tersebut akan dilakukan pembinaan
lanjutan berupa pelatihan SDM, pendampingan
dalam proses produksi, desain produk dan kemasan
serta bantuan mesin/peralatan melalui program
restruksturisasi. Dari pembinaan lanjutan ini diharapkan
produk IKM bisa bersaing dengan produk impor yang
dipasarkan melalui e-Commerce," jelasnya. (Dinar
Safa)

“Melalui platform Ruang guru ini, kami akan
terus mendorong pembangunan kapasitas SDM lokal
termasuk dalam pengembangan industri kecil dan
menengah (IKM) supaya semakin produktif dan berdaya
saing,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Pada pelatihan e-Smart IKM, peserta dibekali
pelatihan selama dua hari meliputi pengetahuan untuk
peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya serta
sosialisasi fasilitas yang bisa diakses dari Kemenperin.
Materi tersebut berupa informasi mengenai kredit
usaha rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan BNI dan
memperkenalkan teknis akuntansi sederhana dari Bank
Indonesia bagi IKM agar mereka bisa memperoleh KUR.

Peserta e-Smart IKM yang sedang melakukan praktek

Selain itu juga diberikan informasi mengenai
restrukturisasi mesin dan peralatan, standarisasi
produk, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), SNI wajib,
sertifikasi untuk pangan, kemasan produk, pengenalan
produk, serta pengetahuan-pengetahuan mengenai
pengembangan produk dan strategi penetapan
harga. Pada hari kedua, peserta akan diberikan
pengetahuan tentang cara foto produk, mengunggah
foto dan cara berjualan di marketplace.

Foto: Ibu Dirjen meninjau produk IKM saat workshop
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Pentingnya Tampilan

Produk IKM
Sampai tahun 2017 Kemenperin telah memberikan fasilitas dalam bentuk
7.217 desain kemasan, 7.636 desain merek, dan bantuan kemasan cetak
kepada 371 IKM. Dengan perbaikan produk serta peningkatan kualitas
diharapkan produk IKM makin dikenal di dalam maupun luar negeri.

ementerian Perindustrian melalui
Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah (IKM) terus memacu
pertumbuhan IKM dengan membuat
infrastruktur sarana perluasan
pasar melalui program e-Smart IKM yang telah berjalan
sejak 2017 lalu. Untuk terus mendorong pertumbuhan
IKM tahun ini, Ditjen IKM juga telah menambahkan
fasilitas pembinaan IKM melalui call center Ditjen IKM di
nomor telepon 1500775 dan bekerja sama dengan lima
e-commerce yaitu Tokopedia, Blibli, Shopee,Bukalapak
dan Blanja.com.Tak hanya itu, tahun ini Kemenperin
juga akan memberikan bantuan desain kemasan bagi
anggota e-Smart IKM.
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Program e-Smart IKM ini diproyeksikan akan
menjadikan IKM semakin kuat, oleh karena itu Direktur
Jenderal IKM Gati Wibawaningsih berharap maraknya
produk impor yang beredar melalui pasar online bisa
digantikan oleh produk lokal dari e-Smart IKM. “Semoga
produk IKM dalam negeri dapat memperluas pasarnya
serta dikenal oleh masyarakat nasional maupun
internasional,” tambah Gati.
Gati menjelaskan bahwa hal terpenting dalam
penjualan di marketplace adalah soal tampilan. Untuk itu,
pada tahun 2018 ini pengembangan IKM akan difokuskan
pada pembinaan peningkatan kualitas kemasan.
“Standar kualitas kemasan dan labelling sangat penting,
selain berfungsi mewadahi atau membungkus produk,
dapat juga sebagai sarana promosi serta informasi dari
produk tersebut sekaligus meningkatkan citra, daya
jual, dan daya saing,” jelas Gati.
Pada program e-Smart IKM tahun ini, Kemenperin
berencana akan membantu pengembangan kemasan
bagi peserta workshop e-Smart IKM. Dalam program
ini, anggota e-Smart akan diberikan bantuan desain
kemasan oleh Klinik Desain Kemasan dan Merek
Ditjen IKM agar standar kualitas desain kemasannya
meningkat. Program ini merupakan salah satu bentuk
pembinaan Ditjen IKM ke peserta workshop e-Smart
untuk meningkatkan daya saing produknya agar semakin
laku di marketplace.

Dalam pengembangan kemasan dan merek, Ditjen
IKM juga telah memberikan dukungan bagi pelaku
industri khususnya IKM untuk memperbaiki kualitas
kemasan produknya dengan membentuk Klinik Desain
Kemasan dan Merek sejak tahun 2003, yang memfasilitasi
pengusaha IKM dalam meningkatkan mutu kemasan
produknya. “Berdasarkan data Kemenperin, sampai
tahun 2017 telah diberikan fasilitas dalam bentuk 7.217
desain kemasan, 7.636 desain merek dan  bantuan
kemasan cetak kepada 371 IKM,” ungkap Gati.
Klinik
Desain
Kemasan
dan
Merek
tersebut dapat melayani bimbingan dan konsultasi
pengembangan desain kemasan dan merek di daerah,
serta bantuan cetak kemasan serta bantuan desain
kemasan dan merek untuk IKM yang datang langsung.
Klinik Pengembangan Desain Kemasan dan Merek juga
ikut berpartisipasi pada kegiatan bimbingan dan
pendampingan teknis desain merek dan kemasan yang
diselenggarakan oleh daerah. (Dinar Safa)

Diketahui pada tahun lalu sudah ada 1730 IKM yang
telah mengikuti workshop e-Smart IKM. Pada tahun ini
ditargetkan akan bertambah lagi sejumlah 4.000 IKM
dan tahun 2019 bertambah menjadi 5000 IKM. Tak hanya
itu, pengembangan sarana infrastruktur perluasan
pasar e-Smart IKM nantinya diharapkan dapat menjadi
“Virtual Sentra IKM” yang akan meningkatkan daya
saing produk serta mempermudah akses pasar dalam
negeri maupun global.
Pengembangan Kemasan
Dalam pengembangan kemasan produk, diketahui
Kemenperin telah memfasilitasi pembangunan 24
Rumah Kemasan yang tersebar di 22 provinsi di
bawah pengelolaan pemerintah daerah. Rumah
Kemasan tersebut diharapkan dapat menjadi pusat
informasi dan pelayanan kemasan bagi IKM dalam
negeri.
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Agen Perubahan
di Berbagai Lini
Ditjen IKM telah mengirimkan para pejabatnya untuk mengikuti Diklat Pemantapan NilaiNilai (Taplai) Kebangsaan di Lemhanas RI. Sebanyak 20 orang Pejabat Eselon III dan IV
potensial mengikuti kegiatan ini. Peserta Ditjen IKM pada umumnya dapat mengimbangi
peserta lain dan sangat berperan dari setiap proses pendidikan ini hingga pembuatan
makalah angkatan ddan berperan sebagai “leader” di berbagai kesempatan.

enerasi
akan
terus
berganti,
tantangan dan persoalan bangsa
akan terus berkembang dan tingkat
kebutuhan masyarakat juga akan
terus mengikuti perubahan yang
ada. Oleh karena itu, Sektor industri yang akan menjadi
bagian penting di tataran perubahan dan kebutuhan
hidup harus dapat menyesuaikan dengan tetap menjaga
nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari 4 Konsensus
Dasar Bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan
Bhineka Tunggal Ika. Implementasi dari setiap kita
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sudah saatnya digarap sesuai dengan bidang tugas kita
sehari-hari termasuk di masyarakat secara luas, bahwa
negara sudah merasakan banyaknya pergeseran nilai
dan muaranya akan sangat berbahaya yaitu perpecahan
bangsa.
Melihat keprihatinan ini, Pimpinan Direktorat
Jenderal IKM menganggap & menyadari perlu untuk
menjadi jembatan & para Pejabatnya harus siap menjadi
pendukung “agen perubahan” di masing-masing Bidang
tugasnya untuk mengawal nilai-nilai kebangsaan di

Info Utama

Jajaran Pengurus (Para Ketua) dari Alumni Taplai Kebangsaan EO
Angkatan II Lemhanas

setiap langkahnya dengan mengikutsertakan 20 orang
Pejabat Eselon III dan IV potensial pada Diklat Taplai
Kebangsaan di Lemhanas pada tanggal 05-11 Februari
2018. Kesempatan pertama yang dapat diikuti adalah
Diklat Pemantapan Nilai-nilai (Taplai) Kebangsaan bagi
Entrepreneurs Organization Indonesia (EO) Angkatan
II kerjasama antara Direktorat Jenderal IKM dengan
Lemhanas.
Diklat
Taplai
Wawasan
Kebangsaan
bagi
Entrepreneurs Organization Indonesia (EO) Angkatan
II dengan Peserta keseluruhan berjumlah 97 orang
terdiri dari berbagai unsur, antara lain Entrepreneurs
Organization (EO) Indonesia 40 org, Profesional
Perusahaan Terkemuka seperti Ernst and Young,
Wismilak, Samator (20 orang), tokoh agama dan
masyarakat (15 orang), serta para pejabat eselon III dan
sebagian eselon IV Ditjen IKM 20 orang.
Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di dalam
ruang kelas dengan Materi Utama, Materi Dasar dan
Materi Penunjang selama lima hari di Lemhanas serta
outbond dua hari di Vila Ratu Cikretek-Ciawi BogorJawa Barat.
Secara keseluruhan pelaksanaan Diklat Taplai
Kebangsaan berjalan sangat baik, namun yang memenuhi
standar kehadiran hanya 95 orang dan dinyatakan lulus

dengan hasil sangat-sangat luar biasa dari keseluruhan
peserta yang tergabung pada EO angkatan II tersebut.
Khusus peserta dari Ditjen IKM pada umumnya dapat
mengikuti proses belajar mengajar yang ada dengan
sangat baik. Hal-hal yang menonjol dari kepesertaan
Ditjen IKM pada umumnya dapat mengimbangi peserta
lain (eksis) dan sangat berperan dari setiap proses
pendidikan hingga pada pembuatan makalah angkatan
dan berperan “leader ” di berbagai kesempatan.
Sementara itu untuk kegiatan Outbond, team 20
Ditjen IKM sangat mewarnai dari semua kegiatan/
games dan simulasi-simulasi yang ada di sesi acara ini.
Suasana angkatan diklat yang saling bersinergi dan
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Peserta Diklat Taplai Kebangsaan dari Direktorat Jenderal IKM yang
tergabung pada EO Angkatan II Lemhanas

saling membutuhkan dari berbagai keahlian dan bidang
tugas yang berbeda pula akan sangat inspiratif untuk
menjadi “Business Model ” kehidupan yang lebih nyata
dalam berbangsa dan bernegara, untuk saling berbagi,
toleransi, lebih jujur, saling menghargai, konsisten, dan
tidak memaksakan kehendak yang dijalankan dengan
demokrasi, dan azas mufakat dan kekeluargaan.
Dengan melihat dan merasakan proses belajar
mengajar yang ada di kelas maupun di lapangan
(outbond) dapat disarikan, bahwa para peserta
diharapkan dapat menjadi “agen perubahan” dalam
menjalankan tugas sehari-hari untuk mengawal dan
mengimplementasikan Nilai-nilai Kebangsaan yang
bersumber dari empat Konsensus Dasar Bangsa yaitu
Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Oleh karena itu dirasa perlu kegiatan Diklat Taplai
Kebangsaan semacam ini dapat diteruskan untuk
angkatan-angkatan berikutnya, bahkan untuk kegiatankegiatan sosialisasi dan diklat-diklat ketrampilan teknis
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bagi IKM yang akan dilaksanakan di berbagai tempat
agar masyarakat luas khususnya para pelaku industri
agar dapat menjalankannya dengan baik, kompetitif,
berdaya saing tinggi (memenangkan pasar global).
(Bambang Irianto)
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Kerajinan Indonesia
Bersaing di Tingkat Global
Upaya banyak pihak untuk mendorong kreatifitas perajin Indonesia ke pentas global mulai
membuahkan hasil. Kini sudah banyak hasil kreasi perajin Indonesia yang berhasil menaiki
panggung bergensi dunia. Terutama hasil kreasi kerajinan fesyen Indonesia telah mampu
bersaing di pusat mode dunia seperti di Paris, Perancis.

dalah Didit Hediprasetyo desainer
asal Indonesia yang sukses berkarir
di dunia fesyen internasional. Ia
mampu menembus pusat mode
dunia, Paris, Perancis. Dalam
kiprahnya di dunia mode, Didit mengedepankan
rancangan dengan garis kesederhanaan dalam
keanggunan. Ia juga memperkenalkan kain songket
Sumatera Utara di pentas dunia.
Menurut Didit, untuk bisa tampil di Paris bersama
desainer terkenal dari belahan dunia lainnya sungguh

merupakan tantangan yang luar biasa bagi dirinya
sebagai orang Indonesia. Setiap desainer pasti memiliki
ciri khas dengan garis rancangannya. Didit menampilkan
kesederhanaan dalam keanggunan. Dia mengedepankan
estetika yang menggambarkan definisi dari indah dan
murni dalam dunia modern saat ini.
Dalam presentasi koleksinya di Paris, Didit
memadukan produk Indonesia berupa songket dengan
hasil karya tangan khas Perancis, seperti kolaborasi
pembuatan pakaian dengan Rumah Lesage, bordir
tradisional di Perancis. Dia kesempatan untuk kolaborasi
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dengan Christian Louboutin dan Philip Treacy. Dan
dia sendiri memiliki mitra binaan perajin songket di
Sumatera Utara.
Jika Didit sukses mengangkat songket Sumatera
Utara, maka Tentrem Sriminarsih berhasil membawa
kerajinan kulit kayu lantung ke pentas dunia. Perajin
kulit kayu lantung dari Kota Bengkulu ini meraih
nominasi Inacraft Award, 2009 dan 2011, meraih
Paramakrya 2009, Upakarti Bidang Kepeloporan 2010
dan Juara I Wirausaha Mikrososial Terbaik, dan Citigroup
Microentrepreneurship Award 2012.
Bengkulu memiliki sumber daya alam melimpah,
salah satunya berupa kayu lantung. Akan tetapi,
sebagian besar warga hanya menjadikan kayu lantung
sebagai kayu bakar. Padahal, lewat proses kreatif, kulit
kayu latung bisa menjadi benda fungsional dan berharga
jual ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Foto Istimewa

Tentrem Sriminarsih berhasil mengolah kulit kayu
lantung menjadi barang kerajinan tangan yang diminati
pasar luar negeri. Dia merasa prihatin, kayu lantung
yang banyak di Bengkulu ditebang menjadi kayu bakar.
Padahal, kulit kayu ini unik, bisa dibuat menjadi berbagai
kerajinan yang ramah lingkungan.
Tentrem Sriminarsih memberanikan diri menjadi
perajin dengan bahan baku kulit lantung sejak tahun
2000. Ia membuat berbagai barang kerajinan, seperti
tempat tisu, kartu ucapan, bingkai foto, gantungan kunci,
topi, dan peci. Setelah bertahun-tahun memproduksi
berbagai produk kerajinan kulit lantung, belakangan
dia membuat tas berbahan kulit lantung dipadu dengan
batik tulis. Tas kulit lantung ini banyak diminati oleh
konsumen Belanda, Jepang, Italia, China, Jerman, dan
Korea Selatan.
Mendunia
Hasil kreatifitas Didit Hediprasetyo dan Tentrem
Sriminarsih merupakan sebagian dari karya anak bangsa
yang berhasil di pentas dunia. Masih banyak lagi produk
kerajinan Indonesia yang telah diakui oleh masyarakat
dunia. Kerajinan khas Indonesia sudah mendunia
dengan berbagai macam keunikan serta kekhasan yang
menonjolkan kebudayaan asli Indonesia.
Produk kerajinan Indonesia memang sudah
menembus pasar luar negeri, ini sebagai bukti bahwa
kerajinan khas Indonesia ini banyak digemari oleh
konsumen dunia. Di antara adalah batik, wayang, ukiran
kayu, kerajinan perak, kerajinan kulit, tenun, batubatuan, logam, anyaman, gerabah, dan keramik.
Kerajinan batik memberikan pilihan motif yang unik
dan segar dipandang. Batik merupakan kerajinan asli
yang banyak terdapat di berbagai wilayah Indonesia,
seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Madura,
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Tasikmalaya, Cirebon, bahkan di daerah Sumatera dan
Kalimantan juga terdapat kerajinan batik.
Demikian juga dengan wayang yang merupakan hasil
kerajinan tangan yang banyak digemari olah masyarakat
luar negeri. Bahkan hasil kerajinan tangan wayang ini
sudah diakui oleh UNESCO sebagai bagian budaya asli
dari Indonesia.
Ukiran kayu memiliki beragam bentuk, motif serta
desain yang rumit namun menghasilkan keindahan. Hal
inilah yang menjadikan ukiran kayu merupakan hasil
kerajinan asli Indonesia yang banyak menjadi incaran
konsumen dari Eropa dan Amerika. Daerah yang terkenal
dengan ukiran kayu adalah Jepara, Bali, Yogyakarta,
Garut, Toraja, Palembang ,dan lain-lain.
Sementara itu Indonesia juga memiliki kerajinan
perak yang banyak diminati konsumen dunia. Penghasil
kerajinan perak adalah Kotagede, Yogyakarta, Bali,
Kendari, Makassar, dan Padang.
Kerajinan kulit dengan berbagai macam varian
produknya, ikut meramaikan pasar dunia melalui produk
tas, sepatu, sandal, jaket, ikat pinggang, dompet,
dan lain-lain. Banyak produk kulit yang terkenal di
pasar dunia dihasilkan oleh perajin Indonesia. Daerah
penghasil produk kulit di Indonesia meliputi Yogyakarta,
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Sidoarjo, Magetan, Garut, Jakarta, Bogor, Padang
Panjang, serta Medan.
Tenun merupakan hasil kerajinan Indonesia yang
banyak diminati pasar dunia. Terutama tenun adat hasil
kerajinan khas di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu
Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa,
dan Bali.
Kerajinan pahat patung batu juga menjadi incaran
wisatawan mancanegara sebagai suvenir. Kerajinan
batu banyak terdapat di Magelang, Jepara dan Bali.
Selain kerajinan batu ukir, juga kerajinan batu mulia
asli Indonesia banyak dicari wisatawan mancanegara
sebagai asesoris. Kerajinan logam Indonesia juga
banyak dikenal dan sudah mendunia. Bisa dijumpai
sebagai pelengkap dari kerajian lain, misalnya dudukan
cincin, atau bahkan engsel pintu rumah.
Kerajinan anyaman dari berbagai bahan berupa
anyaman bambu, pandan, eceng gondok, mendong
maupun rotan berhasil menembus pasar ekspor
dan menjadi komoditi industri kerajinan yang makin
digemari oleh masyarakat dunia. Daerah yang terkenal
dengan anyaman hampir semua provinsi memiliki ciri
khas anyaman.
Kerajinan gerabah Indonesia sudah dikenal di dunia.
Gerabah Indonesia mempunyai kualitas yang unggul dan
halus dan mempunyai keunikan tersendiri. Penghasil
gerabah yang terkenal di Indonesia adalah Kasongan,
Lombok, Purwakarta, Jepara, dan lainnya.
Kerajinan keramik buatan Indonesia berhasil menarik
minat pasar dunia bahkan bisa menyamai negeri
penghasil keramik yaitu Tiongkok. Hasil kerajinan
keramik Indonesia yang banyak diekspor berupa vas
bunga, guci, patung, dan lain-lain. Daerah penghasil
keramik yaitu Bali, Malang, Banjarnegara, Purwakarta,
Jakarta, dan lainnya.

Kreatifitas dan Inovasi
Handicraft atau kerajinan mengandung pengertian
setiap produk yang dibuat dengan keterampilan tangan
yang tergantung pada tenaga manusia, secara langsung
maupun secara tidak langsung atau menggunakan mesin
secara sederhana.
Kegunaan kerajinan tangan sangat beragam, di
antaranya peralatan dapur, peralatan meja makan,
asesoris kamar mandi, peralatan kebun, barang dekoratif,
barang cenderamata, peralatan ruangan, hiasan dinding,
jam, karpet, alat kantor, mebel, asesoris, mainan, alat
olahraga, lampu antik, perlengkapan busana, dan busana.
Upaya mendorong pemasaran produk kerajinan,
melalui promosi-promosi pameran, media massa, media
online, dan pengiriman sampel. Pameran kerajinan di
dalam negeri sudah ada sejak 1980 sampai sekarang.
Di samping itu pengembangan produk kerajinan baik
kualitas maupun kuantitas dilakukan di seluruh daerah
dengan dukungan pemerintah, maupun lembagalembaga swasta, antara lain Dewan Kerajinan Nasional
Daerah, Asosiasi, perguruan tinggi terkait seperti IKJ,
ITB, ISI, Paramadina, UPH, Trisakti, dan lainnya.
Menghadapi persaingan pasar lokal dan global, para
perajin berusaha menciptakan produk desain baru sesuai
permintaan pasar. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir,
muncul produk kreatif yang modern seperti radio magno
berbahan kayu ukir, kotak ukir dari logam buatan seni
kriya, jam tangan kayu, kaca mata bingkai kayu, sulam
tangan untuk bros, aksesoris dari berbagai bahan,
batu, logam kerajinan bunga kering dan bunga buatan,
gantungan kunci dari kayu dan bahan lainnya, alat tulis,
alat musik, tas, sepatu (alas kaki).
Khusus untuk produk cinderamata dari bahan logam,
kayu dan tekstil, Indonesia punya potensi didukung seni
budaya tradisi yang dikuasai para perajin. (Elim Lolodatu)
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BORDERLESS

SHOPPING
The world of digital business has penetrated the
geographical and bureaucratic barriers easily, and as
a result, the domestic market share is flooded with
the entry of goods from various foreign countries. One
click, within as late as a week, the goods we buy have
reached the front door of our houses; this is our world
now. Globalization and digitalization, no longer some
myths, they have become legitimate reality.
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urrency market, capital market, goods
and services market, and labor market
will be more or less the same: they
have been digitized. As the result,
anyone or any institution will easily,
quickly, and cheaply conduct transactions with anyone,
anywhere and anytime, and all done in the shortest time
possible. No fuss-all happy. No noisy rumbling like in the
Tanah Abang traditional market because of the argument
of hagling. And a nightmare can happen if within 24
hours there is not a single human finger clicking his/her

Info Utama
smartphone: those four markets will immediately void.
Direct share price index plummeted, exchange rates
all fell, commodity prices also plummeted, and various
market situations could occur. Conversely so, in the
same click around the world, the market will re-excited.
Borderless
shopping
is
happening,
and
technologically it can not be dammed, although
administratively it may be inhibited with various rules
to protect various interests, for example for the sake of
health, safety, security, and environment (HSSE). Yet,
managing these four interests could be just a waste of
time because borderless shopping can be done in a blink
of an eye; the transaction is done. As the saying goes:
the rules have not been legalized, but the goods that are
transacted have arrived at home.
The above situation describes a business process
running so quickly and in the shortest time possible
without going through complicated, rigid and longwinded mechanisms and requirements. Why should
it go that way? Handry Satriargo provides sharing and
experience on how to be competitive in the world,
namely “be global”, “use technology”, “expand services”,
and “simplification”. The four can be explained briefly as
follows:
First, globalization in the past was outsourcing,
looking for a cheap place for the production of goods
and services. Globalization now is localization. That is

Foto Istimewa

how to utilize local capability as well as possible in order
to win global competition. Localize leader becomes very
important. The more the world become global, the more
local capabilities matters. Related to this, our mindset
must be global in terms of talent, products and services.
One thing to note though, and we need not be offended
with is that global business does not count much about
nationalism. The phenomenon can be very realistic and
rational, that if we are ready, then talent, products and
services that we can deliver that will be purchased or
used. Therefore, the mindset to enhance the use of
domestic production must be able to adapt to be global
because it can appear as localize leader. Borderless
shopping, if matched with localize leader then the
program Enhancing the Use of Domestic Production
(Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam NegeriP3DN) will succeed. So, more local capabilities matters
become important for us to do in earnest.
Secondly, the question of technology is said to be
essentially innovation. Because waiting for the results
of technology in the laboratory takes a long time,
then open innovation has become a popular option.
Global companies around the world are well aware that
collaboration with startup companies is important and
strategic. More than 75% of global company CEOs believe
they need to collaborate more with startup companies
and students (IB survey 2014). Startup Companies and
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and
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Mathematics) communities are becoming targets of
business partnership by global company in the world.
This is a good opportunity for localize leaders. In this
country, many young people are beginning to master
STEAM field, and set up Startup Company in industry and
business. The government needs to give full attention to
this development to be global base on localize leaders.
This has to start now.
Thirdly, services is increasingly important in the
global business. Big data technology and industrial
internet becomes the core. Services no longer question
the availability of spare parts and fix something
damaged. But now, services are about the ability to
make predictions, early detection, market knowledge,
and so on.
Lastly, simplification. The more complex the world
is, then the winner is a company that has a simple
business process. Try to think and convey a long-winded
opinion, and it will not be heard (let alone purchased) by
other people. Customers will no longer read terms and
conditions that are hundreds of sheets or fill in stacked
forms. How much, when will be delivered, and how to
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pay is the information that customers need. Do not even
have to chat with people who sell. Shopping in Alibaba,
Amazon etc., no need to know who the salesman.
From the various discussions and information
revealed in this article, then one thing can be noted that
Borderless Shopping has become a necessity, and we
do not need to question about the development of the
phenomenon because what happens is essentially the
product of a civilization. Our duties and responsibilities
are to adapt. Fighting the stream is to die in vain. And
finally a small note also needs to be submitted that
borderless shopping basically no longer question the
origin of goods transacted. Localize leader is important.
The more local capabilities matters are equally
important, so the talent, products and services produced
domestically (which the government support in the
P3DN program) can be marketed widely in borderless
shopping.

JAKARTA, JANUARY 28th 2018.
FAUZI AZIZ, EXPERT OF ECONOMIC AND
INDUSTRIAL MATTERS.
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Borderless
Shopping
Dunia bisnis digital telah menerobos dengan mudahnya sekat-sekat geografis dan birokratis
yang membuat "pangsa pasar" dalam negeri jebol dari masuknya barang berbagai manca
negara. Satu kali klik, dalam tempo paling lama sepekan, barang yang kita beli sudah
sampai depan rumah kita. Inilah dunia kita hari ini. Globalisasi dan digitalisasi bukan lagi
sebuah mitos, tapi telah sah menjadi sebuah kenyataan.

asar uang, pasar modal, pasar barang
dan jasa, serta pasar tenaga kerja
akan berpostur kurang lebih sama
yakni telah terdigitalisasi. Dampaknya,
semua orang atau institusi akan
dengan mudah, cepat, dan murah melakukan transaksi
dengan siapa saja, dimana saja dan kapan saja, serta
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya semua beres.
Para pihak tanpa banyak cincong semua menjadi happy.
Tidak gaduh riuh gemuruh seperti di pasar tanah abang
karena adu mulut melakukan tawar menawar.
Dan satu mimpi buruk bisa terjadi bila dalam 24
jam tidak ada satu pun jari manusia sejagad meng-klik
smartphone-nya, keempat pasar tersebut akan langsung

sepi pengunjung. Indeks harga saham langsung anjlok,
nilai tukar mata uang semua turun, harga komoditas
juga anjlok, dan berbagai situasi pasar bisa terjadi.
Sebaliknya begitu dalam tempo yang sama aksi klicking
terjadi di seluruh dunia, pasar akan kembali bergairah.

Borderless shopping sudah benar-benar terjadi
yang secara teknologis sudah tidak dapat dibendung,
meskipun secara administratif bisa-bisa saja dihambat
dengan berbagai aturan untuk melindungi berbagai
kepentingan, misalnya untuk kepentingan kesehatan,
keamanan, keselamatan, dan lingkungan (K3L).
Pekerjaan otak atik aturan di luar untuk mengatur
keempat kepentingan tersebut rasanya hanya buangbuang waktu karena borderless shopping dapat
Maret 2018 • Edisi 60 • Gema Industri Kecil
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dilakukan dalam tempo sekedipan mata, transaksi
sudah terjadi. Ibaratnya,aturan belum disahkan, barangbarang yang ditransaksikan sudah sampai di rumah kita.
Hal yang disampaikan tersebut menggambarkan
sebuah situasi proses bisnis berjalan begitu cepat dan
singkat tanpa melalui mekanisme dan persyaratan
yang rumit, rigid dan bertele-tele. Mengapa harus
berlangsung seperti itu?. Handry Satriargo berbagi
pengalamannya bahwa bagaimana menjadi kompetitif
di dunia, saat ini hanya dapat dilakukan dengan empat
cara, yakni: be global, use technology, expand services,
dan simplification. Keempatnya secara singkat dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, globalization di masa lalu adalah
outsourcing mencari tempat yang murah untuk produksi
barang dan jasa. Globalization saat ini adalah localization.
Yakni bagaimana memanfaatkan kemampuan lokal
sebaik-baiknya agar dapat memenangkan persaingan
global. Localize leader menjadi sangat penting. The more
the world become global, the more local capabilities
matters. Terkait dengan ini, maka mindset kita harus be
global dalam hal talent, produk dan jasa.
Satu hal yang perlu dicatat, dan kita tak perlu
tersinggung adalah bahwa bisnis global tidak berhitung
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banyak tentang nasionalisme. Terkait dengan ini, maka
fenomenanya bisa menjadi sangat realistik dan rasional
bahwa kalau kita siap, maka talent, produk dan jasa yang
bisa kita deliver itulah yang akan dibeli atau dipakai.
Sebab itu, mindset P3DN harus bisa menyesuaikan
diri menjadi be global karena mampu muncul sebagai
localize leader. Borderless shopping, jika ketemu dengan
localize leader maka P3DN akan berhasil. The more local
capabilities matters menjadi penting untuk kita lakukan
dengan sungguh-sungguh.
Kedua, soal teknologi dikatakan bahwa intinya
adalah inovasi. Karena menunggu hasil teknologi
di laboratorium memakan waktu lama, maka open
innovation menjadi ramai. Perusahaan global di seluruh
dunia sangat sadar bahwa collaboration dengan startup
company menjadi penting dan strategis. Lebih dari 75%
CEO perusahaan global percaya bahwa mereka harus

Info Utama

Foto Istimewa

berkolaborasi lebih banyak dengan startup company
dan para mahasiswa/pelajar (IB survey 2014).

Startup company dan komunitas STEAM (Science,
Technology, Enginering, Arts, dan Mathematics)
menjadi target kemitraan bisnis oleh perusahaan global
di dunia. Inilah peluang dan kesempatan bagi localize
leaders. Di negeri ini, mulai banyak anak-anak muda
yang menguasai bidang STEAM, dan mendirikan startup
company di bidang industri dan bisnis. Pemerintah
harus memberikan perhatian penuh atas perkembangan
ini untuk be global base on localize leaders. Ini harus
dimulai dari sekarang.
Ketiga, berkaitan dengan services, bidang ini
semakin penting dalam global bisnis. Teknologi big data
dan industrial internet menjadi intinya. Services tidak
lagi menyoal ketersediaan spare parts dan membetulkan
sesuatu yang rusak. Tapi saat ini, services adalah
tentang kemampuan membuat prediksi, early ditection,
market knowledge, dan sebagainya.
Keempat, simplification, semakin kompleks dunia
ini, maka yang menjadi pemenang adalah perusahaan
yang memiliki proses bisnis yang simpel. Cara berpikir
dan menyampaikan pendapat yang bertele-tele,
maka semakin tidak didengar (apalagi dibeli orang).

Customer tidak lagi mau membaca terms and condition
yang beratus-ratus lembar atau mengisi form yang
bertumpuk-tumpuk. How much, when will be delivered,
dan how to pay adalah informasi yang customers
butuhkan. Bahkan tak perlu ngobrol dengan orang yang
menjual. Berbelanja di Alibaba, Amazon, dan lain-lain,
tak perlu tahu siapa salesman-nya.
Dari berbagai bahasan dan informasi yang diungkap
dalam tulisan ini, maka satu hal dapat dicatat bahwa
borderless shopping telah menjadi keniscayaan,
dan kita tak perlu menyoal tentang berkembangnya
fenomena tersebut karena apa yang terjadi hakekatnya
adalah produk sebuah peradaban. Tugas dan tanggung
jawab kita adalah beradaptasi dan menyesuaikan diri.
Melawan arus pasti mati konyol. Dan akhirnya sebuah
catatan kecil juga perlu disampaikan bahwa borderless
shopping pada dasarnya tak lagi mempersoalkan
asal barang yang ditransaksikan. Localize leader
penting. The more local capabilities matters juga tak
kalah penting, sehingga talent, produk dan jasa yang
diproduksi di dalam negeri (yang selama ini dikemas
dalam progam P3DN) dapat terjaring dalam borderless
shopping secara maksimal. (Jakarta, 28 Januari 2018,
Fauzi Aziz – pemerhati masalah ekonomi dan industri)
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IKM Sumatera Selatan
Menyambut Asian Games
Menjelang perhelatan olahraga terbesar di Asia, Palembang yang menjadi tuan rumah bersama
DKI Jakarta, terus berbenah. Produk IKM yang ada harus memanfaatkan peristiwa ini agar lebih
dikenal ke dunia internasional. Semua pihak yang terkait siap menjadikan Asian Games sebagai
momentum keberhasilan ekonomi rakyat yang tercermin pada produk IKM.

erhelatan
Asian
Games
2018
akan berlangsung di Indonesia,
tepatnya di Jakarta dan Palembang,
Sumatera Selatan. Persiapan untuk
menjalankan acara ini terus dilakukan
oleh Pemerintah Indonesia. Infrastruktur dan tempat
pertandingan (venue) yang akan digunakan nanti juga
sedang dibangun atau diperbaiki.
Asian Games 2018 ini akan diikuti oleh 45 negara
dengan 40 cabang olahraga dengan jumlah nomor
pertandingan sebanyak 462, bila tidak aada perubahan.
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Sementara atlit dan official yang akan hadir sebanyak
13 ribu orang. Jumlah yang masih bisa bertambah bila
supporter dan turis mancanegara juga hadir d Asian
Games XVIII yang berlangsung 18 Agustus hingga 2
September 2018.
Di baik gegap gempita ajang olahraga multi-event ini,
masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Jakarta
dan Palembang layak menyambut dengan sukacita.
Sorotan kamera televisi dari puluhan negara yang ikut
menjadi peserta sudah pasti akan tertuju di kedua kota
ini. Diharapkan selain mendatangkan para tamu atau

Info Utama
Untuk
menyambut
Asian
Games,
seperti
diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Ir. Hj.
Ernila Rizar, MM, Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan sudah menetapkan tiga sukses. “Pertama
sukses
penyelenggaraan yang terkait dengan
pelaksanaan acara,” Kata Ernila. Untuk mendukung
ini persiapan dari infrastruktur dan lokasi atau tempat
pertandingan terus dilakukan. Di Kota Palembang saat
ini sedang dibangun kereta ringan atau light rapid
transit (LRT) yang menghubungkan antara Bandara
Sultan Mahmud Badaruddin II dengan pusat kota serta
lokasi pertandingan.
Kedua adalah sukses prestasi. Ini berkaitan dengan
keberhasilan atlit-atlit Indonesia dalam meraih medali
seperti yang sudah dicanangkan. Untuk cabang olahraga
yang tergolong kuat prestasinya, tentu saja medali emas
menjadi suatu keharusan untuk diraih.
Dan terakhir, sukses pemberdayaan ekonomi
kerakyatan. Sukses ini yang terkait dengan tugas dan
tanggung jawab Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera
Selatan maupun di tingkat kota atau kabupaten.

turis mancanegara, ajang empat tahunan di tingkat Asia
ini menjadi momentum untuk memperkenalkan produk
lokal khususnya produk buatan IKM. Para pelaku IKM
sendiri harus aktif memanfaatkan Asian Games.

Stadion tempat pertandingan siap digunakan pada Asian Games 2018

Pola Pikir
Menurut Ernila, semua jajaran yang terkait dengan
pembinaan maupun pelaku IKM sudah siap menyambut
Asian Games XVIII ini. Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan sudah mengarahkan bagaimana kegiatan yang
diadakan bermuara di ajang Asian Games nanti. “Kami
secara serius mempersiapkan IKM sandang maupun
pangan untuk nanti di Asian Games,” jelas Ernila.
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Berbagai upaya menyukseskan Asian Games terus
dilakukan. Tapi yang tak kalah penting adalah mengubah
pola pikir pembina maupun masyarakat (pelaku usaha
IKM). Sebab ajang ini bisa menjadi etalase dalam melihat
negara kita khususnya Sumatera Selatan di mata tamu
yang hadir.
Artinya semua pihak harus terlibat dalam
menyukseskan “sukses ketiga” yaitu pemberdayaan
ekonomi kerakyatan. Misalnya saja untuk mutu produk,
seharusnya sudah ada peningkatan. Untuk produk
kerajinan harus presisi bila ingin bersaing dengan
produk luar. Demikian juga untuk IKM pangan, selain
kualitas produk juga harus berbalut kemasan yang indah
dipandang.
Pemerintah pusat, baik melalui Kementerian
Perindustrian, maupun instansi lain serta Pemerintah
Provinsi
Sumatera
Selatan
(termasuk
Dinas
Perindustrian) terus memfasilitasi pelaku usaha IKM
agar mampu berbuat optimal di Asian Games.
Salah satu acara atau ajang yang difasilitasi dari
pemerintah pusat adalah Sumsel Expo, ajang pameran
bagi produk-produk IKM Sumatera Selatan yang
berlangsung sebelum dan selama Asian Games. Di sini
semua produk unggulan Sumatera Selatan ditawarkan
kepada pengunjung khsususnya dari mancanegara.

Foto: Rumah Limas merupakan rumah adat dari Sumatera Selatan
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Berbagai produk khas Palembang dan Sumatera
Selatan juga terus ditingkatkan kualitasnya. Tak hanya
dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
Instansi lain juga ikut terlibat dalam peningkatan
kualitas produk IKM.
Bimbingan
Seperti yang dilakukan oleh Balitbangda Provinsi
Sumsel, Inkubator Teknologi kerjasama dengan
Kementrian Riset dan Teknologi (Kemenristek) yang
terus memfasilitasi para pelaku usaha IKM untuk
mengembangkan produk, sumber daya manusia (SDM)
dan perizinan. Tak hanya itu, dalam hal pengembangan
produk juga dibantu agar kualitasnya meningkat.
Salah satu yang mendapat manfaat adalah perajin
produk berbahan kayu kalimuru. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan Universitas Sjakhyakirti Palembang
dengan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan,
limbah kayu kalimuru bisa diolah kembali menjadi
produk yang bermanfaat, menjadi
kerajinan yang menarik. Kayu
kalimuru dikenal berbahan
kuat, tahan rayap, ringan,
dan mudah dibentuk.

Info Utama

Perajin yang
memanf aatkan
limbah kayu ini
adalah
Endah
Novitas
Rini,
MSi yang mampu
memproduksi
limbah
serbuk ini menjadi sekitar 50
unit boneka casu. Juga untuk membuat puzzle, wadah
pena, gantungan kunci, dan furniture. Boneka casu
ini (dan juga hasil kerajinan lainnya) nantinya akan
dijadikan suvenir untuk Asian Games 2018 di Palembang.
Sementara itu, di bidang IKM pangan, Dinas
Perindustrian terus mendorong sekaligus memfasilitasi
pelaku IKM agar meningkatkan kualitas produk serta
persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan
produknya. Kualitas produk melalui fasilitas GMP (Good
Manufacturing Practices) yang dalam bahasa indonesia
dapat diterjemahkan menjadi Cara Produksi yang Baik
(CPB) serta sertifikat halal terus dilakukan. Menurut
Ernila, setiap tahun para pelaku IKM yang memperoleh
fasilitas untuk mendapatkan sertifikat halal.
Dinas Perindustrian Sumatera Selatan juga
melakukan bimbingan untuk memperbaiki kemasan
produk IKM pangan. Terlebih menjelang Asian Games
produk IKM khas Sumatera Selatan dan Palembang ini
dituntut untuk berbenah. Kemasan yang tadinya terlihat
seadanya, diubah agar lebih eye cathing sehingga
menarik orang untuk membeli. Beberapa pelaku IKM

Foto: Masjid Agung Palembang merupakan satu peninggalan
Kesultanan Palembang yang menjadi ikon Palembang.

Foto Istimewa

pada tahun 2017 mendapat pelatihan kemasan
sekaligus mengubah kemasan dari sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berserta
jajarannya berharap produk IKM yang menjadi ciri
khas daerah bakal menjadi cendera mata turis atau
atlit yang berlaga di Asian Games nanti. Mereka
diharapkan menenteng pempek untuk dijadikan
oleh-oleh ke negaranya sambil mengenakan
kain khas Palembang. Pulang ke negaranya
diharapkan jadi viral tentang keindahan dan
produk berkualitas dari Sumatera Selatan.
Semoga. (Jay)
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Rendang Padang

Mendunia
Rendang pernah dinobatkan menjadi makanan terlezat di dunia. Untuk itu perlu upaya agar
rendang makin mendunia. Rendang pun akan dijadikan produk andalan ekspor Sumatera Barat.
Perusahaan dan pengemasan rendang terpadu sedang disiapkan di Payakumbuh.

ika anda ditanya tentang Sumatera Barat
pasti yang teringat pertama kali adalah
kulinernya yaitu rendang. Rendang
adalah makanan asli dari Sumatera
Barat, namun masyarakat lebih mengenal
dengan sebutan rendang Padang.
Di setiap acara apakah pesta adat, pesta perkawinan,
mau masuk puasa, lebaran dan acara-acara besar
lainnya rendang selalu tersaji bersama makanan
lainnya. Rendang yang merupakan makanan tradisional
dari daerah Sumatera Barat dikenal kaya rempah
dengan daging sapi sebagai bahan baku dasarnya.
Rendang menggunakan santan kelapa, bumbu khas
yang dihaluskan seperti cabe, jahe, lengkuas, kunyit,
bawang merah, bawang putih, serta bumbu bumbu
lainnya. Banyaknya bumbu-bumbu alami yang
digunakan membuat masakan rendang ini memiliki sifat
antiseptik yang bermanfaat sebagai pengawet alami
sehingga membuat rendang jadi tahan berbulan-bulan.
Untuk memasak rendang hingga kuah menjadi kering
menghabiskan waktu kurang lebih sekitar (8 jam). Pada
zaman dahulu rendang biasanya dimasak diatas tungku
yang menggunakan kayu bakar, menurut orang tua
zaman dahulu memasak rendang dengan menggunakan
kayu bakar akan menambah kelezatan citarasa rendang.
Rendang Makanan Adat
Minangkabau
dianggap
mengandung
filosofi musyawarah dan mufakat yang melambangkan
keutuhan masyarakat Minang. Dimana bahan pokok
rendang tersebut yang terdiri dari daging, karambia
(kelapa), lado (cabe) serta rempah rempah yang
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terkandung di dalamnya mengandung makna sebagai
berikut:
• Dagiang (daging sapi), merupakan lambang dari
"Niniak Mamak" yaitu para pemimpin Suku adat, yang
dituakan dan disegani di kampung.
• Karambia (kelapa), merupakan lambang "Cadiak
Pandai" yaitu kaum Intelektual
• Lado (cabai), merupakan lambang "Alim Ulama" yang
pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama.
• Rempah-rempah (bumbu), merupakan lambang dari
keseluruhan masyarakat Minangkabau, baik laki-laki,
perempuan, orang tua, dan anak-anak.

Info Utama
Rendang mendapat tempat terhormat di masyarakat
Minangkabau
sehingga selalu ada dan menjadi
hidangan yang wajib disajikan dalam setiap acara
adat, seperti batagak gala, kenduri, kekahan, maupun
menyambut tamu kehormatan.

Beach Bulgaria. Menurut Pengamat Sosial Budaya
(Pensobud) KBRI Sofia, Dina Martina kepada Antara
London, masakan Indonesia tersebut termasuk yang
habis pertama kali dan menjadi pilihan favorit para tamu
di Hotel Ibero Star Sunny Beach, Bulgaria.

Mendunia
Kelezatan
dan
kenikmatan
rasa
rendang
Minangkabau atau yang lebih dikenal dengan sebutan
rendang Padang ini sudah tersohor ke seluruh dunia.
Sampai-sampai kanal berita CNN melakukan survei
makanan terlezat di dunia akhirnya menjatuhkan
pilihannya kepada rendang sebagai makanan terlezat
didunia. Setidaknya ada dua kali postingan CNN yang
membahas rendang sebagai makanan terlezat di dunia
yakni pada 2011 dan 2017. Iklan gratis yang dilakukan
oleh CNN yang telah mempromosikan rendang ke
seluruh dunia ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya
oleh Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau
atau Sumatera Barat, mengingat ada beberapa hal yang
belum dapat terpenuhi terutama produksi dalam skala
besar dan daya tahan produk yang minimal mencapai
jangka waktu satu tahun.

Ekspor Rendang
Terpilihnya rendang sebagai makanan terlezat
sedunia menurut versi CNN serta banyaknya permintaan
dari mancanegara, membuat Gubernur Sumatera Barat
Irwan Prayitno bermaksud mengekspor rendang dalam
skala besar dan bukan lagi dalam bentuk tentengan
yang selama ini dilakukan oleh IKM. Rencana ekspor
tersebut akan dilaksanakan pada 2018 ini. Irwan juga
menyatakan rendang akan menjadi produk andalan
ekspor Sumatera Barat.

Tidak bisa disangkal bahwa rendang Padang memang
sudah merambah ke pasar dunia, baik ke Eropa, Amerika,
Australia, Afrika dan tentu saja ke benua Asia. Namun
masuknya produk rendang ke lima benua tersebut
masih melalui orang perorang atau permintaan dari
warga negara Indonesia yang berada di luar Negeri
baik sebagai reseller maupun untuk dikonsumsi sendiri.
Sebut saja IKM Restu Mande, IKM Tigoka, Asosiasi IKM
Ikaboga, dan banyak lagi IKM lainnya yang secara rutin
mengirim produk rendang hasil usaha mereka ke luar
negeri, meskipun belum dalam skala besar tapi masih
dalam bentuk tentengan.
Di samping itu rendang Padang juga menjadi
santapan favorit di beberapa hotel di
mancanegara diantaranya dalam
acara promosi "Asian Food"
yang digelar Juni 2015 di
hotel berbintang Sunny

Untuk itu berbagai persiapan sudah dilakukan
diantaranya membangun perusahaan dan pengemasan
rendang untuk skala besar di Payakumbuh, kabupaten
Lima Puluh Kota, dimana sudah ada rumah potong
hewan (RPH) yang akan menjadi sumber bahan baku
rendang di wilayah tersebut. Persyaratan berikutnya
yang harus dipenuhi untuk produk makanan adalah
masa simpan produk yang harus mencapai 1,5 tahun.
Sementara rendang mempunyai masa simpan paling
lama enam bulan tanpa pengawet, karena bumbu bumbu
atau rempah-rempah yang digunakan untuk memasak
rendang sudah merupakan pengawet alami.
Terkait hal tersebut maka Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat bekerja sama dengan BATAN (Badan
Tenaga Atom Nasional) dalam proses pengawetan
rendang dengan menggunakan Iradiator Gamma Merah
Putih dimana dengan menggunakan iradiator, bakteri
pembusuk pada makanan akan mati sehingga dapat
memperpanjang masa penyimpanan. BATAN telah
menjamin teknologi ini aman untuk produk makanan
dan tidak menimbulkan efek negatif.
Menurut Irwan Prayitno selain rendang, makanan
tradisional lainnya seperti kripik balado juga termasuk
dalam daftar makanan yang didorong untuk ekspor,
dimana ekspor makanan ini diharapkan dapat membantu
meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya
dan IKM khususnya.
“Importir di luar negeri sudah sampaikan minat
mereka kepada kami," ujar Irwan saat memberikan
sambutan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia
Perwakilan Sumbar, Kamis 21 Desember 2017. Irwan
juga menginformasikan Negara-negara yang sudah
menyatakan siap untuk menerima ekspor makanan
olahan dari Sumatera Barat diantaranya adalah
Malaysia, Singapura, Australia, Timur Tengah, Eropa,
dan Amerika. (Elly Muthia dari berbagai sumber)

Maret 2018 • Edisi 60 • Gema Industri Kecil

27

Info
Utama

IKM Orientasi Ekspor

Kuat di Dalam Tangguh di Luar
Kementerian Perindustrian melalui Direktorat
Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM)
terus berupaya agar pelaku usaha industri kecil
dan menengah (IKM) memiliki kemempuan untuk
melakukan ekspor. Tantangan yang dihadapi harus
menjadi perhatian dari semua pihak.
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roduk IKM harus terus didorong agar
memiliki orientasi ekspor. Selain kuat di
dalam negeri, produk IKM seharusnya
tangguh bersaing di luar negeri.
Berbagai upaya sudah dilakukan, dari
pelatihan peningkatan mutu, pembinaan dengan cara
konvensional melalui fasilitasi pelatihan serta bantuan
alat dan permesinan melakukan kerja sama dengan
lembaga lain, hingga mengenalkan kepada dunia
internet, melalui program e-Smart IKM. Melalui dunia
internet, IKM akan dikenal atau berpromosi secara lebih
luas.

Info Utama
Produk IKM tak hanya berbicara soal mutu produk,
tapi juga produk dan profil harus dikenal luas oleh
masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Melalui
internet pelaku IKM bisa melakukan tukar informasi
sekaligus mengembangkan usahanya, serta mencari
rekan yang tepat untuk bekerja sama.
Untuk pembiayaan ekspor, Ditjen IKM melakukan
kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) untuk meningkatkan ekspor
produk IKM. Kedua belah pihak melakukan
penandatanganan
Perjanjian
Kerja
Sama.
Implementasi dari penandatanganan ini antara lain
melakukan sosialisasi dan implementasi fasilitas
pembiayaan, penjaminan, atau asuransi, penyediaan
jasa konsultasi terhadap IKM berorientasi ekspor yang
meliputi pelatihan, bimbingan teknis, promosi, dan
pendampingan, serta pelaksanaan monitoring dan
evaluasi secara berkala.
Potensi ekspor produk IKM memang besar bila
dioptimalkan. Produk kerajinan dan makanan, misalnya
menjadi produk yang sudah dikenal di pasar global.
Sekarang di saat dunai masuk pada pasar bebas peluang
produk IKM lain sebenarnya terbuka lebar. Tinggal
memanfaatkan apa yang sudah ada, berbagai fasilitas
yang diberikan oleh pemerintah melalui Ditjen IKM.
Artinya semua pelaku dan produk IKM bisa melakukan
ekspor seperti yang dilakukan oleh pelaku IKM yang
sudah melakukannya.

Produk IKM Kopi

Dalam catatan Kemenperin, ekspor IKM periode
Januari-November 2016 mencapai USD 24,7 miliar
atau memberikan kontribusi 24,8 persen terhadap total
ekspor industri non-migas.
IKM juga mampu menyerap tenaga kerja paling
banyak dibandingkan sektor lainnya. Serapan tenaga
kerja pada sektor IKM pada awal tahun 2016 mencapai
97,22 persen. Apalagi IKM merupakan sektor dominan
yang mengisi 90 persen dari total unit usaha industri
nasional pada tahun 2016, IKM di Indonesia tumbuh
mencapai 165.983 unit atau meningkat 4,5 persen
dibandingkan tahun 2015 dan telah menyerap tenaga
kerja sebanyak 350.000 orang.
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Pertumbuhan IKM selama tahun 2016 juga
menunjukkan gejala yang lebih baik dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Kemenperin mencatat,
jumlah sentra IKM tahun 2016 sebanyak 7.437 sentra.
Jumlah unit sentra terbanyak diduduki sektor pangan
(40 persen), kerajinan dan aneka (23 persen), serta
sandang (16 persen).
Program e-Smart
Ditjen IKM juga memfasilitasi pelaku IKM agar bisa
menangkap peluang pasar di era ekonomi digital dan
Industry 4.0 dengan memanfaatkan perkembangan
eknologi manufaktur terkini.

Tantangan
Meski produk IKM terus menunjukkan tren positif,
masih terdapat tantangan yang harus dibereskan agar
IKM Indonesia lebih banyak lagi diterima di pasar luar
negeri.
Untuk prosedur dan mekanisme ekspor, misalnya,
pelaku IKM harus terus mendalami agar hal ini tidak
menjadi halangan. Persyaratan yang harus diketahui
dalam melakukan ekspor seharusnya sudah diketahui
oleh pelaku IKM yang produknya sudah layak ekspor.

“Kami telah meluncurkan program e-Smart
IKM, pada awal tahun 2017. Salah satu tujuannya
adalah
meningkatkan
akses
pasar
melalui
internet marketing,” tutur Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto. Kemenperin telah melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan
beberapa marketplace dalam negeri, di antaranya
Tokopedia, Blibli, Shopee, Bukalapak, dan Blanja.
Tahun kemarin atau sepanjang tahun 2017, sudah lebih
dari 1730 pelaku usaha yang telah bergabung dalam
program e-Smart IKM dari 23 provinsi. Pada 2019,
ditargetkan akan mencapai 10 ribu pelaku IKM seluruh
Indonesia.

Dari sisi mutu produk, untuk sebagian produk
IKM peru ditingkatkan kualitasnya. Produk kerajinan,
misalnya, selain memiliki keindahan juga harus lebih
presisi. Untuk kemasan (misalnya produk pangan)
juga harus makin lebih baik, sisi disain maupun
kualitasnya. Kenyataan yang dihadapi masih ada
produk pangan IKM yang menggunakan kemasan
seadanya sehingga kurang menarik dari sisi estetika.
IKM yang tersebar di beberapa wilayah membutuhkan
peran dan fasilitasi dari aparatur pemerintah daerah
(dinas perindustrian dan perdagangan setempat) untuk
mendorong kegiatan ekspor. Ini tantangan sendiri bagi
pembina. Dalam melakukan pelatiha, keterwakilan
berdasarkan lokasi IKM sejatinya harus diperhatikan.
Jarak yang jauh dari satu lokasi ke tempat pelatihan
seharusnya bukan masalah besar.

“Dalam program ini juga mendorong para pelaku IKM
agar melakukan terobosan inovasi, dengan memperbaiki
produk, pengembangan desain, serta mengikuti
pendidikan dan pelatihan,” tambah Airlangga.

Dengan demikian seluruh IKM yang ada akan
menikmati fasilitas yang diberikan negara. Bila
kualitas produk meningkat tentunya kesempatan untuk
melakukan ekspor lebih terbuka bagi mereka. (Jay)
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Langkah Memasuki

Pasar Ekspor
Perlu persiapan agar produk IKM dapat masuk ke pasar ekspor di negara tujuan.
Penelitian dan pengamatan harus dilakukan agar proses ekspor berjalan dengan mulus.
Calon eksportir diharapkan menjalin komunikasi dengan dinas perindustrian dan
perdagangan di daerah asalnya.

kspor produk kerajinan Indonesia
selama 5 (lima) tahun terakhir
menunjukan perkembangan positif
dengan tren ekspor sebesar 1,94% pada
periode 2012-2016. Pada tahun 2016
produk kerajinan Indonesia sebesar USD 747,11 juta
dengan tujuan ekspor utama Amerika, Jepang, Malaysia,
Inggris dan Jerman. Sementara itu pada periode Januari
– Juni 2017, ekspor produk kerajinan Indonesia sebesar
USD 391,04 juta atau meningkat 2,66% dibandingkan
dengan periode yang sama tahun lalu dengan nilai
ekspor sebesar USD 380,91 juta.
Untuk batik misalnya, Kemenperin mencatat nilai
ekspor batik dan produk batik sampai Oktober 2017
mencapai USD51,15 juta atau naik dari capaian semester
I tahun 2017 sebesar USD39,4 juta. Tujuan pasar
utamanya ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.
Peluang masuk ke produk pakaian jadi, seperti
diungkapkan oleh Dirjen IKM Kementerian

Perindustrian, Gati Wibawaningsih, mencapai USD442
miliar dan menjadi peluang besar bagi industri batik
untuk meningkatkan pangsa pasarnya, mengingat batik
sebagai salah satu bahan baku produk pakaian jadi.
Produk IKM lain yang juga diminati oleh pasar
internasional adalah furniture. Merujuk data Badan
Pusat Statistik (BPS), sampai dengan November tahun
2017, nilai ekspor produk furnitur nasional mencapai
USD1,25 miliar.
Berbagai peluang inilah yang harus terus didukung
dengan berbagai program yang dijalankan oleh Ditjen
IKM Kemenperin. Pada intinya semua pelaku IKM yang
sudah eksis memproduksi produknya harus berupaya
agar mampu melakukan ekspsor.
Bagaimana langkah yang perlu diperhatikan memasuki
pasar ekspor? langkah tersebut antara lain:
1. Menentukan komoditi ekspor
Langkah ini sangat penting mengingat bila salah
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menentukan komoditi yang tepat tidak mungkin
ekspor terjadi. Penentuan komoditi harus dilakukan
sebelum membeli/mencari pasokan/memproduksi
sendiri. Dan untuk memudahkan mendapatkan
gambaran komoditi apa yang potensial, dianjurkan
untuk melakukan pengamatan/survei, antara lain
mengamatiperkembangan ekspor komoditi yang
diminati dari Indonesia ke negara lain di dunia dan
sebaliknya diamati juga pekembangan impor negaranegara tersebut beberapa tahun terkahir.
Dengan demikian dapat diketahui prospek komoditi
apa yang banyak diminta dan mungkin dipilih, serta
mampu bersaing dengan produk yang sama dari negara
pesaing. Pemilihan tersebut dipelajari lagi apakah sesuai
dengan kemampuannya untuk memasok/memproduksi
antara lain dana, prasarana SDM (manajemen,
kreatifitas, profesionalitas), dan sebagainya.
2. Menentukan negara tujuan ekspor
Dari sekian negara pengimpor komoditi yang telah
dipilih, perlu dipilih negara tujuan yang dianggap
paling efektif dan efisien untuk dimasuki lebih
dahulu. Untuk memudahkan pemilihan perlu
melakukan:
a. Penelitian awal yang penting terutama tentang
populasi suatu negara, letak geografis, hubungan
transportasi, budaya, tradisi, agama, kondisi
politik ekonomi, sosial, iklim setempat, peraturan
impor-ekspor, perpajakan, sistem perbankan, dan
sebagainya.
b. Pengamatan kondisi perekonomian yang
meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan

32

Gema Industri Kecil • Edisi 60 • Maret 2017

perkapita, jumlah penduduk, budaya, agama,
iklim, transportasi, dan lain-lain. Dengan melihat
kondisi dan kemampuan perekonomian suatu
negara, kita dapat memperkirakan apakah negara
tersebut mempunyai devisa/mata uang yang
cukup untuk mengimpor. Bila tidak mempunyai
cukup devisa tentunya pembayaran impornya
akan mengalami hambatan. Demikian juga faktor
lainnya seperti agama dan kebudayaan sangat
mempengaruhi selera pembeli. Sebagai contoh,
walaupun jumlah penduduk dan pendapatan
perkapita negara di Timur Tengah rata-rata cukup
tinggi, tidak mungkin menjual barang-barang
yang dilarang oleh Islam ke negara tersebut.
c. Negara-negara pesaing
Pasar potensial Internasional selalu menjadi
rebutan para pengusaha mancanegara, sehingga
untuk satu jenis produk tertentu, seringkali
dipasok oleh berbagai pengusaha mancanegara.
Sebelum menentukan bahwa kita akan memasuki
pasar tersebut kita harus mengamati, para
pesaing dari berbagai aspek. Apabila para
pesaing terlalu kuat dilihat dari kualitas produk,
harga dan faktor lainnya, lebih baik mengalihkan
pemasaran ke negara lain yang dinilai mampu
bersaing.
d. Geografi dan transportasi
Letak suatu negara dapat berpengaruh pada
penentuan harga jual ke negara tujuan ekspor,
sehingga pabila letak geografis calon eksportir
sangat jauh dengan negara tujuan ekspor
dibanding letak negara pesaing, maka akan
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mempengaruhi daya saing komoditi dilihat dari
sisi harga dan biaya pengiriman. Jalur transportasi
juga sangat berperan dalam hal biaya pengiriman
karena sering terjadi untuk mencapai negara
tujuan ekspor tidak tersedia armada laut maupun
udara yang teratur.
Dengan penelitian tersebut, diharapkan calon
eksportir sudah dapat menentukan negara tujuan yang
prospektif. Melakukan penelitian dan pengamatan
sudah barang tentu tidak murah dan mungkin sekali
memerlukan keahlian khusus dan biaya yang mahal.
Melalui berbagai program seperti yang dilakukan
oleh Kemenperin, pelaku IKM dapat memanfaatkan
berbagai fasilitas yang ada. Antara lain adalah
menyediakan situs http://pameranln.kemenperin.
go.id. Ini untuk mendorong optimalisasi promosi
internasional dalam rangka peningkatan ekspor produk
industri lokal. Tujuannya, agar para pelaku industri
nasional mendapatkan berbagai informasi terkait
perluasan akses pasar global khususnya pameran
luar negeri sehingga dapat memacu daya saing. Calon

Pameran produk IKM di luar negeri tak pernah sepi dari pengunjung

eksportir juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitas
lain yang ada di Ditjen IKM Kemenperin.
Calon eksportir juga bisa memanfaatkan informasi
dari instansi atau kementerian lain. Untuk calon
eksportir di daerah bisa mendatangi kantor/dinas
perindustrian dan perdagangan setiap provinsi dan
kabupaten/kota. Informasi langsung mengenai negara
tujuan ekspor dapat diperoleh dari Atase Perindustrian
dan Perdagangan yang ada pada tiap kedutaan Besar RI
(KBRI) di luar negeri.
3. Menentukan segmen pasar
Walaupun
negara
tujuan
sudah
dapat
ditentukan, pasar internasional sarat dengan
persaingan, antarpengusaha mancanegara yang
memperdagangkan komoditi yang sama dan
sejenis, sehingga dalam hal ini calon eksportir
perlu memfokuskan segmen pasarnya sendiri yang
selera konsumennya cocok dengan komoditi yang
akan diekspor dan punya daya saing tinggi misalnya
kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan
menengah atau rendah dan lain sebagainya.
4. Promosi
Kegiatan memperkenalkan produk yang akan
dijual merupakan kegiatan yang sangat penting.
Peribahasa mengatakan “tak tahu maka tak kenal.
Tak kenal maka tak sayang” Tujuannya untuk
menjajagi selera calon pembeli agar produk dikenal
dan pada akhirnya diminati pembeli luar negeri.
Kegiatan ini dalam perdagangan dan pemasaran
dikenal dengan nama promosi, yang dapat dilakukan
dengan berbagai cara antara lain:
a. Mengirim company dan product profile/brosur
secara langsung kepada calon pembeli di luar
negeri/ melalui perwakilan dagang luar negeri
yang ada di dalam negeri maupun perwakilan
Indonesia di luar negeri.
b. Melalui iklan di media masa (cetak/elektronik).
Demikian
pula
calon
eksportir
dapat
memanfaatkan program ‘e-Smart IKM’ yang
dapat diakses konsumen melalui marketplace
atau toko online. Melalui program ini diharapkan
calon eksportir melakukan penetrasi baik pasar
domestik maupun global secara bersamaan.
c. Mengikuti program-program yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah atau di kementerian lain yang terkait
dengan promosi produk-produk IKM.
d. Mengadakan/mengikuti kegiatan pameran dan
internasional di dalam maupun di luar negeri.
(Elim Lolodatu)
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Knowledge is Power

untuk Membangun
Kemakmuran
Judul tersebut dikutip dari kalimat pamungkas yang disampaikan oleh Francis Bacon .Ia
mengatakan bahwa knowledge is power tidak hanya berlaku untuk penjelajahan, tetapi juga
untuk merevolusikan ekonomi. Revolusi ekonomi bisa dimaksudkan pula dalam konteks untuk
memajukan sektor pertanian dan/atau sektor industri, serta sektor ekonomi lainnya agar
tumbuh spektakuler sebagai penggerak ekonomi. Kemajuan sains dan teknologi menjadi kunci
utama yang menentukan untuk meningkatkan produktifitas.

ains dan teknologi menjadi kekayaan
intelektual sebuah bangsa yang
harus dikembangkan, didayagunakan
dan
dikomersialisasikan
untuk
menghasilkan produktifitas ekonomi.
Knowledge is power bisa menempatkan sebuah bangsa
menjadi super power di bidang ekonomi maupun militer.
Dalam hubungan ini berarti bahwa proses pembangunan
ekonomi hingga menjadi negara adidaya ekonomi pada
dasarnya sangat bergantung pada proses bekerjanya

sains dan teknologi di negara yang bersangkutan. Ini
berarti bicara soal "hidup atau mati" atau bicara soal
"kemandirian" versus "ketergantungan".
Sebagai catatan sejarah dapat disampaikan bahwa
Inggris sampai dengan pertengahan abad 18,menjadi
salah satu negara miskin di Eropa. Akan tetapi akibat
pemikiran Adam Smith, revolosi sains, revolosi industri,
produktifitas dan efisiensi ekonominya meningkat
drastis. Pendapatan per kapitanya meningkat tajam
jelang akhir abad 18.

Fo
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Revolosi sains dan teknologi terus berkembang,
dan dengan ekosistem yang kurang lebih serupa, era
keajaiban ekonomi terjadi di AS, jerman dan negara
eropa yang lain, menyusul jepang dan korsel. China dan
India menyusul kemudian. Kemajuan mereka bahkan
bisa mengguncangkan stabilitas negara-negara maju
sebelumnya seperti AS, Eropa dan Jepang. India maju
karena penguasaan teknologi informasinya
Dari penjelajahan dan penulusuran yang dilakukan,
maka penulis mendapatkan satu benang merah bahwa
"economic miracle" yang terjadi di dunia hingga kini
baik di negara maju maupun di negara emerging
economy berjalan melalui jalinan pemikiran yang solid,
dan kemudian diejawantahkan ke dalam mix policy
process yang diyakini akan membawa keberhasilan
dalam pembangunan ekonomi.Lebih luas dari itu adalah
keberhasilan membangun peradaban maju.
Benang merah yang paling fundamental dan hakiki
untuk meghasilkan lanskap ekonomi yang digdaya dan
berdaya saing harus dirancang bangun berdasarkan
kombinasi antara penerapan konsep ekonomi pasar,
penguasaan sains dan teknologi, serta demokratisasi,
yang kini di zaman now terdeklarasi ke dalam konsep
ekonomi digital.

Wisdom.
Dalam konstruksi economic development, pada kasus
Indonesia, di era orde baru pernah terjadi pertarungan
pemikiran pada tataran policy yang saat itu dikenal
dengan pendekatan "Widjojonomic" dan, "Habibienomic"
. Penulis melihat dua-duanya benar karena memiliki

landasan pemikiran yang secara ilmu pengetahuan
dapat dipertanggungjawabkan. Yang "memenangkan"
adalah wisdom kepemimpinan yang akhirnya
melahirkan satu platform politik ekonomi yang terkenal
dengan pendekatan konsep trilogi pembangunan,
yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dan
wisdom politik kala itu mengatakan bahwa Indonesia
membutuhkan lanskap policy yang seperti itu. Dengan
demikian, wisdom yang penulis miliki mengatakan
bahwa policy is conditional. Artinya dibuat sesuai
kebutuhan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi
yang dihadapi pada masanya.
Disinilah berdasarkan wisdom penulis juga akhirnya
mengatakan bahwa policy yang baik adalah yang
bisa mengakomodasi hikmah kebijaksanaan, dan
mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul
pada eranya,termasuk mengatasi berbagai dilema dan
trade off yang terjadi. Sebaiknya tidak dibenturkan
dengan persoalan benar atau salah. Sebab kalau ini
yang diviralkan maka selamanya kita terus berhadapan
dengan soal dilema dan trade off pembangunan
ekonomi. Bahkan pada kondisi paling buruk bisa
melahirkan "konflik idiologi ekonomi" tak berkesudahan
yang pada akhirnya merugikan bangsa itu sendiri dan
bisa terjebak pada persoalan maju kena mundur kena.
Manakala kita masuk dalam konteks membangun
efisiensi dan produktifitas, maka dapat dipastikan
bahwa isu tersebut bukanlah menjadi fokus disiplin
ekonomi saja, tapi juga berkaitan langsung dengan
persoalan penguasaan sains dan teknologi, yang
dewasa ini dipertajam dengan isu pentingnya kreatifitas
Maret 2018 • Edisi 60 • Gema Industri Kecil
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dan inovasi. Fenomena ini, berdasarkan dinamika
yang berkembang memunculkan label baru, yakni
ekonomi kreatif dan kini muncul konstelasi baru yang
berkembang menjadi konsep ekonomi digital.
Lepas dari itu, itulah fenomena, tapi semua proses
yang berlangsung hingga kini harus diakui bahwa
peran sains dan teknologi menjadi signifikan dalam
menjembatani proses transformasi ekonomi karena
ekonomi pasar membutuhkan sistem yang mampu
menciptakan efisiensi dan produktifitas.
Satu kesatuan
Disinilah letaknya sehingga benar apa yang dikatakan
oleh Francis Bacon bahwa "Knowledge is Power".
Kalau mau dipertajam, maka bisa dikatakan bahwa
membangun kekayaan intelektual sama pentingnya
dengan membangun kekayaan material, dan inilah
esensi dari membangun kemakmuran sebuah bangsa
yang intinya adalah memadukan secara komersial
kekuatan kekayaan intelektual yang basis utamanya
adalah sains dan teknologi, kreatifitas dan inovasi, serta
hikmah kebijaksanaan) dan berpadu dengan kekayaan
alam berupa bumi, air, udara dan seluruh unsur material
yang terkandung di dalamnya menjadi satu kesatuan
yang bernilai ekonomi.
Dengan tata kelola yang baik dan benar yang penuh
dengan hikmah dan kebijaksanaan, maka economic
miracle akan bisa terjadi karena power dari sains dan
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teknologi sangat besar untuk melakukan transformasi
peradaban, termasuk transformasi ekonomi. Dan
benarlah apa yang dikatakan oleh the super leader yang
sangat visioner, yaitu Nabi Muhammad saw, bahwa
keutamaan seseorang yang berilmu lebih tinggi bahkan
dibandingkan dengan ahli ibadah. Demikian pula, apa
yang sering kita dengar “carilah ilmu sampai ke negeri
China”. Mencari ilmu adalah kegiatan yang paling mulia
yang dilakukan oleh manusia. Sifatnya universal dan
clear.
Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa
secara mandatori melakukan pencarian dan penyerapan
berbagai ilmu pengetahuan yang maju secara besarbesaran dari seluruh dunia menjadi sebuah keniscayaan.
Berarti, pendidikan dan pembelajaran tak mengenal
batas waktu. Siapapun patut melakukannnya tanpa
kecuali guna membangun peradaban bangsa.
Dari berbagai pandangan tadi maka perpaduan yang
harmonis antara konsep ekonomi pasar sebagai satu
ilmu yang berkembang hingga kini pada dasarnya tidak
akan pernah mampu menjadi faktor satu-satunya yang
dapat mengubah lanskap ekonomi, tanpa melibatkan
perkembangan sains dan teknologi serta kreatifitas dan
inovasi, serta demokratisasi dan digitalisasi. Dengan
penalaran ini, kita harus jernih dan bisa bersikap obyektif,
serta berani mengatakan bahwa proses pembangunan
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu bangsa
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kekuasaan, kerakusan, kesombongan yang jauh dari
nilai hikmah kebijaksanaan sehingga mencabik cabik
kemartabatan dan keberadaban. Hal yang demikian
terjadi karena manusia sangat mencintai kesenangan
dan kenikmatan secara berlebihan alias over dosis.
Kenikmatan dunia dan kekuasaan memang bisa membuat
manusia kehilangan akal dan ahlaknya.Sebab itu,
karakter yang menonjol dari kapitalisme dan liberalisme
dalam praktek kehidupan ekonomi menjadi bercirikan
ekspansif dan invatif yang abai terhadap nilai-nilai
hikmah kebijaksanaan.
Tidak mengherankan bila dalam sistem finansial
global berkembang suatu konsep window dressing
atau dalam bahasa sekarang disebut sebagai rekayasa
keuangan (financial enginering) yang sejatinya dapat
dipandang sebagai tindakan yang bersifat "manipulatif"
, yang artifisial karena tidak menggambarkan keadaan
yang sebenarnya dan sejujurnya. Hal yang demikian
menurut pemahaman penulis, financial enginering
bukanlah sebuah disiplin keilmuan yang bermartabat.
Memang powernya besar tapi menyesatkan. Efisiensi dan
produktifitas diciptakan dengan pendekatan keilmuan
yang benar, tapi diciptakan untuk menipu mengelabuhi,
dan sangat manipulatif.

tidak bisa diklaim sebagai bagian yang sifatnya tunggal,
yakni bersumber dari adanya kebijakan ekonomi saja,
tapi bersifat multidisiplin.
Dalam sudut pandang keilmuan dan manajemen,
maka peradaban ekonomi bangsa dimulai dan dibangun
melalui proses akademik, proses politik, proses
teknokratik, proses industrial dan proses bisnis dan
dituntun oleh kepemimpinan yang menjunjung hikmah
kebijaksanaan. Di dalam setiap proses tersebut hampir
dapat dipastikan bahwa power utamanya yang menjadi
landasan berpikir adalah dasar-dasar keilmuan.
Hikmah kebijaksanaan menjadi penuntunnya agar tidak
menimbulkan persoalan ego keilmuan karena semua
ilmu pengetahuan adalah penting sebagai referensi
dalam proses pembuatan kebijakan.
Hikmah kebijaksanaan
Bagaimana dengan persoalan kapitalisme dan
liberalisme apakah ini dapat dikategorikan sebagai
instrumen keilmuan yang mempunyai power. Penulis
mempunyai pandangan sendiri mengenai hal ini.
Pertama, kapitalisme dan liberalisme adalah idiologi
yang menempatkan nilai-nilai kebendaan di atas segalagalanya,yang bisa dikatakan sangat miskin nilai-nilai
hikmah kebijaksanaan.
Kedua, nilai-nilai keilmuan yang independen
diplesetkan dan digunakan untuk mengagregasi

Ketiga, karena itu, tidak mengherankan kalau dewasa
ini banyak pihak yang menentang paham kapitalisme dan
liberalisme karena telah melahirkan ketidak adilan dan
kesenjangan global yang akut sehingga publik semakin
kehilangan kepercayaan terhadap praktek sistem ekonomi
liberal yang kapitalistik. Tapi paham itu, secara politik
ekonomi maupun politik kekuasaan sudah menggurita
dan semakin powerfull. Pendek kata kedaulatan bangsa
lain dapat mereka beli, pemegang kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif dapat dibayar oleh para kapitalis
yang ahlak dan akal sehatnya sudah keluar jauh dari
hikmah kebijaksanaan. Tapi ini tidak bisa dibiarkan
karena hanya akan mempercepat kehancuran peradaban
bangsa di seluruh dunia.
Sebagai penutup akhirnya kita sepakat bahwa
knowledge is power adalah sesuatu yang niscaya
untuk membangun peradaban bangsa. Yang terpenting
bahwa ilmu pengetahuan yang kita gali dan kita
pelajari memberi manfaat bagi kesejahteraan umat
manusia dan lingkungannya, dan tidak digunakan dan
dikapitalisasi dengan cara salah, tidak bermartabat dan
tidak beradab karena nilai ibadahnya diabaikan termasuk
nilai hikmah kebijaksanaan ditinggalkan. Membangun
Indonesia memerlukan power imtaq, iptek, dan hikmah
kebijaksanaan, supaya mendatangkan berkah bagi
seluruh rakyat Indonesia. Tidak bisa dibangun dengan
pendekatan pragmatis. Semoga bermanfaat.
(Jakarta, 2 Februari 2018. Fauzi Aziz, pemerhati
masalah ekonomi dan industri)
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Kriuk Keripik Ubi Ungu
Hingga Mancanegara
Produk camilan berbahan ubi ungu dengan proses yang tidak terlalu rumit ini mampu menembus pasar luar
negeri. Perlu sekitar dua tahun lebih untuk menemukan varian ubi ungu yang tepat kree-oks. Salah satu
produk yang lolos kurasi ASEAN Japan Center untuk dipromosikan di ASEAN Japan Center Business Meeting.

ndustri pangan mempunyai peranan penting
dalam pembangunan sektor industri terutama
kontribusinya terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) industri non migas, dimana peran
subsektor industri makanan dan minuman
adalah yang terbesar dari subsektor lainnya yaitu
sebesar 35,59% pada triwulan IV tahun 2017.
Pangsa pasar yang besar ini juga diikuti dengan
pertumbuhan industri yang tinggi pula. Pertumbuhan
industri makanan dan minuman pada tahun 2017
mencapai sebesar 9,23 %, lebih tinggi bila dibandingkan
dengan pertumbuhan industri non migas yang mencapai
4,84 % (y-on-y). Hal ini menunjukkan bahwa sektor
industri makanan dan
minuman mempunyai
peran yang cukup besar
dalam
pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.
Pada skala Industri Kecil
dan Menengah (IKM), IKM
makanan juga menyumbang
presentasi output terbesar
dari tahun ke tahun. Pada
2015 IKM makanan berhasil
menghasilkan nilai keluaran
yang dihasilkan dari proses
kegiatan industri (output)
sebesar
356,70 Triliun
rupiah setara dengan 38%
dari total output industri
kecil dan menengah.
Tren nilai output
yang selalu meningkat
dan besarnya potensi
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IKM pangan menjadikan IKM pangan menjadi sektor
potensial yang terus dibina oleh pemerintah, baik
untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun
potensi ekspor. Dan saat ini, pemerintah yang sedang
bersemangat untuk menggenjot nilai ekspor.
CV Halifa Indonesia merupakan salah satu contoh
Industri makanan ringan di Bandung yang sudah
merambah pasar ekspor. Produk unggulannya adalah
keripik ubi ungu dengan merk “Kree-Oks”. Pemiliknya,
Kang Tody, merupakan lulusan S2 di bidang e-commerce
yang sebelumnya berprofesi sebagai pegawai swasta.
”Saya ingin berhenti jadi pegawai dan ingin
mempunyai usaha sendiri,” ujar Tody. Pada 2007 Tody
memutuskan berhenti dan membuka toko buah segar
yang juga menjual olahan buah. Terinspirasi dari salah
satu liputan di televisi tentang pembuatan keripik buah,
Kang Tody kemudian menghubungi produsen keripik
buah tersebut, menawarkan diri menjadi reseller dan
memasarkan keripik buah di tokonya. Ternyata respon
pembeli terhadap camilan ini sangat baik. Dari situlah
awal mula si pemilik memutuskan untuk mempunyai
brand keripik sendiri. Dari semua jenis varian keripik,
keripik ubi ungu dijadikan sebagai unggulan karena
selain rasanya yang unik, jenis keripik ini lebih murah
dibandingkan keripik dari bahan buah-buahan.
Di awal usahanya, seperti IKM lain, “Kree-Oks” juga
menemui kesulitan dalam hal kemasan karena adanya
minimum order quantity yang sulit dipenuhi oleh IKM.
Awal mulai usaha dipilihlah kemasan composite can
yang membuat produk ini tampak premium namun
harga jualnya mahal. Akhirnya, “Kree-Oks” mengubah
tampilan dengan mengunakan kemasan alumunium
food grade dan sesuai rekomendasi FDA dengan desain
menarik.

Profil Usaha
Jenis kemasan yang pilih juga yang berkualitas tinggi
karena “Kree-Oks” sangat bergantung pada kemasan
yang baik untuk mempertahankan umur produk (shelf
life) hingga 12 bulan, mengingat camilan sehat ini
komposisinya hanya terdiri dari ubi ungu dan minyak
(palm/coconut oil) serta tidak menambahkan pengawet
atau bahan tambahan pangan lain (perisa, pewarna,
bumbu, dan glutten) dalam komposisi produknya.
Produk ubi ungu “Kree-Oks” punya ciri khas sendiri
baik dari tekstur, warna dan rasa. Untuk mempertahankan
mutu produk, “Kree-Oks” hanya menggunakan bahan
baku utama (ubi ungu) yang terbaik. Walaupun kadang
terkendala pengaruh cuaca terjadi gagal panen dan
kendala lainnya, sang pemilik tidak tergoda dengan
bahan baku lain yang kurang berkualitas.
Perlu sekitar dua tahun lebih untuk menemukan
varian ubi ungu yang tepat untuk menjadi bahan baku
“Kree-Oks”. Tidak kurang dua puluh jenis ubi ungu
yang pernah dicoba, namun hanya satu varian ubi ungu
yang dapat menghasilkan produk yang warna, rasa dan
teksturnya tepat. Hingga saat ini, bahan baku ubi ungu
masih dipasok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Mempertimbangkan modal, kapasitas produksi, serta
lokasi supply bahan baku, maka CV Halifa memutuskan
untuk memproduksi “Kree-Oks” secara makloon yang
dikerjasamakan dengan rekanan IKM di Jawa Timur.
Sementara, pabrik di CV Halifa di Bandung diperuntukan
untuk proses pengecekan mutu (QC) dan pengemasan.
Proses produksi makanan ringan ini cukup sederhana.
Proses utama produksinya hanya terdiri dari proses
pengupasan kulit, pengirisan dan penggorengan yang
masih dilakukan secara tradisional. Walaupun diproses
dengan proses menggoreng biasa namun keripik ubi
ungu ini teksturnya tetap renyah dan tidak berminyak
sehingga dapat lolos standar ekspor.
Perusahaan ini dapat dikatakan beruntung karena
pada awal mula memulai usaha sudah berkesempatan
mengikuti pameran luar negeri. Pameran internasional
pertama yang diikuti adalah India International Trade
Fair di New Delhi, India pada tahun 2008. Ternyata
respon pembeli mancanegara terhadap “Kree-Oks”
sangat baik. Hal ini membuat, CV Halifa percaya diri
dan semakin termotivasi untuk memperluas pemasaran
hingga ke luar negeri. Tahun 2009, “Kree-Oks” kembali
mencoba peruntungan di Jepang. Kali ini, ubi ungu
“Kree-Oks” menjadi salah satu produk yang lolos
kurasi ASEAN Japan Center dan mendapat fasilitasi
untuk mempromosikan produknya di ASEAN Japan
Center Business Meeting. Dari partisipasi tersebut, CV
Halifa mendapat lebih banyak ilmu tentang tips untuk
melakukan ekspor mulai dari standar permintaan
konsumen, cara pemasaran, hingga sistem pembayaran.

Dari pengalaman tersebut, “Kree-Oks” semakin
mantap memasuki pasar luar negeri dan pada tahun 2010
memulai ekspor produknya ke Philipina. Kemudian, pada
tahun 2011 memulai ekspor produk ke Hongkong secara
kontinyu hingga saat ini dengan nilai ekspor per tahun
sekitar 350 juta rupiah. Selain ekspor, “Kree-Oks” juga
tetap mengembangkan pemasaran di pasar domestik.
Pada tahun 2012, “Kree-Oks” mulai dipasarkan melalui
beberapa retail di Indonesia. Hingga saat ini, “Kree-Oks”
sudah di pasarkan di Lotte Mart, Hero, Food Hall, Ranch
Market, Giant, Famers Market, Kemchiks, dan All Fresh.
Menariknya, justru peluang ekspor terkadang
dimulai dari pasar domestik. Contohnya, sejarah ekspor
“Kree-Oks” hingga ke Korea pada tahun 2015, terjadi
ketika Korean buyer secara tidak sengaja menemukan
produk “Kree-Oks” di salah satu swalayan Korea di
Jakarta dan berminat untuk menjalin kerja sama bisnis.
Secara kontinyu, ubi ungu “Kree-Oks” di ekspor ke
Korea setiap bulannya dengan nilai ekspor yang cukup
besar. Jika dilihat dari presentasi omzet usaha, memang
usaha milik Kang Tody ini, sekitar 60% berasal dari hasil
ekspor sedangkan sisanya dari pasar dalam negeri.
Selain pasar offline melalui pameran, temu bisnis,
dan pemasaran retail, tanpa mengesampingkan latar
belakang ilmu e-commercenya, Kang Tody juga giat
memasarkan produknya lewat market place. Sebenarnya
sudah sejak tahun 2012, “Kree-Oks” sudah di pasarkan
secara on-line melalui BliBli.com. Dengan meluasnya
pangsa pasar digital, “Kree-Oks” juga semakin adaptif
dalam memperluas on-line sales channel nya melalui
Tokopedia, Shoopee, Lazada, Elevania, Bukalapak dan
market place lain nya, baik berbasis dalam maupun luar
negeri.
Untuk terus memperluas pasarnya, “Kree-Oks” tetap
konsisten mengikuti pameran luar negeri. Tahun 2017
lalu, Kree-Oks mengikuti Halal Expo Tokyo dan pada
tahun 2018 ini berpartisipasi pada acara Hong Brand
and Product Expo. Kedepannya, “Kree-Oks” berharap
dapat mengembangkan usaha makanan ringan keripik
ubi ungu dengan konsep yang terintegrasi dimulai
dari penggarapan lahan ubi ungu
hingga pemasaran keripiknya.
(Ratih P)
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Limbah Menjadi
Mewah

Menggunakan bahan dari limbah kayu, Matoa dikenal
sebagai jam tangan unik. Proses pembuatannya
melalui serangkaian langkah dan rumit karena harus
memastikan bahan baku alami. Matoa sudah masuk
ke pasar Jepang, Amerikan Serikat, hingga negaranegara Eropa.

ada tahun 2010 belum banyak industri
kecil yang mau berkecimpung dalam
produk jam tangan dikarenakan
modal dan bahan baku yang terlalu
besar. Matoa Indonesia lahir pada
2011 setelah melakukan reaserch produk yang cukup
panjang, dan menjadi pioneer jam tangan kayu di
Indonesia.
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Matoa Indonesia pertama kali didirikan oleh Lucky
D. Aria sebagai CEO. Produk jam tangan Matoa mulai
dipamerkan pertama kali dalam sebuah ajang pameran
di Jakarta dan pada tahun 2015 Matoa Indonesia
mendapatkan penghargaan dengan ditetapkannya
sebagai salah satu Bandung’s Top 20 Creative Products.
Untuk sekarang showroom Matoa Indonesia berada di
Jl. Setrasari Kulon III No.10, Sukarasa, Sukasari, Kota
Bandung, Jawa Barat.
Matoa sendiri memiliki makna yang sangat dalam,
selain mudah diucapkan juga diambil dari pohon asli
Indonesia yang hanya berada di Papua yang memili
buah unik bernama Matoa. Tidak hanya itu saja, untuk
mempertahankan keindonesiaannya, Matoa selalu
menggunakan nama-nama pulau di Indonesia untuk
produk yang dihasilkan seperti, Way Kambas, Tomia,
Sumba, Rote, dan sebagainya. Selain kualitas produk
yang terus dijaga, konten lokal memang sengaja dibuat
kental agar menjadi poin utama penjualan dengan
target pasar internasional.
Setiap pembuatan jam tangan, Matoa menggunakan
bahan limbah kayu maple dan eboni Makassar, yang
berasal dari perusahaan interior yang menggunakan
bahan tersebut tetapi tidak semua limbah dapat

Profil Usaha

digunakan, ada komponen yang bukan berasal dari
limbah kayu yaitu mesin jam tangan yang berasal
dari Jepang. Kedua kayu tersebut digunakan karena
memiliki desain yang sederhana dan modern.
Dalam setiap produksi Matoa tidak pernah
menggunakan komponen beracun maupun bahan kimia
dan hanya menggunakan bahan-bahan alami yang
bersumber dari alam. Selain jam tangan, Matoa juga
memiliki produk yang berbahan dasar kayu lainnya
yaitu, kacamata dan aksesoris.
Proses pembuatan jam tangan kayu ini melalui
serangkaian langkah yang cukup panjang. Mulai dari
pemilihan bahan baku kayu yang rumit: jika memakai
limbah, harus tahu limbah apa, sudah berapa lama
disimpannya, dan bagaimana karakter kayunya.
Setelah itu, baru melewati prosesnya: pembubutan,
perakitan (mesin, kaca, komponen, dan sebagainya).
Dilanjutkan dengan proses finishing, kontrol kualitas,
hingga pengemasan. Satu-satunya proses pembuatan
yang menggunakan mesin adalah proses pembubutan
menggunakan mesin CNC.
Saat ini Matoa sendiri memiliki 52 karyawan yang
dapat memproduksi 40-50 unit jam per hari. Matoa
memang tidak memproduksi banyak karena ingin fokus
pada kualitas dan membuat pruduk yang dihasilkan
eksklusif dan elegan.
Matoa diterima pasar dengan sangat baik karena
keunikan bahan bakunya. Matoa sejak awal dibuat
memang untuk menyasar segmen anak muda usia
20-35 tahun. Karena itu, model pemasarannya pun
banyak mengandalkan sistem online. Selain produknya
dipasarkan secara lokal, Matoa juga sudah merambah
pasar mancanegara. Eksistensi produk yang dibanderol
mulai Rp 950.000 ini pun telah diakui dunia sebagai ciri
keunikan budaya Indonesia.
Pertama kali Matoa dikenal oleh negara luar adalah
ketika Matoa Indonesia ikut serta dalam pameran
perdana yang diselenggarakan di Jakarta, dan
produknya di beli oleh warga negara Jepang. Sejak saat
itu ekspor Matoa pertama kali ditujukan ke Jepang.
Pesanan dari luar negeri terbilang tinggi, terutama
Jepang. Matoa sudah menjadi produk lokal yang
berhasil diekspor ke beberapa negara seperti Amerika
Serikat, Jepang, Australia, Malaysia, dan negaranegara Eropa menjadi sasaran ekspor Matoa. Bahkan

komposisi penjualan di dalam dan luar negeri sudah
seimbang. Selain itu kolaborasi juga dilakukan untuk
memperkenalkan Matoa di pasar yang lebih luas,
kolaborasi yang sudah dilakukan seperti Matoa X
Teddy Adhitya, Matoa X Magnum, Matoa X Musca dan
sebagainya.
Setelah malang melintang di pasar lokal maupun
internasional, Matoa telah di dukung oleh pemerintah
melalui Kementerian Pariwisata sebagai branding
pariwisata Indonesia. Dipilihnya Matoa Indonesia
sebagai salah satu official merchandise karena
produk Matoa memiliki keunikan dan mencerminkan
keindahan budaya Indonesia. Dengan begitu Matoa
mencantumkan logo “Wonderful Indonesia” di setiap
packaging-nya.
Dengan suksesnya Matoa di kancah internasional,
muncul industri-industri jam tangan lain dengan
keunikannya sendiri. Kompetitor yang muncul memang
sangat berpengaruh langsung pada Matoa tetapi
hal tersebut dijadikannya sebuah tantangan untuk
berinovasi lebih tanpa mengurangi kualitas itu sendiri.
Matoa Indonesia berharap dapat menambah negara
tujuan ekspor Matoa, untuk mengenalkan keindahan
Indonesia melalui jam tangan. (Dzihni)
Maret 2018 • Edisi 60 • Gema Industri Kecil

41

Dari Kantong Kue
Sampai Tas Kulit
Berawal dari hanya membuat kantong kue ulang
tahun yang beromzet Rp 5 juta per bulan, pemilik AW
Collection, Asih Wijayanti, kini mampu menghasilkan
tas kulit dengan omzet ratusan juta rupiah.

i Cilacap, Asih Wijayanti, terkenal
sebagai pengusaha tas sukses.
Merek tasnya, AW Collection, kini
sudah merambah tak hanya di
Cilacap, namun juga Yogyakarta,
Jakarta, Medan, hingga Pontianak. Diakui Asih,
pencapaiannya itu tidak dihasilkan dalam satu
malam, namun membutuhkan waktu bertahuntahun dengan tekad kuat, doa dan kerja keras
tanpa pernah patas semangat.
Pengusaha berusia 47 tahun ini, memulai
usaha industri rumahannya sekitar pertengahan
tahun 2008 di Jl. Pamugaran 186, RT 5/RW1,
Mertasinga, Cilacap. Produknya berupa tas dari
bahan spunbond yang biasanya digunakan sebagai
kantong suvenir ulang tahun, kantong belanja, kantong
perhiasan, dan lain-lain. “Konsumennya dulu masih
tetangga sekitar saja atau teman dan saudara-saudara
dekat,” cerita wanita yang akrab disapa Asih ini. Karena
pemasarannya di lingkup kecil, omzetnya belum
maksimal, berkisar Rp 5 juta per bulan.
Demi memperluas pemasaran dan meningkatkan
kapasitas produksinya, Asih melakukan beberapa
upaya. Salah satunya, menjadikan AW Collection
sebagai binaan sejumlah Instansi/perusahaan, seperti
Disperindagkop (Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi) Kabupaten Cilacap dan PT Pelabuhan. Ia pun
aktif mengikuti sejumlah pameran, baik pameran lokal
di Cilacap maupun di luar provinsi, seperti Semarang,
Kalimantan, Jakarta dan Bali.
Perlahan namun pasti, pemasaran usahanya makin
meluas. Asih pun mengambil keputusan untuk bermitra
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dengan salah satu Bank BUMN sebagai upayanya
memperolah modal tambahan demi menutupi biaya
ongkos produksi yang meningkat. Kini jenis barang yang
diproduksi semakin beragam. Koleksi produknya lebih
dari 50 jenis, antara lain, dompet, tempat pensil, mug/
gelas, payung, yang umumnya dipesan untuk suvenir
pernikahan atau suvenir pelatihan sejumlah instansi/
perusahaan.
Dengan melakukan promosi secara personal maupun
melalui media pameran, pelanggan AW Collection pun
meluas, tak lagi relasi di Cilacap saja, namun sudah
mencapai wilayah Karesidenan Banyumas (Kabupaten
Cilacap, Banyumas, Purbalingga), bahkan di luar
provinsi, seperti Medan, Pontianak, Jakarta, Yogyakarta,
dan lain-lain.

Profil Usaha
Pameran internasional
Asih pun makin percaya diri dan membawa AW
Collection melanglang buana. Salah satunya pernah
diajak mengikuti pameran di Hongkong oleh Gati
Wibawaningsih yang sekarang merupakan Dirjen IKM.
AW Collection juga mengikuti pameran di Malaysia,
Hongkong, dan Jepang serta beberapa kali mengisi
booth di pameran bergengsi “Inna Craft” di Jakarta.
Dengan kapasitas produksi yang ada saat ini, omzet
usaha per bulan AW Collection berkisar antara Rp100
juta hingga Rp150 juta per bulan. Menurut Asih, jumlah
omzet tersebut dipengaruhi oleh “musim” pelatihan
yang kerap diselenggarakan oleh berbagai instansi/
lembaga karena mereka adalah konsumen potensial AW
Collection.
Kini AW Collection memiliki 25 tenaga kerja, terdiri
dari penjahit, tukang potong, tukang sablon, dan tukang
packing, yang umumnya berasal dari orang-orang di
lingkungan sekitar. Secara tidak langsung, AW Collection
telah membantu pemerintah dalam mengurangi angka
pengangguran dan membantu meningkatkan ekonomi
dan pendapatan masyarakat.

Ketika ditanya apa yang paling dibutuhkannya
untuk melebarkan pasar AW Collection? Ia menjawab,
beberapa tambahan peralatan, seperti mesin tunggu,
mesin seset, dan mesin juky untuk kulit. Saat ini
konsentrasi AW Collection adalah mengembangkan
produk tas dan dompet berbahan kulit asli. Menurut Asih,
peluang pasar produk ini, di Cilacap dan sekitarnya,
masih cukup terbuka. Untuk mendukung produksi, saat
ini ada seorang tenaga penjahit khusus tas dan dompet
kulit, namun masih akan ditambah sesuai permintaan
pasar. Khusus untuk produk kulit, untuk sementara
AW Collection masih melakukan produksi berdasarkan
pesanan. Asih juga menjajakan produk-produknya
melalui online, seperti blanja.com.
Setelah berbagai perjuangan yang sudah dilalui
selama ini, apakah Asih merasa telah mencapai
kesuksesan? Ia menjawab bijak “Kesuksesan bukanlah
tujuan, melainkan sebuah proses yang terus berjalan
dan harus diperjuangan.“ Setuju! (Wagu)

Maret 2018 • Edisi 60 • Gema Industri Kecil

43

Rendang Tigoka

Tembus Tiga Benua
Lezatnya masakan rendang nenek membuat Novi
dan Arif berpikir untuk membuka usaha masakan
rendang dengan andalan bumbu rendang nenek
yang berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat.
Kelezatan rendang nenek ini terungkap ketika teman
dan kerabat yang pernah mencicipi masakan rendang
nenek meminta dikirim lagi. Rendang buatannya kini
ada di tiga benua.

saha ini dimulai pada Maret 2014
saat salah seorang kerabat mereka
di Jakarta memesan rendang dengan
bumbu buatan nenek. Peluang
dan kesempatan ini ditangkap dan
dimanfaatkan pasangan muda ini untuk membuka
usaha rendang. Meskipun pada awalnya mereka
hanya mendapat pesanan 2 (dua) kg rendang, namun
permintaan ini terus berlanjut hingga 10 kg. Pesanan ini
rutin karena konsumen adalah juga reseller.
Bahan baku daging mereka dapatkan dari Padang
Panjang yang memang cukup terkenal di Sumatera Barat
dengan daging sapinya yang bagus. Proses produksi
rendang biasanya dilakukan tiga sampai empat kali
dalam seminggu dengan sekali produksi lima kg daging.
Total produksi dalam satu minggu sekitar 15 sampai 20
kg daging.
Pada bulan puasa dan lebaran biasanya produksi
meningkat tiga kali lipat dari hari biasa. Kemasan
standing pouch yang digunakan untuk mengemas
rendang di pesan dari rumah kemasan yang berada di
Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera
Barat. Untuk kemasan mereka mendapat kemudahan
karena tanpa minimum order, biasanya mereka memesan
5 (lima) pack dimana satu pack berisi 100 buah dengan
harga satuannya Rp 1000.
Meskipun Novi sudah bekerja sebagai karyawati pada
lembaga pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan
di Kota Padang Provinsi, tidak menyurutkan niatnya
untuk membangun usaha rendang ini bersama suami
tercinta. Kepiawaian ibu muda ini dalam memasarkan
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dan mencari peluang pasar sangat mendukung sang
suami yang ahli dalam meracik bumbu rendang yang
tidak kalah enaknya dengan buatan sang nenek.
Kerjasama pasangan suami istri ini cukup solid, suami
membawahi bagian produksi dan sang istri menguasai
bidang pemasaran, membuat usaha mereka berkembang
pesat.
Pemasaran rendang yang bermerek “Randang
Tigoka” ini selain rumah yang dijadikan Outlet berlokasi
di Jl. Marawa no.16 Lolong, Padang juga kota kota
lainnya di Sumatera Barat. Sedang untuk Indonesia
“Randang Tigoka” sudah dipasarkan ke
Jakarta,
Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Makasar,
Ambon, Papua, dan kota kota lainnya
Dalam menjalankan usaha rendang ini mereka
dibantu oleh 3 ( tiga) orang tenaga kerja yang terdiri
dari 2 orang dibagian produksi dan satu orang di bagian
pemasaran. Disamping rendang daging pasangan ini

Profil Usaha
juga memproduksi rendang cabiak (suir), rendang talua
(telur), serundeng dan rendang ubi.
Pakistan
Awal pertama kali rendang buatan Novi dan Arif
melangkah ke luar negeri. adalah ketika kerabat mereka
yang bekerja di kantor kedutaan Indonesia di Pakistan
pada 2014 minta dikirimkan rendang, permintaan ini
akhirnya berlanjut karena banyaknya warga negara
Indonesia disana yang berminat setelah mencicipi
kelezatan rendang buatan Novi dan Arif. Untuk ke Luar
Negeri pasangan ini hanya berani mengirimkan rendang
negeri, meski ke Australia sekalipun dimana merupakan
negara yang terkenal cukup ketat aturannya,” kata ibu
tiga anak ini.
Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini banyak
IKM belum dapat mengekspor langsung produk mereka
ke luar negeri. Hal ini disebabkan adanya ketentuan
atau aturan di negara tertentu yang belum terpenuhi
oleh IKM. Di samping itu adanya permintaan dalam skala
besar dan kontinuitas produk yang sering juga tidak
dapat disanggupi oleh IKM. Biasanya yang dilakukan
IKM agar produknya sampai keluar negeri di samping
mengikuti pameran luar negeri untuk mendapatkan
buyer juga melalui kerabat atau teman yang berangkat
keluar negeri. Ada pula yang dipesan oleh reseller.

maksimal lima kg sekali kirim, mengingat mahalnya
ongkos kirim ke luar negeri. Pengiriman ke Pakistan
sesuai permintaan konsumen dilakukan melalui jasa
pengiriman Kantor Pos.
Selanjutnya permintaan rendang terus mengalir ke
luar negeri seperti ke Amerika, Korea, Arab Saudi, Italia,
Kanada, Jepang, Belanda, Inggris, Australia, Thailand,
dan China. Permintaan biasanya dikirim melalui kurir
atau ada juga yang dibawa langsung oleh konsumen.
Pengiriman ke Pakistan saat ini dihentikan karena
kerabat yang berada di sana sudah kembali ke Indonesia.
Novi memang harus berhati-hati dalam mengirim
produknya, karena memang dirinya selama ini
mengirimkan produk yang terbuat dari daging. Negara
tujuan biasanya menetapkan aturan ketat terkait produk
berbahan dari daging.
“Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terjadi
permasalahan dalam pengiriman produk rendang ke luar

Randang Tigoka.
Novi dan Arif menuturkan, merek “Randang Tigoka”
merupakan gabungan dari nama tigo (tiga) orang puteri
mereka yang cantik yaitu Kaya yang masih duduk
dibangku kelas III Sekolah Dasar, Kania di Taman Kanak
kanak dan sibungsu Kajuma masih belum bersekolah. Di
samping itu “Randang Tigoka” juga mengandung filosofi
yang didalam bahasa Minang mengandung arti Tiga Ka
yaitu K pertama adalah “kamek” artinya legit, gurih,
enak. K kedua adalah “kayo raso” maksudnya kaya rasa
dimana rendang dimasak dengan berbagai bumbubumbu dan rempah rempah yang memberikan rasa yang
kaya dan khas. Kemudian K ketiga adalah “kampuah”
dalam bahasa Indonesia artinya empuk, lembut, dan
tidak keras.
Pada tahun 2016 pasangan suami istri ini
mendaftarkan merek Rendang Tigoka ke Ditjen. Kekayaan
Intelektual Kemenkum HAM. Dari hasil penelusuran di
Ditjen KI Kemenkum HAM, merek ini dinyatakan diterima
dan saat ini menunggu diterbitkannya sertifikat merek
atas nama Randang Tigoka. Logo 3K pada kemasan
apabila dibalik akan membentuk gambar kupu kupu
yang menurut Arif memberikan makna perkembangan
usaha mereka seperti kupu kupu mulai dari kepompong
hingga menjadi kupu kupu dan terbang mengembangkan
sayapnya yang indah ke tiga benua. (Elly Muthia).

Maret 2018 • Edisi 60 • Gema Industri Kecil

45

Cara Baru
Menikmati Pempek
Melalui tepung empat varian pempek plus satu tepung cireng, Yanuar Rizki Trisna Ningrum
menawarkan cara baru membuat dan menikmati pempek. Inovasi ini diperoleh dari hasil
penelitian ayah angkatnya. Baru dua tahun berjalan sudah menghasilkan omzet menggiurkan.

empek atau empek-empek merupakan
nama makanan yang sudah melekat
dengan nama Palembang, Sumatera
Selatan. Kota daerah di Sumatera
Selatan memiliki pempek tak hanya
ada di Palembang dan sekitarnya, hampir di seluruh
wilayah di Indonesia bisa diperoleh makanan yang
sudah ada sejak abad 16 ini. Pempek dapat ditemukan
di restoran atau pinggir jalan. Tinggal datang pesan tak
lama kemudian pempek hangat tersaji di meja.
Pempek tersaji dengan kuah cuko, saus cair yang
menjadi pasangan pempek. Cuko terbuat dari air gula
merah atau gula batok, asam, bawang putih, dan cabe
rawit. Untuk menambah rasa asam bisa menambah cuka
putih.
Tapi sekarang ini ada cara baru mengkonsumsi
pempek yang lebih praktis karena kini sudah tersedia
dalam tepung. Tepung pempek tinggal diolah dengan
cara tertentu dan bisa diolah sesuai selera kita. Selain
ukuran juga rasa (bisa ditambahkan bumbu lain).
Adalah Yanuar Rizki Trisna Ningrum atau akrab
dipanggil Kiki yang membuat inovasi tepung pempek
berbagai bahan dasar: tenggiri, gabus, kakap, dan kulit
ikan tenggiri. Kiki juga membuat tepung untuk membuat
cireng dengan bahan baku ikan kakap.
Alasan Kiki membuat tepung ini adalah agar
konsumen bisa dapat membuat pempek dengan praktis
dan bisa dibuat dimana saja. “Ini hasil penelitian
ayah angkat saya yang menjadi dosen di Universitas
Muhammadiyah, Palembang,” kata Kiki. Kemudian Kiki
memproduksi tepung ini setelah yakin produknya belum
memiliki kompetitor.
Kiki membandingkan bila pelanggan pempek
membeli pempek vakum dari Palembang. “Pempek
harus direndem selama lima jam, kalau pempek kering
harus dikukus. Bila dimasukkan ke freezer akan menjadi
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keras,” ungkap Kiki yang sudah memiliki bendera usaha
bernama ‘Saefood”.
Melalui tepung pempek dengan aneka rasa dan
bahan baku ini, pelanggan dapat menyimpan di suhu
ruangan hingga empat bulan. Artinya tepung pempek
bisa dibawa ke berbagai daerah bahkan negara tanpa
harus khawatir akan kadaluwarsa atau expired.
Melalui tepung pempek ini Kiki menyediakan tepung
sekaligus ikan dalam satu kemasan. “Ini ikannya ini
tepungnya,” kata Kiki.
Dalam satu varian Kiki harus menyediakan sekitar
300 kilo bahan ikan. Misalnya tenggiri satu varian, gabus
satu varian juga. Kiki yang mahasiswa teknologi pangan
di Universitas Muhammadyah Palembang ini, membuat
tepung pempek dalam satu kali produksi. Semua bahan
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ikan diperoleh dari sekitar Palembang dan sebagian dari
Jawa Barat (untuk ikan kakap). Bahan-bahan ikan ini
dibeli dari pemasok yang sudah menjadi langganan Kiki
sejak dua tahun lalu.
Secara sederhana, bahan ikan yang sudah di fillet
serta tepung tapioka dan bahan lain dicampur untuk
selanjutnya dioven dalam waktu sembilan sampai 10
jam. Setelah menjadi tepung kering, bahan ditiriskan
dalam waktu tiga sampai empat jam. Lantas saat itu juga
dikemas. Setiap varian Kiki mampu menghasilkan 1.000
hingga 1.500 dus, dengan masing-masing dus berisi 16
bungkus.
Untuk menjaga kualitas produk, selain proses
produksi yang sudah memenuhi standar halal dan GMP,
(good manufacturing practices) yang diperoleh dengan
fasilitas dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah (Ditjen IKM), Kemenperin, juga menyerahkan
tester ke Baristan. “Bagaimana kualitas tepung kita,
apakah ada bakteri coli-nya atau tidak. Sehingga kita
tahu kualitas tepung saat sampai ke konsumen,” terang
Kiki.
Seluruh bahan baku untuk pembuatan tepung
pempek “Saefood” tidak menggunakan bumbu penyedap
MSG, pemutih, atau bahan pengawet, sehingga aman
dikonsumsi oleh siapapun.
Selain tepung pempek, Kiki juga menyediakan ‘cuko’
atau cuka sebagai bumbu pempek yang akan dikonsumsi.
“Cuko tidak diberi bahan pengawet, hanya dari bawang
putih dan gula itu bahan pengawet alami. Jadi benarbenar cuka,” kata Kiki. Kalau mau mencampur dengan
air masih bisa dilakukan agar tidak terlalu kental.
Untuk membuat pempek dari tepung “Saefood”,
menurut Kiki, tak terlalu susah. Untuk membentuk
pempek tinggal merebus tepung ini dengan air sebanyak
400 ml. Bila perlu tepung pempek bisa ditambah
garam atau telur. Air panas tadi sedikit demi sedikit
dimasukkan ke dalam tepung sambil diaduk hingga
merata. Kemudian akan terbentuk adonan yang lengket
di tangan. Selanjutnya bentuk menjadi pempek sesuai
yang diinginkan. Terakhir, setelah jadi pempek ini
direbus di air mendidih hingga mengapung. Angkat dan
tiriskan.
Untuk perbandingan, menurut Kiki satu bungkus
tepung pempek bisa dihasilkan 35 sampai 40 buah
pempek lenjer jadi. Bahkan, Kiki sudah melakukan
perbandingan dengan pempek ikan tenggiri sebuah

merek terkenal yang harganya empat sampai lima ribu
per buah. Tepung pempek sendiri bila dihitung satuan,
harganya bisa Rp 3.000 rupiah setiap buah.
Dengan harga bervariasi, seperti tempung pempek
gabus dan tenggiri dijual dengan harga 75.000
rupiah setiap bungkus berisi setengah kilogram. Untuk
tepung pempek kulit kakap 35.000 rupiah, cireng
seharga Rp 25.000 rupiah. Sedangkan untuk cuko
dipatok dengan harga Rp 24.000 rupiah.
Dengan penjulan melalui jaringan super market
Transmart dan Carefour, produk “Saefood” ini sudah
bisa ditemui di berbagai kota, selain di Palembang juga
di Lampung, Medan, dan Yogyakarta. Secara terpisah
di Magelang dan Yogyakarta ada reseller yang ikut
memasarkan. Produk ini juga sudah ada yang membawa
ke negeri Jiran, Malaysia, untuk dipasarkan di sana.
Dari usaha tepung pempek ini Kiki diperkirakan
mampu meraih sekitar Rp 100 juta rupiah setiap
bulannya. Sebuah angka menggiurkan. Namun, yang
penting Kiki telah memberikan sumbangan kepada
khasanah IKM pangan asal Palembang ini. Ke depan
ia berharap tepung pempek “Saefood” dapat ditemui
di seluruh Indonesia sekaligus menjadi makanan
khas Indonesia yang bisa diterima oleh masyarakat
internasional. (Jay)
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Gitar Berbalut Batik
Berawal dari hobi bermain dan mengoleksi gitar, Guruh Sabdo Nugroho Pria
kelahiran Sukoharjo kini menikmati penghasilannya dari pembuatan gitar yang
menggiurkan. Ya, Batik Soul Guitar merupakan merk gitar batik yang menyasar
segmentasi musisi pro, gitaris pro, dan pencinta musik. Gitar berbalut desain
batik yang unik itu sudah melanglang buana ke berbagai negara.

itar hasil karya Guruh Sabdo Nugroho
digunakan oleh musisi seperti Ras
Muhammad, Tohpati, Adera, sampai
band asal Kanada bernama ‘Savages
Playground’. Gitar Batik Soul tak
hanya dipasarkan di Indonesia, berbagai negara seperti
Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Inggris,
Swedia, hingga Jerman juga telah merambahnya.
Awal mula tahun 2009 Guruh mulai menggeluti
bisnisnya dengan menjajal membuat gitar dengan
membuat suatu gitar yang berbeda dari yang lainnya.
Seketika itu muncul suatu ide untuk memadukan gitar
dengan menyematkan desain batik pada body gitar. Ide
tersebut lantaran tempat tinggalnya di kelilingi oleh
perajin batik.
Kenyataannya selama proses pembuatan gitar
tersebut tak semudah yang diduga. Guruh memerlukan
waktu hampir dua tahun untuk dapat menyematkan
batik pada gitar tanpa mengurangi kualitas suara
yang dihasilkan. Dalam dua tahun tersebut guruh
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melakukan riset untuk
menghasilkan kualitas
suara yang diinginkan.
“Modal untuk riset ini
enggak murah, karena untuk
membuat gitar premium itu harus memakai material
yang premium, sedangkan jika sudah gagal itu kita
harus mengulang lagi dengan material yang sama.
Selama dua tahun bisa dibilang saya buka usaha hanya
untuk balik modal,” ungkap Guruh,
Untuk membuat gitar batik khususnya memadukan
seni batik untuk gitar, menurut Guruh, prinsipnya
sama dengan pembuatan gitar kayu akustik biasa. Yang
menjadi perbedaan adalah penyematan seni batik pada
badan gitar. Untuk memberikan aksen batik, dibutuhkan
beberapa proses, seperti pemberian malam atau lilin
batik, pigmentasi dengan pewarna alam, pemberian
melamin hingga pembatikan. Oleh karena itu, untuk
membuat satu gitar batik, setidaknya membutuhkan
waktu hingga dua bulan. Guruh menegaskan,
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selain keahlian dalam membuat gitar, ketelitian dan
keterampilan membatik juga sangat dibutuhkan
sehingga gitar batik bisa menjadi karya seni bernilai
tinggi.
Bahan baku kayu yang digunakan bermula dari
kayu mahoni, eboni, maple, spruce, citrus, rosewood,
dan sonokeling, namun untuk saat ini kayu mahogani
dari Gunung Kidul menjadi pilihan utamanya. Ia
mengungkapkan bahwa kayu mahogani memiliki tingkat
kekerasan yang tinggi. Selain mahogani, ia melirik
sonokeling dan kayu mangga yang dikenal memiliki
serat unik dan menimbulkan kesan eksotis. Setelah
diamplas rapi, bahan itu lantas dilapisi malam atau
melamin. Lapisan melamin akan memberikan kesan
glossy atau berkilau pada gitar. Untuk jenis gitar dengan
lapisan melamin hanya membutuhkan sedikit tambahan
lilin batik.
Adapun gitar tanpa melamin menggunakan banyak
lilin batik untuk pelapisan. Pelapisan dibutuhkan
untuk menutup pori-pori kayu. Setelah itu baru proses
pembatikan dengan menggunakan canting. Kesan klasik

dan antik akan didapatkan untuk batik tanpa melamin,
sehingga harganya pun lebih mahal.
Wajar bila rentan harga yang ditawarkan untuk
memiliki gitar premium ini bervariasi tergantung dari
tingkat kerumitan model gitar, harga bahan baku kayu,
kerumitan desain batik, serta jenis perlengkapan yang
disematkan di gitar, selain itu juga ungkap guruh dia
menyediakan gitar custom jadi harganya bermacammacam mulai dari kisaran 5 juta rupiah hingga 65 juta
rupiah untuk gitar batik edisi terbatas.
Di akhir perbincangan, Guruh menyampaikan untuk
teman-teman perajin gitar khususnya sentra gitar
yang ada di kabupaten Sukoharjo untuk selalu kompak
jangan ada ego masing-masing perajin agar harga tidak
dipermainkan oleh reseller. Karena melihat potensi
sentra gitar di Sukoharjo ini sangat besar sehararusnya
teman-teman sentra ini yang memainkan harga. Lebih
lanjut sentra sebaiknya menggunakan satu merk agar
tidak ada permainan harga antar-perajin dan juga
memaksimalkan fasilitas yang diberikan pemerintah
seperti BUMDes, fasilitasi merk, pasar online atau
e-Smart IKM, maupun yang lainnya. (Bondan S)
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Oleh-oleh Khas Pekalongan
Sempat menggeluti berbagai usaha kecil, Noor Ali Mundlofar akhirnya mantap
menjadi pengusaha semprong atau egg roll. Setelah sukses ia pun kerap berbagi
ilmu. Ada muridnya yang menjadi pesaing produk yang dihasilkan.

“

Ilmu tak akan habis karena dibagi, ilmu akan
menjadi investasi dunia dan akhirat” demikian
pernyataan dan prinsip dari sosok bernama Noor
Ali Mundlofar. Seorang pengusaha makanan
ringan dengan merk dagang “Ruly”, akronim dari
nama Rusiningrum nama istrinya dan Ali, nama kecilnya.
Memproduksi makanan ringan berupa egg roll
(semprong modern) sebetulnya bukan menjadi pilihan
usaha yang pertama dirintis oleh Pak Ali, panggilan
akrabnya. Industri batik dan konveksi yang merupakan
produk unggulan Kota Pekalongan pernah digelutinya
lama. Namun industri ini gulung tikar dikarenakan klien
yang mengambil uang pembayaran produk. Motivasi,
tanggung jawab dan masalah ekonomi yang melilit
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mengharuskan Bapak satu anak ini untuk bangkit dan
merintis usaha yang baru.

Egg roll menjadi pilihan produksi karena jumlah
kompetitor yang masih sedikit pada saat itu. Berbekal
resep dari seorang teman dan melalui beberapa kali
percobaan sampai ia bisa menghasilkan produk egg
roll yang berkualitas dengan harga yang kompetitif.
Bermodalkan uang Rp 300 ribu tepat pada tanggal 1
Januari 2006 dengan kapasitas produksi 6 kg/hari,
seorang Noor Ali mulai merintis usaha pembuatan
semprong atau egg roll bersama sang istri Rusiningrum.
Pada awal berdiri “Ruly“ tidak memiliki karyawan,
hanya dikerjakan berdua dengan istri. Ini berlangsung
selama enam bulan. Dengan makin banyak pesanan
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dari beberapa toko ali pun menambah tenaga kerja satu
orang. Dengan keyakinan dan usaha yang maksimal,
pada awalnya hanya mempunyai satu orang karyawan,
dan sekarang telah memiliki 10 orang karyawan dalam
jangka waktu sepuluh tahun.
Untuk menjaga keberlangsungan hidup para
karyawan dan untuk mengembangkan bisnisnya agar
lebih dikenal secara langsung oleh masyarakat, maka
pada tahun 2010, Ali memberanikan diri memfungsikan
garasi rumahnya untuk digunakan sebagai outlet
makanan ringan dengan nama Rumah Oleh-oleh Ruly.
Berdirinya outlet yang beralamatkan di Jl. Trikora Gang
2A no 12 Yosorejo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
ini dimaksudkan untuk tidak bergantung hanya pada
orderan dari toko-toko di Kota Pekalongan, juga untuk
menampung hasil produksi para IKM makanan ringan
di Kota Pekalongan yang tidak bisa masuk ke toko-toko.
Di outlet tersebut selain egg roll, banyak produk yang
ditampilkan seperti onde ketawa, stik sayur, aneka
kripik dan krupuk yang merupakan produksi sendiri.
Awal mula produk “RULY” dipasarkan di Kota
Pekalongan dan sekitarnya hanya dengan satu varian
rasa yakni vanila. Ide kreatif dan inovasi dimunculkan
untuk menghasilkan varian egg roll yang beraneka
ragam guna memenuhi selera konsumen. Hingga
sekarang varian rasa yang dihasilkan mencapai delapan
macam seperti vanilla, coklat, wijen, pisang, durian,
keju, pandan, jahe, dan yang terakhir daun kelor. Varian
rasa yang terakhir ini yakni daun kelor yang membawa
egg roll “RULY” sebagai duta produk Kota Pekalongan
dalam pameran agro yang diselenggarakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
pada tanggal 3 – 5 November 2017 di Wonogiri.

Hal menarik dari sosok pengusaha ini, adalah
semangat untuk berbagi ilmu dan keterampilan. Banyak
program pengabdian yang menjadikan dirinya sebagai
narasumber mulai dari perguruan tinggi, organisasi
keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan CSR
(Corporate Social Responsibility) dari beberapa lembaga
untuk membangkitkan semangat berwirausaha. Bagi Ali
kegiatan ini sama dengan shadaqoh.
Keyakinan bahwa Allah sudah menentukan rejeki
masing-masing menjadikannya tidak takut tersaingi
dengan industri sejenis oleh pengusaha baru yang
notabene adalah muridnya. Bahkan untuk menjaga
berat timbangan yang bisa menyusut (karena egg
roll merupakan produk yang mudah hancur), Ali
mengeluarkan kebijaksanaan untuk menambah satu
lonjor egg roll untuk setiap kemasan produk yang telah
ditimbang. Ali kembali bershodaqoh dengan cara yang
unik ini.

F o to
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Pempek

Bersertifikat SNI
Belasan tahun bergelut dengan usaha kemplang dan pempek menjadikan H. Saiful dan Hj.
Yanti terkenal sebagai produsen pempek di Palembang. Selain mendapatkan “Halal Award”,
pempek Rizky menjadi pelopor pempek yang mendapatkan sertifikat SNI.

ila ditanya makanan khas asal
Palembang, jawabanya pasti pempek.
Meskipun pempek adalah makanan
yang ada di hampir seluruh daerah di
provinsi Sumatera Selatan. Mungkin
karena Palembang merupakan ibukota provinsi atau
ada alasan lain. Namun, bila dikaitkan dengan sejarah,
pempek sudah ada sejak abad 16, melalui perantau Cina.
Tak heran, bila kita berkunjung ke Palembang akan
menemui banyak pedagang, rumah makan atau warung
yang menjual pempek. Dapat dikatakan, sepanjang mata
memandang akan ditemui penjual pempek di Palembang
. Jumlah pengusaha kecil pempek pun bukan berkurang
tapi sebaliknya, pelaku usaha IKM pempek bahkan
cenderung bertambah.
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Di sisi lain, para pelancong baik yang sedang
berkunjung ke Palembang dan sekitarnya atau
sengaja ingin menikmati keindahan Sumatera Selatan,
menjadikan pempek sebagai buah tangan. Bahkan,
setiap bulan enam ton pempek ditenteng oleh para
pelancong ke seluruh Indonesia dan luar negeri melalui
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang.
Menurut hitung-hitungan setiap orang bisa
menenteng 10 sampai 15 kilo pempek Palembang.
Makanan berbahan dasar ikan tersebut juga sudah
terbiasa ‘terbang’ ke negara-negara seperti Brunei
Darussalam, Malaysia, dan Thailand.
Satu diantara pelaku usaha IKM pangan yang
memproduksi pempek adalah H. Saiful Jamaluddin
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dan Hj. Yanti Mala. Suami istri ini pada awalnya tak
membuat pempek secara khusus, namun membuat
kerupuk kemplang yang juga merupakan makanan khas
Palembang.
“Waktu itu pakai ikan gabus (sebagai bahan dasar),”
kata Hj. Yanti Mala. Kalau menggunakan ikan belida
harganya mahal. Bahkan sampai sekarang kerupuk
kemplang maupun pempek menggunakan bahan dasar
ikan gabus atau tenggiri.
Awalnya Hj. Yanti dan suami membuat kemplang.
Produksi lebih banyak dilakukan oleh Hj. Yanti karena
H. Saiful Jamaluddin bekerja di sebuah pabrik sepatu.
Bahkan pada tahun 1998 H. Saiful sempat dipindahkan
ke Jambi selama empat tahun sembilan bulan. Otomatis
Hj. Yanti juga ikut kesana dan memindahkan usaha
pembuatan kerupuk kemplang.
Pada tahun 2005 pindah kembali ke Palembang.
Setahun kemudian kerupuk kemplang diproduksi lagi
di Palembang. Kemplang yang dibuat oleh Hj. Yanti
semakin diminati oleh konsumen. “Bahkan pernah
pembeli menunggu pada saat kerupuk kemplang sedang
digoreng,” kata Hj. Yanti.
Setelah mantap bergerak di usaha kemplang, pada
2011 mulai melebarkan sayap dengan membuat pempek.
Dengan modal sendiri setelah Hj. Saiful keluar dari
pekerjaan. Kini ia dan istrinya secara penuh mengurus
usaha yang diberi nama UD Rizky, nama salah seorang
anaknya.
Saiful yang kini berumur 62 tahun makin sibuk dengan
usaha pempek dan kemplang. Bagi orang Palembang
pempek ini dikenal dengan pempek Rizky. Untuk
kemplang buatannya sudah lebih dulu berkembang.
Bahkan ada reseller di Depok yang secara rutin dikirim

oleh suami istri ini. “Setiap bulan kami mengirim 100
kilo ke Depok,” kata Hj. Yanti.
Sementara pempek Rizky mulai merambah ke
berbagai kota. Pemasarannya sampai ke Bandung,
Balikpapan, serta kota lain, mengisi di beberapa gerai
Alfamart, dan 212 Mart. Berbagai pameran juga sering
diikuti, seperti di Plaza Industri Kemenperin, Jakarta
Convention Center (JCC), hingga pameran di Malaysia.
Secara rata-rata UD Rizky menghasilkan 15 kilo
kemplang mentah setiap harinya. Sementara Pempek
bisa mencapai 40 porsi. Dengan harga sekarang Rp 65
ribu per kilo untuk kemplang dan pempek satu paket
dijual dalam kemasan vakum Rp 100.000 (23 buah
pempek berbagai macam bentuk). Bisa lebih murah dan
juga bisa lebih mahal tergantung jumlah pempeknya.
Perjalanan panjang UD Rizky berbuah manis. Pada
2015 UD Rizky mendapatkan “Halal Award” dari MUI.
Sementara itu berbagai persyaratan produksi sudah
diperoleh sejak lama, seperti Good Manufacture
Practices (GMP) dan berbagai persyaratan lain dari
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.
Bahkan, UD Rizky menjadi sedikit IKM pempek yang
mendapatkan SNI atau Standar Nasional Indonesia.
“Sertifikat SNI tinggal nunggu suratnya,” kata Hj. Yanti.
Dengan dibantu oleh lima orang pekerja di bagian
produksi dan tiga orang untuk pelayanan ke konsumen,
H. Saiful dan Hj. Yanti berharap Pempek Rizky ke depan
makin berkembang dan dapat dinikmati oleh masyarakat
Indonesia serta luar negeri.
Dari dulu sampai sekarang ada satu hal yang selalu
dipegang oleh suami istri yang memiliki empat anak
(satu perempuan tiga laki-laki) ini. “Untuk modal
kerja diusahakan dari uang sendiri,” ungkap Hj. Yanti,
meyakinkan. (Jayani)
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Mutiara Indonesia
Makin Mendunia
Bermula dari broker mutiara, Muarar berhasil menjadi pembudidaya mutiara serta
mengolah menjadi perhiasan yang menarik pembeli dari mancanegara. Ia juga mengolah
kulit kerang menjadi produk bernilai tinggi. Masih ada peralatan kerja yang belum dimiliki.

“

Mutiara itu ada yang mutiara air tawar dan mutiara
air laut. Mutiara yang diproduksi di Indonesia
semuanya adalah mutiara air laut dan mutiara air
tawar itu masuk dari negara Tiongkok. Perbedaan
mendasar antara mutiara air tawar dan mutiara
air laut adalah, dalam satu cangkang kerang mutiara air
tawar dapat ditanam lebih dari satu bahkan puluhan bibit
mutiara, sementara dalam kerang mutiara air laut hanya
dapat ditanam satu bibit mutiara. Masa panen mutiara
air laut juga lebih panjang dibandingkan mutiara air
tawar. Hal ini yang membuat harga mutiara air laut jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan mutiara air tawar,”
Muarar, pemilik IKM Ragenda Mop menjelaskan ketika
ditemui di workshop-nya.

Mutiara yang dapat diproduksi di Indonesia berwarna
gold, silver, dan putih. Sementara untuk mutiara hitam
masih harus diimpor karena hanya dapat diproduksi
oleh jenis kerang mutiara khusus yang tidak dapat hidup
di Indonesia. “Mutiara gold menjadi primadona karena
tingginya permintaan pasar,” kata Arar
Arar, begitu Muarar biasa dipanggil, pada tahun
1997 memulai bisnisnya dengan berangkat dari
usaha mencari mutiara dan broker mutiara. Arar
membuktikan bahwa tanpa modal uang dan materi,
melainkan hanya bermodalkan kepercayaan yang telah
menghasilkan produk yang makin berkembang. Usaha
Arar membangun bisnis yang diberi nama “Regenda
Mop” penuh rintangan, namun ia tetap percaya dapat
meneruskan usaha ini. “Kejadian bom Bali pada tahun
2001 memberi dampak langsung dan mengakibatkan
usaha saya vakum selama dua tahun,” ujar Arar.
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Pada tahun 2003, ia mencoba bangkit. Arar melihat
banyak sekali limbah cangkang kerang mutiara yang
terbuang dan berpikir untuk memanfaatkan limbah
cangkang tersebut untuk dijadikan produk kerajinan
tangan. “Pada saat itu saya bertemu dengan buyer yang
berasal dari pulau Jawa dan Bali dan saya pun mulai
memasok limbah cangkang kerang mutiara kepada
mereka,” kata Arar.
Melihat tingginya permintaan pasar akan mutiara
pada saat itu, Arar memperluas usahanya dengan
memproduksi kerang setengah bundar atau yang biasa
disebut kerang Mabe. Pada media tahun 2006-2007, tak
hanya menjual mutiara di pasar nasional, Arar mulai
mengekspor mutiara ke mancanegara seperti ke Guang
Zhou, Tiongkok dan California, Amerika Serikat.
“Pada tahun 2008 perekonomian di negara-negara
Eropa dilanda krisis dan memberikan dampak yang
cukup signifikan terhadap usaha saya. Permintaan
mutiara di pasar global menurun drastis hingga sampai
setengahnya. Banyak usaha mutiara yang gulung
tikar, namun Alhamdulillah, berbekal kreativitas
dalam pengembangan produk dan semangat pantang
menyerah, usaha saya dapat terus bertahan dalam
terpaan krisis”, Arar bercerita dengan berapi-api.
Pada tahun Tahun 2009, Arar mulai mengolah
sendiri kulit kerang menjadi produk kerajinan
yang memiliki nilai tambah tinggi seperti

Profil Usaha
hiasan meja, batok lampu meja, jam dinding, dan lain
sebagainya. Arar juga mengkombinasikan mutiara hasil
produksinya dengan cangkang kerang mutiara sehingga
menjadi produk perhiasan yang indah, elegan dan
bernilai jual tinggi. Saat ini produk yang paling laku di
pasar adalah perhiasan khususnya liontin.
Wisata Mutiara
Saat ini, “Ragenda Mop” sudah menjadi suatu unit
usaha produksi mutiara yang mapan. Dengan jumlah
tenaga kerja tetap sebanyak 11 orang, 10 tenaga kerja
tidak tetap dan 4 pebudidaya kerang, “Ragenda Mop”
meramaikan pasar mutiara nasional. Ekspornya semakin
luas, omsetnya mencapai 30 hingga 40 juta perbulan,
dan pasar ekspornya telah menjangkau Srilanka, India,
Tiongkok, Amerika Serikat, dan Hong Kong.
Bahkan sejak tahun 2013, bidang usahanya telah
merambah ke usaha wisata mutiara di pulau Sekotong,
dimana pengunjung dapat melihat langsung proses
pengolahan mutiara mulai dari penanaman nukleus
atau bibit mutiara, sampai proses panen di perkebunan
mutiara.
Terdapat banyak kompetitor sejenis, tapi “Ragenda
Mop” memiliki pelayanan dan purna jual yang membuat
konsumennya sulit berpaling ke IKM mutiara lain.
“Perhiasan mutiara yang dibeli dari “Ragenda Mop”,
ketika rusak dapat diperbaiki di workshop kami selama
seumur hidup. Konsumen juga dapat melakukan tukar
tambah dengan perhiasan lain di toko kami. Daya beli
konsumen yang terus melemah juga menjadi tantangan
tersendiri bagi kami,” ujar Arar.
“Ragenda Mop” telah sering malang-melintang di
ajang pameran perhiasan dalam dan luar negeri. Menurut
Arar pameran perhiasan yang paling berprospek tinggi
di dalam negeri adalah Inacraf, sedangkan di luar negeri
yakni di Dubai dan Hongkong.
Saat ini “Ragenda Mop” telah tergabung dalam
Asosiasi Persatuan Pedagang dan Perajin Mutiara NTB
yang beranggotakan lebih dari 100 orang pedagang dan
perajin mutiara, dimana Arar duduk sebagai sekretaris.
KITE
Kebijakan Impor terkait Ekspor (KITE) adalah suatu
fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk
mengimpor bahan baku utama, bahan baku penolong,
barang setengah jadi, untuk diolah di dalam negeri
sehingga menghasilkan produk untuk nantinya diekspor
kembali dalam bentuk produk jadi ke pasar internasional.
KITE dicanangkan pada tanggal 30 Januari 2017 di
Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. Sampai dengan
saat ini sudah ada 44 IKM yang telah memanfaatkan
fasilitas KITE IKM, dimana IKM Industri Barang Kerajinan,
Furniture, Pakaian Jadi dan Industri Kosmetik dan Bahan
Kosmetik mendominasi pemanfaatan tersebut.

Mendengar adanya fasilitas KITE dari pemerintah,
Arar sangat tertarik untuk memanfaatkannya.
Utamanya fasilitas tersebut akan dimanfaatkan untuk
mengimpor nukleus dan mutiara hitam sebagai bahan
baku usahanya.
Untuk meningkatkan produktivitas usahanya
sekaligus untuk memenuhi permintaan konsumen yang
terus meningkat, Arar membutuhkan pembaharuan
pada alat/mesin yang telah ia miliki. Saat ini Arar telah
memiliki mesin casting, gerinda, bor, ukir, dan plating.
Namun, untuk memenuhi permintaan konsumen, Arar
membutuhkan peningkatan dari sisi teknologi salah
satunya mesin laser.
Sudah lama Arar ingin membeli mesin laser tersebut,
namun alasan modal yang terbatas untuk membeli alat
seharga Rp 200 juta itu, harapan itu belum tercapai.
Melalui program restrukturisasi dari Ditjen IKM
Kemenperin, Arar berharap bisa mendapatkan bantuan
potongan harga senilai 30 persen dari harga mesin yang
akan ia beli. (Angga Walesa yudha)
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Sentra Tenun Tuan Kentang

Siap Menyukseskan
Asian Games
Kain tenun khas Palembang diharapkan menjadi primadona buah
tangan para wisatawan dari negara-negara Asia. Sebagai perajin
kain di Sentra Kain Tuan Kentang, Udin Abdillah dan perajin lain
siap menambah produksi. Perhelatan empat tahunan ini harus
dimanfaatkan oleh perajin di sini.

alembang dan Sumatera Selatan
tak hanya dikenal dengan pempek
yang gurih atau kerupuk kemplang.
Masih banyak kekhasan dari provinsi
ini yang bisa dikembangkan untuk
diperkenalkan serta diangkat ke tingkat nasional dan
internasional.

Sejak lama
Sumatera Selatan
dikenal
sebagai
penghasil
kain
seperti songket. Ada
juga kain Palembang atau
biasa
disebut tenung tajung. Ditambah dengan kain jumputan
yang sekarang mulai banyak dihasilkan oleh para
perajin di Palembang. Sebagai wilayah penghasil kain,
di Palembang terdapat beberapa sentra tenun yang
keberadaannnya sudah puluhan tahun.
Salah satunya adalah sentra produksi kain jumputan
dan tenun tajung yang berada di kawasan Tuan Kentang
Kecamatan Seberang Ulu I yang berdekatan dengan
Sungai Ogan. Sentra tenun tajung ini sudah berdiri sejak
1960. Lokasi ini mudah diakses kendaraan umum dan
tak jauh dari pusat kota serta stasiun Kertapati, yang
bisa dijangkau sekitar lima menit.
Di sentra tenun Tuan Kentang terdapat delapan
rumah yang yang mengerjakan tenun tajung dan
jumputan. Menurut H. Udin Abdillah, dulu yang
mengerjakan kain tenun tajung banyak di sini.
Muali berguguran sejak krisis 1998. Banyak
perajin tenun kolaps. Saat mau melanjutkan
lagi harga bahan baku sudah naik berlipat.
Udin Abdillah yang sejak 1984
menekuni kerajinan tenun tajung
ini berupaya bertahan meski
situasi saat krisis dulu hampir
menjatuhkan
usahanya.
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Dari Sentra Ke Sentra
Hanya karena kecintaan terhadap tenun tajung lah
Udin Abdillah terus melanjutkan usaha ini. Udin yang
kelahiran Cirebon, Jawa Barat ini, mengaku hijrah
ke Palembang untuk belajar tenun khas Palembang.
Apalagi orangtuanya sudah lebih dulu hijrah dan
menekuni usaha tenun. Ia baru serius mengerjakan
usaha kerajinan tenun tajung ini pada 1984. Hingga saat
ini kehidupannya tak lepas dari alat tenun bukan mesin
(ATBM) dan ratusan kain tenun yang dihasilkan.
Udin yang memiliki dau anak, putra dan putri, melihat
keunikan dari tenun tajung khas Palembang. “Di sini
unik karena ada motif-motif tertentu yang merupakan
ciri khas Palembang, katanya.
Bahkan, kain jumputan yang sebelumnya berasal
dari Kalimantan kini banyak dipproduksi di Palembang.
Jumputan adalah Kain yang memiliki beragam warna
dalam satu helai ini mirip warna pelangi. Banyak warna
dan cerah. Motif kain jumputan Palembang berbeda
dengan daerah lain. Seperti motif bintik tujuh, kembang
janur, bintik lima, bintik sembilan, cuncung, bintikbintik.
Sejak 1986 sampai sekarang boleh dikatakan kain
jumputan makin dikenal. “Tahun 1991 sempat booming

juga tapi kurang promosi lantas di tahun 2008 mulai tren
lagi.,” kata Udin.
Pembinaan perajin
Udin yang memiliki delapan buah ATBM, mengaku
prihatin dengan kondisi saat ini. Dulu ATBM masih
banyak, sekarang menyusut. Penyebab adalah karena
sumber daya manusia (SDM) yang sulit. “Orang muda
kurang ketertarikan, inginnya instan. Mereka lebih suka
hijrah ke kota,” terang Udin. Menurutnya masalah ini
bisa terjadi dimana-mana. SDM perajin tenun terkikis
dan perlu upaya agar anak muda mencintai pekerjaan
menenun.
Udin sendiri sekarang sedang berupaya membina
beberapa anak muda yang umumnya putus sekolah.
Mereka dibina hingga mahir. Setelah mahir diharapkan
mereka dapat mandiri menjadi perajin tenun.
“Mereka harus memposisikan diri sebagai
pengusaha,” ungkap Udin. Bahkan, untuk pemasaran
Udin sip bekerja sama. Di toko yang terletak di lantai
dua, di atas workshop-nya, Udin tak hanya memajang
tenun buatan sendiri. Tenun jumputan yang dihasilkan
oleh anak lelakinya dijual di sini. Anak sulung yang sudah
lulus kuliah ini mengikuti jejak Udin menjadi perajin
tenun yang lokasinya berdekatan. Sementara itu, anak
perempuannya ikut terjun di workshop yang dirintis oleh
Udin.
Dengan dibantu oleh 12 orang, dua lembar satu kain
tajung bisa dibuat dalam waktu tiga hari. Harga yang
dipatok untuk kain tajung adalah Rp 200 ribu hingga
400 ribu per lembarnya. Sedangkan untuk kain sutera di
harganya bisa mencapai Rp 1,2 juta. Untuk kain jumputan
dihargai minmal Rp 125 ribu, sedangkan yang paling
mahal Rp 450 ribu.
Udin tak perlu repot dengan konsumen atau pembeli
sebab umumnya mereka datang ke workshop-nya. Lokasi
toko yang berada di sentra tenun memberikan kemudahan
bagi pelanggan yang ingin memberi kain yang dipajang di
sini. Banyak pelanggan dari luar kota yang sengaja di sini.
Permintaan dari luar negeri seperti Malaysia juga ada.
Dengan makin dekatnya perhelatan olahraga terbesar
di Asia, yang digelar Agustus 2018, bagi perajin tenun
di Sentra tenun Tuan Kentang merupakan kesempatan
untuk menunjukkan produk kreatif terbaiknya. Dan,
para perajin di sini harus dituntut untuk lebih kreatif
menghasilkan kain yang bakal didatangi oleh banyak
orang dari berbagai negara di Asia.
Para perajin tenun di sentra tenun Tuan Kentang siap
untuk menambah produksi menjelang event Asian Games
ini. Mereka optimistis kain khas Palembang, baik tajung,
jumputan, ataupun songket akan menarik minat para
turis dari nagara-negara Asia. (Jay)
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Memanfaatkan Pewarna
Sintetis untuk IKM Pangan
Ada beberapa produsen produk IKM makanan dan minuman yang menggunakan pewarna
sintesis yang berasal dari zat kimia. Sebagian tidak layak digunakan sebagai pewarna
makanan karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Zat warna sintetis ada yang
terkontaminasi dengan logam berat yang bersifat racun.

ada pembuatan zat pewarna organik
sebelum mencapai produk akhir harus
melalui suatu senyawa antara dulu,
yang berbentuk senyawa-senyawa
baru kadang-kadang sering kali
tertinggal dalam hasil akhir. Untuk zat pewarna yang
dianggap aman, ditetapkan bahwa tidak boleh ada
logam berat lainnnya, kandungan arsen tidak boleh
lebih dari 0,00014 persen dan timbal tidak boleh lebih
dari 0,001 persen.
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Minimnya pengetahuan produsen mengenai
zat pewarna untuk bahan pangan, menimbulkan
penyalahgunaan dalam penggunaan zat pewarna
sintetik yang seharusnya untuk bahan non-pangan
digunakan pada bahan pangan. Hal ini diperparah lagi
dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh dari
produsen yang menggunakan zat pewarna sintetik (hal
ini dikarenakan harga pewarna sintetik lebih murah
dibandingkan dengan pewarna alami). Ini sungguh
membahayakan kesehatan konsumen, terutama anak-

Standardisasi & Teknologi
Efek negatif
Beberapa jenis pewarna Sintesis buatan yang populer
dan efek samping yang ditimbulkan:
1. Tartrazine (E102 atau Yellow 5) Tartrazine adalah
pewarna kuning yang banyak digunakan dalam
makanan dan obat-obatan. Selain berpotensi
meningkatkan hiperaktivitas anak, pada sekitar
sampai sampai 10 dari sepuluh ribu orang, tartrazine
menimbulkan efek samping langsung seperti
urtikaria (ruam kulit), rinitis (hidung meler), asma,
purpura (kulit lebam) dan anafilaksis sistemik
(shock), dan asma.
2. Sunset Yellow (E110, Orange Yellow S atau Yellow
6) Sunset Yellow adalah pewarna yang dapat
ditemukan dalam makanan seperti jus jeruk, es krim,
ikan kalengan, keju, jeli, minuman soda, dan banyak
obat-obatan. Untuk sekelompok kecil individu,
konsumsi pewarna aditif ini dapat menimbulkan
urtikaria, rinitis, alergi, hiperaktivitas, sakit perut,
mual, dan muntah.

anak yang sangat menyukai makanan yang berwarnawarni. Contoh-contoh zat pewarna sintesis yang digunakan
antara lain indigoten, allura red, fastgreen, dan tartrazine.
Kelarutan pewarna sintetik ada dua macam yaitu:
1. Dyes. Merupakan zat warna yang larut dalam air dan
diperjual belikan dalam bentuk
granula, cairan,
campuran warna dan pasta. Biasanya digunakan untuk
mewarnai minuman berkarbonat, minuman ringan, roti,
kue-kue produk susu, pembungkus sosis, dan lain-lain.
2. Lakes. Merupakan pigmen yang dibuat melalui proses
pengendapan dari penyerapan dye pada bahan dasar,
biasa digunakan pada pelapisan tablet, campur an
adonan kue, cake, dan donat.
Pewarna sintesis (buatan) dipilih karena memiliki
beberapa kelebihan dibandingkan dengan zat pewarna
alami. Bahan pewarna alami maupun buatan digunakan
untuk memberi warna yang lebih menarik pada makanan.
Biasanya orang menggunakan bahan pewarna alami
karena lebih aman dikonsumsi dari pada bahan pewarna
buatan. Bahan alami tidak memiliki efek samping atau
akibat negatif dalam jangka panjang. Adapun tabel berikut
ini menunjukkan perbedaan kedua jenis pewarna tersebut.

3. Ponceau 4R (E124 atau SX Purple) Ponceau 4R
adalah pewarna merah hati yang digunakan dalam
berbagai produk, termasuk selai, kue, agar-agar
dan minuman ringan.Selain berpotensi memicu
hiperaktivitas pada anak, Ponceau 4R dianggap
karsinogenik (penyebab kanker) di beberapa negara,
termasuk Amerika Serikat, Norwegia, dan Finlandia.
US Food and Drug Administration (FDA) sejak tahun
2000 telah menyita permen dan makanan buatan
Cina yang mengandung Ponceau 4R. Pewarna aditif
ini juga dapat meningkatkan serapan aluminium
sehingga melebihi batas toleransi.
4. Allura Red (E129) Allura Red adalah pewarna sintetis
merah jingga yang banyak digunakan pada permen
dan minuman. Allura Red sudah dilarang di banyak
negara lain, termasuk Belgia, Perancis, Jerman,
Swedia, Austria dan Norwegia.karena menimbulkan
gejala ruam atau gatal-gatal.
5. Quinoline Yellow (E104) Pewarna makanan kuning
ini digunakan dalam produk seperti es krim dan
minuman energi. Zat ini sudah dilarang di banyak
negara termasuk Australia, Amerika, Jepang, dan
Norwegia karena dianggap meningkatkan risiko
hiperaktivitas dan serangan asma.
Menghindari penggunaan zat warna sintetis
1. Setiap kali membeli produk makanan, baca jenis
dan jumlah pewarna yang digunakan dalam produk
tersebut
2. Perhatikan label pada setiap kemasan produk.
Pastikan di label itu tercantum izin dari BPOM
(Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang tertulis:
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“POM dan Nomor izin pendaftaran”. Atau jika produk
tersebut hasil industri rumah tangga maka harus
ada nomor pendaftarannya yang tertulis: “P-IRT dan
nomor izin pendaftaran”.
3. Untuk produk makanan yang tidak dikemas secara
khusus, sebaiknya pilih makanan atau minuman
yang warnanya tidak terlalu mencolok, karena
kemungkinan warna tersebut berasal dari bahan
pewarna bukan makanan (non food grade) seperti
pewarna tekstil.
4. Pewarna Makanan yang tersedia aman untuk
dikonsumsi (Food Grade) dengan sertifikasi Halal
dan lainnya lengkap kami sediakan.
Pewarna makanan sejatinya berguna untuk:
-- Meningkatkan kualitas produk dengan meningkatkan
penampakan warna pada produk yang memiliki
kandungan nilai pada penampakan.
-- Menyeragamkan/melakukan standarisasi mutu
produk berdasarkan penampilan warna pada produk

yang memiliki kandungan nilai pada penampakan.
-- Mengurangi biaya/cost produksi sebagai alternatif
pengganti warna alami pada bahan (fungsi khusus
pewarna sintetis).
-- Memperbaiki/mengembalikan penampilan warna
yang rusak akibat proses pengolahan sehingga
menambah nilai pada penampakan.
Sebagai acuan untuk merk dagang bahan pewarna
sintetis dyes/lakes yang sudah diberikan izin edarnya
adalah pewarna makanan sintetis yang masuk dalam jenis
food grade adalah sebagai berikut: tartrazine, allura,
red, brilliant blue, brown, carmoi sine, erythrosine, fast
green, indigo carmine, ponceau quinoline yellow sunset
yellow titanium dioxide, FD&C and D&C, blending colour.
dengan demikian sebaiknya pelaku usaha IKM memilih
pewarna yang sudah terdaftar dalam jenis food grade.
(Lusiana Mohi, dari berbagai sumber)

Tabel Perbedaan Pewarna Sintetis dan Pewarna Alami
Pewarna Sintetis

Pewarna alami

Kadang-kadang memiliki efek negatif tertentu.

Lebih aman dikonsumsi.

Dapat mengembalikan warna asli, kestabilan warna lebih
tinggi, tahan lama, dan dapat melindungi vitamin atau
zat-zat makanan lain yang peka terhadap cahaya selama
penyimpanan.

Warna yang dihasilkan kurang stabil, mudah berubah oleh
pengaruh tingkat keasaman tertentu.

Praktis dan ekonomis

Untuk mendapatkan warna yang bagus diperlukan bahan
pewarna dalam jumlah banyak.

Warna yang dihasilkan lebih beraneka ragam.

Keanekaragaman warnanya terbatas

Keseragaman warna lebih baik.

Tingkat keseragaman warna kurang baik

Biasanya tidak menghasilkan rasa dan aroma yang
mengganggu.

Kadang-kadang memberi rasa dan aroma yang agak
mengganggu.
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Produk Spa Bali Tangi
Tembus Pasar Dunia
Peluang usaha dalam pelayanan kesehatan tubuh dan kecantikan makin banyak ditawarkan.
Spa memberikan pelayanan kesehatan agar selalu tampil prima dan sehat.  Bali Tangi
merupakan satu diantara penghasil produk kesehatan dan kecantikan yang mampu
menembus beberapa negara di Asia dan Eropa.

stilah Spa atau Salus per Aquam, adalah bahasa
latin yang berarti perawatan melalui air. Secara
Etimologi menurut kamus bahasa Inggris
Merriam-Webster, berarti tempat yang berair
di kota kecil provinsi Belgia Liege, Belgia. Di
kota spa ini, terdapat sebuah mata air terkenal yang
mengandung mineral dan telah dikunjungi sejak abad ke14 dimana kondisi temperatur sumber mata air panas di
kota spa ini berkisar 320 C. Selain itu Spa sebagai sarana
pengobatan telah tercantum dalam suatu kepustakaan
medis pada tahun 1500 SM dengan judul “Rig Veda”
yang berarti perawatan air untuk penyembuhan demam.
Dalam perkembangannya, Spa kini menjadi
suatu tempat dimana terdapat rangkaian perawatan
tubuh, kecantikan, kesehatan, kebugaran, dan
kenyamanan. Gaya hidup masyarakat perkotaan
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dimana kesibukan perkerjaan sehari-hari yang menyita
banyak waktu menuntut konsentrasi dan waktu yang
akhirnya  berdampak negatif terhadap kesehatan
fisik dan mental, disinilah dibutuhkan tempat untuk
memulihkan kondisi tersebut.
Konsep kembali ke alam (back to nature) merupakan
konsep global yang menjadi peluang bisnis baru yang
menjanjikan khususnya dalam industri Spa ini, termasuk
masyarakat industri di Indonesia turut serta dalam
mengikuti perkembangan usaha ini, terlebih Indonesia
cukup kuat dalam konsep dikarenakan latar belakang
budaya dan kekayaan tradisi yang sangat mendukung
dan memperkuat ide usaha spa ini dan memberikan
nilai keunggulan  positif yang lebih. Berbagai bentuk
bisnis Spa yang terdapat di Indonesia antara lain dikenal
istilah Day Spa, Destination Spa, Resort Spa, Hotel
Spa, dan sebagainya.

Peluang Usaha
Adalah PT. Bali Tangi, sebuah bisnis keluarga yang
bergerak di bidang Spa cukup  jeli melihat peluang bisnis
tersebut, beralamat di Jalan Kebo Iwa Utara No. 168
Padang Sambilan Kaja, Denpasar Bali, sebagai produsen
produk Spa alami.  Melalui riset dan pengujian, menggali
naskah literatur kuno, serta senantiasa memperdalam
ilmu pengetahuan di bidang kesehatan serta keilmuan
di bidang herbal, serta melibatkan kelompok yang kurang
mampu untuk turut memotivasi dan berkontribusi
terhadap sesama, maka terciptalah produk dari rempah,
mineral alami dan tumbuhan yang diolah dengan teliti
lewat pengawasan mutu untuk menghasilkan beragam
produk Spa berkualitas.
Bali Tangi didirikan di tahun 2002 oleh Wayan
Sukhana yang berpengalaman di bidang farmasi
bersama istri yang semasa muda berprofesi sebagai
perawat dan bidan, Made Yuliani. Didasari ketulusan
dan ketekunan, memiliki keinginan untuk mewujudkan
masyarakat yang hidup sehat selaras dengan alam.
Visi Bali Tangi adalah ingin mengajak masyarakat
untuk kembali ke alam, menggunakan produk alami,
memanfaatkan alam secara bijaksana dan harmonis,
sehingga turut melestarikan alam dan lingkungan untuk
dapat diwariskan kepada anak cucu dan dimanfaatkan
oleh masyarakat  di kemudian hari.
Bali Tangi memproduksi berbagai produk Spa antara
lain; scrub, masker, massage oil, hair oil, shampoo, hair
conditioner, body lotion, shower gel, bath foam, garam
spa dengan berbagai macam aroma wewangian, herbal
drink, serta berbagai essensial oil sebagai aromaterapi,
dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak
menggunakan alkohol, pengawet, detergen serta bahanbahan kimia tambahan. Adapun berbagai bahan alami
yang diolah antara lain: lumpur vulkanik, cokelat, kopi,
susu, teh hijau, teh hitam,  beras, berbagai buah-buahan
seperti  alpukat, bengkoang, strawberi, pepaya, kelapa,
berbagai bunga seperti; cempaka, mawar,jasmine,

kenanga, serta berbagai rempah-rempah seperti;
sereh wangi, jahe, merica, temugiring, temulawak,
serta beragam bahan-bahan alami lainnya yang diolah
sebagai bahan dasar pembuatan produk-produk Spa.
Beberapa bahan baku tersebut didapatkan
langsung dengan menanam di kebun milik sendiri
hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas bahan
utama seperti jahe, temugiring serta berbagai akar
rimpang lainnya. Kemudian beberapa bahan baku
diperoleh secara rutin dari beberapa daerah seperti;
kayu manis didapatkan dariSumatera, akar wangi
didatangkan dari daerah Bogor, alpukat yang diperoleh
dari pulau Jawa, patchouli yang didapatkan dari
Aceh, serta daun dalem dari Bali.
Berdasarkan    Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 terdapat
ketentuan mengenai produk yang digunakan untuk Spa
ini, dimana bahan jadi yang diperdagangkan harus sudah
ternotifikasi oleh Badan POM. Bahan racikan yang
dibuat dan digunakan sendiri termasuk dalam kategori
industri rumah tangga yang penggunaannya tanpa
notifikasi Badan POM. Berbagai bahan tersebut antara
lain; rempah-rempah, bunga, hydrosol (contoh; susu,
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Peluang Usaha
kopi, cokelat, wine, teh, dan madu), lumpur (ramuan
bahan alami berupa lumpur, mineral, tumbuhan,
ramuan yang digunakan tidak mengandung zat/bahan
berbahaya atau logam berat yang telah diuji oleh Balai
Laboratorium Kesehatan), minyak atsiri, garam mineral
dan sebagainya. Bali Tangi sendiri sudah memiliki
ijn BPOM dan sertifikat GMP serta ijin usaha dengan
No. SIUP: 183/22-09 PM/XII/2010. Untuk kapasitas
produksinya sendiri adalah 10.251.3 kg/tahun, dimana
proses produksinya telah  menggunakan sistem Cara
Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) serta telah sesuai
sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
Berdasarkan jaminan kualitas produk yang sesuai
dengan standar ketentuan produksi Spa maka produk
Bali Tangi sudah dikenal luas masyarakat sebagai produk
yang terjamin aman bagi kesehatan serta keunggulan
produknya sendiri sehingga  pemasarannya pun sudah
sampai ke berbagai negara pula, dimana para buyers
dari luar negeri ini tertarik dan percaya dengan kualitas
produk-produk Spa produksi Bali Tangi, beberapa negara
yang sudah menjadi importir  antara lain Cina dan Malaysia
di tahun 2014;  Uzbekistan, Korea Selatan, Perancis di
tahun 2015; Jepang, Australia di tahun 2016;  Maldive,
Austria, Rusia di tahun 2017; adapun beberapa negara
yang secara rutin sebagai pembeli sampai tahun 2018
adalah Maldive, Austalia, dan Malaysia.      
Untuk memperluas jangkauan wilayah pemasaran
telah dilakukan berbagai promosi dimana sebagai
salah satu upaya yang dilakukan oleh Bali Tangi adalah
dengan mengikuti berbagai pameran baik itu di dalam
negeri maupun luar negeri. Beberapa pameran yang
pernah diikuti di luar negeri antara lain: Singapura
Mei 2006 sebagai pameran pertama di luar negeri,
Hongkong November 2006, Pameran di Tokyo bulan
November 2007, Pameran di Dubai bulan Desember
tahun 2007, London April 2009, Hongkong April 2009,
Jepang Juni 2007, Perancis Oktober 2013, Hungaria
November 2013, serta Jepang November 2014.
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Sederetan pameran yang telah diikuti oleh Bali Tangi
tersebut menambah nilai plus serta keungggulan yang
akan semakin dikenal oleh masyarkat industri dikancah
internasional sehingga turut mengenalkan produk
Indonesia di luar negeri pula dan karena itu lah  produk
Spa Indonesia cukup layak untuk diperhitungkan karena
memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi serta kualitas.
Berbagai penghargaan pun telah diraih oleh
Bali Tangi. Antara lain  diberikan oleh Kementerian
Perindustrian  seperti  Kreasi Prima Mutu di tahun 2014,
dan Gugus Kendali Mutu Tingkat Nasional pada 2015,
serta berbagi penghargaan lainnya yang telah diraih
antara lain; Indonesia Agricultural oleh Kementerian
Pertanian 2007, Pioner Produsen Produk Spa oleh
Walikota Denpasar 2010, Produktivitas Paramakarya
oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono 2015, serta
Best Brand Tradisional and Aromatherapy 2017.      
Pengembangan produk Spa di Indonesia diharapkan
dapat melestarikan budaya tradisional warisan pusaka
nusantara. Mengingat pelayanan Spa menyangkut
aspek kesehatan manusia, maka dibutuhkan kooordinasi
antarinstansi terkait industri ini antara lain Kementerian
Kesehatan berkepentingan untuk mengatur kebijakan
penyelenggaraan pelayanan Spa, demikian pula
Kementerian Perindustrian untuk pengembangan
produk Spa yang semakin standar dengan varian sesuai
dengan karakteristik dan kebutuhan dari berbagai
selera dan tipe penggunanya. Produk dan pelayanan
yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan
sehingga setiap teknik, alat, bahan, tenaga dan fasilitas
perawatan yang digunakan harus aman dan bermanfaat.
Sudah saatnya kita menyadari pentingnya kreativitas
bahwa produk Spa layak sebagai produk unggulan
Indonesia yang siap untuk menjadi pemenang di pasar
global. (Indah A. Sanusi)

Tenun Pandai Sikek

Legenda Tenun Adat
Sejarah tenun pandai sikek tidak lepas dari keterikatan adat istiadat di Minangkabau yang selalu
menggunakan kain tenun dalam berbagai upacara adat. Kain tenun sikek, misalnya, digunakan
oleh masyarakat Minangkabau karena mengandung filosofi kehidupan yang sarat makna.

alah seorang raja yang memajukan
seni dan ilmu pengetahuan termasuk
tenun Minangkabau adalah Sultan
Akbar, 1556-1605. Pada masa itu
pertukaran perdagangan dan budaya
sedang sangat pesat dan melibatkan Minangkabau
sebagai suatu kawasan lintasan perdagangan antara
negara Asia Tenggara (yang tergabung dalam rumpun
Melayu, Malaysia, Brunei, dan Singapura).
Beberapa nagari yang terkenal dengan kain tenunnya
dan produktif pada masa itu adalah Koto Gadang,
Sungayang, dan Pitalah di Batipuh, dan nagari yang
melanjutkan tradisi warisan menenun sampai saat ini
adalah Batipuh Sapuluh Koto yaitu tenun pandai sikek.
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Motif-motif kain tenun pandai sikek selalu diambil
dari contoh kain-kain tua yang masih tersimpan dengan
baik dan sering dipakai sebagai pakaian pada upacaraupacara misalnya sebagai “tando,” dan juga dipajang
atau digelar pada waktu batagak rumah. Tenun pandai
sikek berkembang pesat di tangan para ahli tenun
seperti Sari Bentan.
Ada belasan orang master tenun di pandai sikek.
Akan tetapi kira-kira seratus tahun yang lalu diyakini
ada beberapa wanita pandai sikek yang sangat aktif di
bidang usaha dan kerajinan menenun, dikenal namanama Inyiak Makau di Tanjuang, Inyiak Suri di Koto
Tinggi, Inyiak Banang, dan Inyiak Karok. Pandai sikek,
sebagai “center of excellece” di bidang tenun songket.

Serba Serbi

Pembuatan kain tenun ini sejak dulu dilakukan oleh
kaum
wanita yang dibuat berdasarkan permintaan
tenunan khas dari daerah-daerah lain seperti dari Pitalah
di Batipuah, Koto Gadang di Agam dan dari Sungayang
dengan corak benang dan motif yang spesifik dengan
daerah tersebut, dan dikenal sampai sekarang sebagai
motif Sungayang, motif Koto Gadang, dan lain-lain.
Berdasarkan tujuannya, pembuatan tenun songket
dapat dibedakan menjadi dua, untuk keperluan sendiri
dan perdagangan. Untuk keperluan sendiri dilakukan oleh
kerabat yang sudah mengetahui teknik menenun secara
turun temurun. Untuk tenun keperluan perdagangan
dilakukan oleh tenaga kerja yang sudah dilatih dan pernah
belajar menenun. Dengan inovasi dan kreasi pelaku usaha
IKM yang terus menerus, perkembangan desain tenun
semakin bervariasi baik dari penggunaan bahan baku
benang, desain motif dan ukuran maka terciptalah produk
tenun pandai sikek yang lebih luas tidak hanya digunakan
oleh masyarakat Minangkabau. Tenun ini sudah menyebar
penggunaannya baik pada skala nasional dan internasional
seperti Malaysia, Brunai, Singapura, dan Arab Saudi.
Pembuatan tenun pandai sikek menggunakan
peralatan sederhana dan tradisional yang terbagi menjadi
dua bagian peralatan pokok dan peralatan tambahan.
Keduanya terbuat dari kayu dan bambu. Peralatan pokok
adalah seperangkat alat tenun itu sendiri yang oleh mereka
disebut sebagai panta. Seperangkat alat yang berukuran
2 x 1,5 meter ini terdiri atas gulungan (suatu alat yang
digunakan untuk menggulung benang dasar tenunan),
sisia (suatu alat yang digunakan untuk merentang dan

memperoleh benang tenunan), pancukia (suatu alat
yang digunakan untuk membuat motif songket, dan
turak (suatu alat yang digunakan untuk memasukkan
benang lain ke benang dasar).

Panta yang ditempatkan pada suatu tempat yang
disebut pamedangan (tempat khusus untuk menenun
songket) itu, di depannya diberi 2 buah tiang yang
berfungsi sebagai penyangga kayu paso. Gunanya
adalah untuk menggulung kain yang sudah ditenun.
Sedangkan, yang dimaksud dengan peralatan
tambahan adalah alat bantu yang digunakan sebelum
dan sesudah proses pembuatan songket. Alat tersebut
adalah penggulung benang yang disebut ani dan alat
penggulung kain hasil tenunan.Sedangkan bahan yang
digunakan bahan dasar kain tenun songket adalah
benang tenun yang disebut benang lusi atau lungsin.
Benang tersebut satuan ukurannya disebut palu.
Sedangkan, hiasannya (songketnya) menggunakan
benang makao atau benang India. Benang yang satuan
ukurannya disebut pak ini didatangkan dari Singapura
melalui Tanjungpinang.
Kelebihan tenun pandai sikek dalam pewarnaannya
menggunakan pewarna alami. Untuk warna kuning
tua menggunakan rebusan daun nangka, warna biru
mengunakan pohon indigo, warna coklat dari daun
sukun. Di masa lalu jika perajin menginginkan suatu
warna tertentu, maka benang yang akan diwarnai itu
dicelupkan ke air panas (mendidih) yang telah diberi
warna tertentu, kemudian dijemur. Saat ini sebagian
masih melakukannya. Sebagian lainnya langsung
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membeli benang-warna yang telah diproduksi oleh
suatu pabrik dengan menggunakan warna sintetis.
Pada dasarnya motif-motif yang terdapat dalam
tenun songket pandai sikek adalah cukie dan sungayang.
Cukie adalah sebuah pola yang mengisi bagian-bagian
dari kain. Misalnya, cukie untuk badan kain, cukie untuk
kepala kain, cukie untuk tapi atau pola pinggir kain, dan
cukie untuk biteh yang membatasi antar-beberapa motif
(cukie).
Nama-nama cukie tersebut pada umumnya dicontoh
dari kain-kain tua yang masih tersimpan dengan baik
dan hanya digunakan pada saat ada upacara adat,
diantaranya adalah: cukie barantai, cukie bakaluak,
cukie bungo tanjung, cukie kaluak paku, cukie barayam
pucuak rabuang, dan masih banyak lagi.
Sedangkan sungayang adalah corak keseluruhan
kain tenun atau songket. Nama-nama motif sungayang
diantaranya adalah: saik kalamai, buah palo, balah
kacang, barantai putiah, barantai merah, tampuak
manggih, salapah, kunang-kunang, api-api, cukie
baserak, irangkak, simasam, dan silala rabah.
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Tenun songket pandai sikek mengandung nilai
budaya antara lain: kesakralan, keindahan (seni),
ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Nilai Kesakralan
tercermin dari pada pemakaian yang digunakan pada
peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang ada
kaitannya dengan upacara adat seperti perkawinan dan
batagak gala (penobatan penghulu).
Nilai Keindahan (seni) tercermin dari motif ragam
hiasnya yang dibuat sedemikian rupa, sehingga
memancarkan keindahan. Sedangkan, nilai Ketekunan,
Ketelitian, dan Kesabaran tercermin dari proses
pembuatan untuk menghasilkan sehelai tenun/
songket memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan
demikian diharapkan agar generasi muda akan tumbuh
dan berkembang mempertahankan budaya dengan
melestarikan tenun songket yang indah dan bernilai seni
tinggi. (Lusiana Mohi - dari berbagai sumber)

Serba Serbi

Dukungan bagi Batik dan Tenun Indonesia
Produk kerajinan Indonesia menjadi andalan adalah batik dan tenun, yang telah mampu menembus dunia
lewat pasar ekspor.Pada 2017 ekspor mencapai 776 juta, meningkat 3,8% dibanding tahun sebelumnya.
Batik merupakan kerajinan unggulan yang menyumbangkan nilai ekspor sebesar USD 58 juta.

alam Pameran Pesona Busana dan
Aksesories Nusantara di Plasa
Kementerian Perindustrian yang
diikuti oleh 50 IKM binaan Dewan
Kerajinan Nasional, Ketua Umum
Dekranas Mufidah Jusuf Kalla mengatakan bahwa
pameran industri kerajinan batik Nusantara, tenun,
songket, kebaya, dan aksesori lainnya ini merupakan
salah satu cara untuk mempromosikan produk kerajinan
Nusantara, khususnya fesyen dan aksesori Indonesia.
“Pameran ini diharapkan dapat meningkatkan rasa
cinta dan bangga terhadap produk buatan Indonesia.
Setelah kenal timbul rasa cinta dan suka, sehingga mau
membeli dan mengenakan produk buatan anak bangsa,"
ujarnya dalam pembukaan pameran “Pesona Busana dan
Aksesories Nusantara” di Plasa Industri Kementerian
Perindustrian, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018..
Demi terus meningkatkan kinerja ekspor industri
kerajinan dalam negeri, Kementerian Perindustrian
dalam hal ini Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah (IKM) terus melakukan program
pembinaan IKM. Pada revolusi industri ke-4 (Industry
4.0), Kemenperin terus meningkatkan produktivitas,
penyerapan tenaga kerja, dan perluasan pasar bagi IKM.
Dalam pengembangan IKM, Ditjen IKM memiliki
program e-Smart IKM yaitu merupakan sistem basis data
IKM yang tersaji dalam bentuk profil industri, produk,
dan sentra yang diintegrasikan dengan marketplace
yang sudah ada. “Penggunaan teknologi digital atau
teknologi internet dalam salah satu rantai pasok IKM ini
merupakan penerapan revolusi industri 4.0 yang saat

ini sedang berkembang,” kata Airlangga Hartarto dalam
Peresmian Pembukaan Pameran Pesona Busana dan
Aksesories Nusantara di Plasa Industri Kementerian
Perindustrian, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.
Airlangga mengatakan saat ini digitalisasi menjadi
salah satu faktor pendorong berubahnya pola
pemasaran dari sistem offline menjadi online atau yang
disebut e-commerce. Dan Indonesia sendiri merupakan
negara yang sangat potensial untuk tumbuh dan
berkembangnya e-commerce.
Direktur Jenderal IKM Gati Wibawaningsih
mengatakan melalui program e-Smart IKM diharapkan
produk IKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas
dengan memanfaatkan teknologi digital tersebut. “
Untuk dapat mengetahui lebih detil mengenai
e-smart IKM, Ditjen IKM mempunyai layanan call centre
melalui Hotline IKM (1500-775) yang dapat langsung
diakses oleh seluruh masyarakat. Saya berharap para
pelaku IKM dapat memanfaatkan fasilitas ini sehingga
bisa mendapatkan informasi terhadap program,
kebijakan, fasilitasi dan layanan lainnya dari Ditjen IKM.
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Produk Spa Indonesia
Makin Diminati
Di Indonesia, pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional.
Salah satunya adalah Spa yang merupakan jenis pelayanan kesehatan tradisional dengan
menggunakan keterampilan dan ramuan melalui pendekatan holistik untuk menyeimbangkan
tubuh, pikiran, dan jiwa. Indonesia menjadi salah satu lokasi pelayanan Spa terbaik di dunia.

enis pelayanan kesehatan Spa diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014,
dimana pengertian pelayanan kesehatan
Spa adalah pelayanan kesehatan yang
dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai
jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern
yang menggunakan air beserta pendukung perawatan
lainnya berupa pijat, penggunaan ramuan/produk Spa,
terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik,
dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui
panca indera guna mencapai keseimbangan antara
tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga
terwujud kondisi kesehatan yang optimal.

Jenis perawatan Spa ini pada dasarnya terdiri
dari Spa tradisional dan Spa medis (medical Spa).
Spa tradisional meliputi Health Spa, sebagai bentuk
pelayanan kesehatan Spa untuk menghasilkan manfaat
relaksasi dan kebugaran, dan Wellness Spa sebagai
bentuk pelayanan kesehatan Spa untuk menghasilkan
peremajaan (rejuvinasi) dan penguatan sistem tubuh
(revitalisasi). Sedanglan Spa Medis (Medical Spa) adalah
upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif dan
diatur dalam pedoman tersendiri.
Di berbagai kesempatan dalam merumuskan
kebijakan, program nasional, atau rencana strategis,
sudah saatnya review program mengarah pada
target output ke final out come dan impact yang
ditimbulkannya. Oleh karena itu, impact pengembangan
produk Spa mengarah pada wisata kesehatan, wisata
budaya, dan dengan sendirinya akan berkembang
menjadi tujuan wisata yang turut memajukan industri
setempat.
Destinasi wisata
Didukung oleh perkembangan pariwisata saat ini,
menunjukan dampak secara multiplier terhadap semua
pihak yang terkait di dalamnya, dimana berbagai upaya
semakin kreatif dan inovatif dalam memberikan jasa
dan produk. Destinasi wisata telah menciptakan
bentuk baru yang dinamis seperti munculnya
produk wisata wellness sebagai respon terhadap
permintaan masyarakat wisata yang bukan hanya
bersifat rekreatif tetapi juga sehat.
Di sinilah Spa hadir untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat seiring peningkatan
kesejahteraan hidup yang lebih berkualitas.
Menindaklanjuti perubahan permintaan
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konsumen tersebut, Bali merupakan salah satu daerah
wisata yang telah lama memanfaatkan peluang pasar
atas potensi bisnis dengan pendapatan tinggi dan
menjanjikan. Bali sebagai destinasi wisata health and
wellness telah memiliki nama yang populer sebagai
salah satu destinasi Spa terbaik dan telah meraih
predikat The Best Destination Spa in Asia pada Asia
Spa and Wellness Festival Gold Award di Bangkok (The
Jakarta Post; 2009), dan The Best Spa di Dunia oleh
Berlin Based Fitness Magazine Senses pada Annual
International Tourism Bourse (ITB), Berlin pada tahun
2009.
Pada sisi yang sama adanya dukungan dari sektor
hospitality, infrastruktur yang mapan, industri
perhotelan, serta lingkungan bisnis yang teratur baik
telah berdampak positif terhadap perkembangan wisata
wellness. Spa Bali ini menjadi ikon Spa Indonesia yang
semakin dikenal dunia, salah satu yang mengangkat
wisata Bali diantaranya dalam novel berjudul “Eat, Pray
and Love” (2007) yang kemudian menjadi film layar
lebar dibintangi oleh aktris Holywood Julia Roberts,
yang berdampak pada meningkatnya Hotel and Resort
Spa dan Day Spa di Bali, di sini turut menghadirkan pula
daya tarik wisata Indonesia.
Industri Spa sebagai bagian yang melekat pada
pariwisata akan cukup memiliki kapasitas untuk
diunggulkan, sehingga sangat penting untuk dikelola
secara baik dalam menjaga citra Spa Indonesia,
khususnya di beberapa daerah destinasi wisata seperti
Bali untuk menjaga citranya sebagai wisata wellness.
Para pengusaha menciptakan beragam produk Spa
untuk masuk dalam persaingan ketat, demikian pula
griya pelayanan Spa Indonesia lainnya sudah banyak
yang dikenal di mancanegara seperti Marta Tilaar Day
Salon & Spa, dengan segala prestasi dan penghargaan
yang telah diraih turut mendukung kemajuan industri
Spa Indonesia di mata dunia.

Menilik potensi pasar dunia, salah satu negera di
Eropa dengan permintaan yang cukup besar terhadap
impor produk kosmetik yang didalamnya termasuk
produk Spa adalah Inggris. Negara ini menempati
peringkat ketiga
sebagai importir produk-produk
tersebut di dunia dengan nilai impor sebesar USD 5,51
miliar pada tahun 2016. Indonesia pun sudah ekspor
ke pasar Inggris, dimana Inggris merupakan pusat
penjualan produk kecantikan di kawasan Eropa. Ini
bisa dijadikan sasaran untuk pengembangan ekspor
nonmigas Indonesia ke depan.
Didalam pelayanan kesehatan Spa ini dibutuhkan
berbagai macam produk pendukung perawatan, antara
lain adalah aromaterapi. Terapi aroma memiliki sejarah
panjang dan mulai dikenal kembali seiring dengan
proses pengobatan atau perawatan secara natural yang
sering dikenal “back to nature” dengan menggunakan
bahan alami dari tumbuhan untuk meningkatkan
kesehatan tubuh, pikiran dan jiwa.
Indonesia sendiri memiliki keragaman terapi air
(Spa) yang sudah ada di beberapa daerah seperti
Martup Batak, Batangeh Minang, Tangas Betawi, Lulur
Jawa, So’oso Madura, Boreh Bali, Batimung Banjar,
Tellu Sulapa Eppa Bugis, dan Bakera Minahasa. Daerahdaerah ini sudah masuk dalam andalan pariwisata
Indonesia, hanya saja promosinya belum maksimal.
Meskipun kementerian lain terus berupaya
memperkenalkan wisata kesehatan Spa ini sebagai
daya tarik Indonesia, peran Direktorat Jenderal IKM
dibutuhkan terkait produk-produk Spa serta ramuan
tradisional yang digunakan. (Indah A. Sanusi)

Potensi pasar
Indonesia sangat terkenal dengan bahan-bahan
alami yang melimpah di berbagai daerah baik itu
dimanfaatkan langsung secara tradisional maupun yang
diolah secara modern. Bahan alami yang melimpah
tersebut menjadi bahan baku bagi pengembangan
produk kosmetik, sabun termasuk produk Spa dan
bisa menjadi salah satu prioritas pengembangan
ekspor nonmigas Indonesia ke depan. Produk
herbal dan kosmetik merupakan salah
satu produk unggulan dalam program
e-Smart Ditjen IKM Kementerian
Perindustrian.
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Inovasi dan Kreatifitas Pelaku IKM
Pelaku IKM harus terus mengembangkan ide dan cara baru agar produknya dapat bertahan
di tengah persaingan. Ide kreatif seringkali lahir dari situasi yang tak terduga. Motivasi
yang kuat biasanya mampu melawan ketakutan yang muncul.

erkembangan Industri Kecil dan
Menengah (IKM) mengalami kenaikan
signifikan dilihat dari kenaikan nilai
tambah produk IKM setiap tahunnya.
Pada tahun 2014 mencapai Rp 373
triliun, tahun 2015 menjadi Rp 439 triliun mengalami
kenaikan 17,6%," tahun 2016 menjadi Rp 520 triliun
atau meningkat 18,3% dibanding 2015. Dengan
demikian Industri Kecil dan Menengah terlihat nyata
telah memberikan kontribusi sebesar 32,5% terhadap
pertumbuhan Industri non migas nasional.
Hal ini didukung oleh beberapa komoditi IKM yang
mengalami perkembangan sangat pesat seperti IKM
fesyen, kerajinan, dan komponen otomotif. Dengan
persaingan yang sangat ketat pelaku usaha IKM dituntut
profesional dan memperkuat karakteristik pribadi
wirausaha yang mampu menghadapi dan menyelesaikan
berbagai kendala dan permasalahan dan mampu untuk
berkompetisi secara sehat dan terbuka.
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Adapun permasalahan–permasalahan yang harus
diperhatikan dan diselesaikan oleh pelaku usaha IKM
adalah sebagai berikut:
1. Standar mutu (kualitas) produk yang dihasilkan masih
ada yang belum konsisten memenuhi standar, baik
standar nasional maupun internasional terutama
dalam hal bahan baku, ukuran, delivery timenya.
2. Ketidakmampuan mengikuti perubahan teknologi
yang dinamis yang diikuti dengan kenaikan biaya
yang cukup mahal.

Serba Serbi
pesaing, fenomena ini terjadi ketika suatu inovasi
mengubah pasar atau sektor yang sudah ada dengan
memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan,
aksesibilitas, dengan harga terjangkau. Awalnya
disruptive innovation terbentuk dalam ceruk pasar
yang mungkin terlihat sama sekali tidak menarik atau
tidak penting, tapi akhirnya produk atau ide baru
benar-benar mengubah industri. Misalnya kulkas
yang diperkenalkan sebagai pengganti icebox dan
mobile phone yang dikembangkan sebagai pengganti
telepon rumah. Kedua produk tersebut awalnya tidak
disambut dengan baik ketika pertama kali hadir di
pasar, tapi seiring berjalannya waktu kedua produk
tersebut akhirnya sampai saat ini tidak bisa lepas dari
kehidupan konsumen

3. Persaingan dipasar bebas dengan negara lain yang
semakin tinggi memerlukan sarana informasi dan
transportasi yang memadai untuk mencapai akses
pasar yang lebih luas.
4. Keterbatasan akses permodalan usaha dari lembaga
keuangan baik dari swasta maupun pemerintah
dengan persyaratan ringan dan terjangkau.
5. Perubahan selera konsumen yang sangat dinamis
memerlukan kreatifitas dan inovasi yang dilakukan
secara terus menerus.
Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang
ada, pelaku usaha IKM harus melakukan beberapa
inovasi yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk
perkembangan usahanya yaitu:

adalah
3. Inovasi terbalik (reverse innovation);
mengenai solusi yang diadopsi pertama kali dalam
pasar miskin, dinegara-negara berkembang yang
kemudian menemukan pasar yang lebih kaya, negaranegara maju.Contoh dari inovasi ini adalah mie kering
Nestle yang awalnya dikembangkan untuk digunakan
di India yang akhirnya menjadi populer di Australia
dan Selandia Baru, serta format toko-toko Wal-Mart
yang lebih kecil awalnya digunakan di Meksiko, tetapi
akhirnya menjadi populer di Amerika Serikat.
4. Inovasi bertahap (incremental innovation) adalah
ketika perusahaan membuat perubahan kecil dalam
produk dan layanan secara bertahap disesuaikan
dengan kebutuhan pasar incremental innovation
hanya dibangun berdasarkan apa yang sudah ada.
Contoh dari inovasi ini adalah pisau cukur pria yang
dimulai dengan satu pisau dan sekarang memiliki

1. Inovasi terbuka (open innovation); Menggunakan
ide, baik internal maupun ekternal dengan
mempercepat produk internal dan memperluas
pasar, Ketika ide dilakukan dengan benar dan
konsisten, maka inovasi ini memiliki potensi untuk
mengurangi biaya, mempercepat waktu akses
ke pasar dengan memanfaatkan promosi digital
e-Smart IKM yang bekerja sama dengan online
promotion. Meningkatkan diferensiasi berdasarkan
keanekaragman produk, pemilihan tempat yang
tepat, harga yang terjangkau, waktu peredaran
di pasar, dan menciptakan arus pendapatan baru
melalui difersifikasi produk yang lebih dinamis
sesuai kebutuhan pasar.
2. Inovasi penggusur (disruptive innovation); Ketika
produk atau jasa baru dimulai untuk uji coba pasar
tetapi akhirnya bergerak naik menggusur produk
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BUAT IDE BARU

PUNYA MOTIVASI KUAT
LAWAN RASA TAKUT
TERBUKA PADA MASUKAN

Jangan pernah berhenti untuk memunculkan ide berfikir untuk membuat
produk/jasa maupun ide pemasaran agar usaha anda terlihat menonjol dari
pesaing produk yang sama.
Dengan motivasi kuat kita tidak mudah menyerah mencoba ide-ide kreatif
menciptakan hal-hal baru yang tidak terpikirkan oleh orang lain.
Jangan pernah takut gagal mencoba ide baru sampai
mendapatkan hasil yang anda inginkan.
Ketika menemukan ide baru diskusikan dan konsul tasikan dengan rekan
bisnis untuk meminta pendapatnya.

PERLUAS PENGETAHUAN CARI Cari informasi tentang ide-ide dan gagsan anda dari berbagai sumber untuk
INFORMASI PENDUKUNG mendukung aplikasi ide sesuai dengan yang anda inginkan.

tiga atau empat pisau dan Mobil, HP yang secara
konsisten diperbaharui dengan asesoris yang
memiliki fitur dan teknologi yang multifungsi.
5. Inovasi terobosan (breakthrough innovation);
bisa juga disebut sebagai inovasi radikal, yang
mengembangkan sepenuhnya ide-ide dan konsep
baru yang tidak ada kaitannya dengan produk yang
sudah ada. Inovasi ini sering dikembangkan oleh tim
penelitian dan pengembangan yang menggunakan
teknologi baru untuk memperkenalkan produk agar
cepat naik ke puncak pasar yang baru. Contoh dari
inovasi ini termasuk internet dan transistor.
Inilah beberapa pilihan jenis inovasi yang dapat
dipilih oleh pelaku usaha IKM yang novatif agar mampu
berdaya saing dalam persaingan usaha yang sangat
kompetitif. Selain menjadi pelaku usaha Inovatif
juga dituntut menjadi pelaku usaha yang kreatif. Ada
beberapa hal yang harus diketahui tentang kreatif yaitu:
1. Kreatif dari bahasa Inggris adalah “create” berarti
menciptakan, Dalam bahasa Indonesia kreatif
berarti memiliki kemampuan untuk menciptakan
atau menghasilkan sesuatu yang baru.Sedangkan
proses kreatif disebut kreatifitas
2. Kreativitas adalah proses mengembangkan dan
mengekspresikan gagasan yang diperkirakan
bermanfaat yang mencakup pemikiran diverigen,
tidak terikat sesuatu setiap gagasan harus
diekspresikan dan dikomunikasikan keorang lain dan
dapat direalisasikan agar diminati konsumen.
3. Kreativitas
adalah
kemampuan
untuk
mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru
dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang
(thinking new thing). Kemampuan untuk menerapkan
kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan
menemukan peluang (doing new thing)
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4. Ide kreatif terlahir dari ide sederhana ditemukan
di lingkungan sekitar. Tidak harus susah dan mahal
serta berkeahlian tinggi menggunakan inovasi
teknologi contohnya; ide kreatif produsen sepatu
buatan tangan 100 persen dengan konstruksi
"good year welt shoes" dengan inovasi bahan yang
digunakan serat kelapa, serat bambu, kulit ikan
nila, kulit biawak, dan kulit ular. Membuat kaos kaki
anti bau dari bahan serat bambu, produknya ramah
lingkungan, dan lain sebagainya.
Dari paparan di atas sudah saatnya pelaku usaha
IKM untuk selalu mengembangkan kemampuan diri
agar memiliki karakter pribadi wirausaha yang tangguh,
ulet dan mandiri dalam menjalankan usahanya secara
kreatif dan inovatif sehingga mampu menjadi pelaku
usaha yang profesional yang memiliki komitmen tinggi
untuk selalu konsisten menghasilkan produk yang fokus
kepada kualitas dan bernilai tambah dan berdaya saing
tinggi dengan produk sejenis maupun dengan produk
luar negeri.
Maju terus pelaku usaha IKM untuk membangun ekonomi
nasional. (Lusiana Mohi dari berbagai sumber)

Serba Serbi

Ekspor Industri

Alas Kaki Nasional Meningkat
Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan industri alas kaki Indonesia yang kini
terus berkembang pesat. Sektor alas kaki masuk program prioritas industri nasional untuk terus
dikembangkan. Pertumbuhan industri alas kaki sepanjang 2017 dilihat berdasarkan nilai ekspor
tumbuh sebesar dua persen yaitu sebesar US 4,7 miliar dari sebelumnya US 4,6 miliar.

irektur Jenderal Industri Kecil dan
Menengah
Gati
Wibawaningsih
mengatakan kenaikan ini jelas
memberikan harapan besar bagi para
pelaku industri alas kaki dan barang
dari kulit. “Ini menunjukan bahwa ada perbaikan dari
kinerja ekonomi Indonesia yang memberikan harapan
besar pada pertumbuhan ditahun 2018 ini. Sehingga,
pergerakan ekonomi menjadi lebih optimis dan para
pelaku bisnis dapat lebih semangat ditahun 2018,”
ucapnya dalam Pembukaan Pelatihan Bimbingan Teknis
Operator Jahit Sepatu dan Bimbingan Teknis Desain
Alas Kaki Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh
Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia
(BPIPI) di Sidoarjo, Senin, 19 Februari 2018.
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Pertumbuhan industri alas kaki di Indonesia saat ini
cukup berkembang pesat, terlihat dari sebaran IKM alas
kaki di Indonesia yang mencapai kurang lebih 32.562
IKM dengan sebaran tenaga kerja sebanyak 113.907.
Secara makro, dalam periode lima tahun (2012 – 2016)
terjadi peningkatan signifikan terhadap konsumsi
perkapita masyarakat indonesia terhadap alas kaki yang
semula hanya 1,8 pasang menjadi 3,3 pasang per tahun.
“Melihat potret pasar saat ini , artinya rata-rata
kebutuhan sepatu orang indonesia lebih dari tiga pasang
per tahun. Dan di masa datang konsumsi alas kaki akan
semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan
tingkat kemakmuran (daya beli),” jelas Gati.

telah membuat strategi pengembangan IKM alas
kaki yang akan difokuskan pada perkuatan eksistensi
dan kemajuan organisasi, sedangkan pada strategi
penumbuhan IKM akan difokuskan pada wirausahan baru
dan penyebaran IKM alas kaki di dalam negeri.
“IKM alas kaki saat ini dituntut harus mampu
menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada produk
yang dihasilkan. Salah satu usaha dalam meningkatkan
pembangunan sektor ekonomi industri adalah dengan
memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kualitas
produk,” jelasnya.

Secara makro pertumbuhan industri kulit, barang jadi
kulit dan alas kaki berada di atas rata-rata pertumbuhan
ekonomi nasional. Sektor ini tumbuh sebesar 8,51 persen
di tahun 2016. Dilihat dari kontribusinya, sektor ini telah
menyumbang PDB nasional sebesar 1,56 persen pada
tahun 2016 dari sektor non migas. Melihat data capaian
nilai ekspor pada akhir tahun 2016, untuk sektor alas
kaki berada pada 4,65 juta USD, yang berarti sektor alas
kaki terus mengalami surplus dan terjadi kenaikan dari
tahun 2015 sebesar 4,50 juta USD.

Gati
mengatakan
dengan
tiga
pilar
utama
pengembangan
organisasi Knowledge, Training dan Design, BPIPI
akan fokus pada pengembangan SDM (sumber daya
manusia) industri yang akan menunjang sektor IKM
alas kaki. “Terdapat, beberapa program prioritas antara
lain pengembangan standard kompetensi sumber daya
manusia industri, penumbuhan wirausaha baru dan
mendorong program national branding untuk IKM alas
kaki. Salah satunya program merek ‘Ekuator’, yang mana
Kemenperin bertindak sebagai pemilik brand, pemasar,
dan pemegang hak atas karya intelektual desain sepatu
tersebut yang diproduksi oleh IKM nasional,” tutur Gati.

Berdasarkan World Footwear Market 2016, Asia
masih mendominasi 87 persen produksi alas kaki
dunia, dan Indonesia pada posisi keempat dengan total
produksi 1 milyar pasang lebih atau sekitar 4,4 persen
kontribusi produksi alas kaki dunia. Oleh karena itu
agar terus mampu bersaing di pasar dunia, melalui Balai
Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)
yang berada dibawah naungan Ditjen IKM, Kemenperin

Gati berharap dalam acara bimbingan teknis Operator
Jahit Sepatu dan Bimbingan Teknis Desain Alas Kaki
Tingkat Dasar, diharapkan para peserta akan mampu
meningkatkan produktifitas sehingga menghasilkan
produk yang berdaya saing tinggi kususnya bidang alas
kaki, serta terciptanya SDM yang memiliki keterampilan
teknis sesuai tuntutan pasar sehingga dapat bersaing di
pasar lokal maupun ekspor.
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Serba Serbi

Pasar Furnitur Masih Menjanjikan
Indonesia menempati posisi kelima dalam pasar furnitur. Sampai November 2017 tercatat
ekspor furniture mencapai 1,2 milyar USD. Selain negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan
Jepang menjadi tujuan ekspor tradisional Indonesia. Bukti furnitur Indonesia memiliki kualitas
baik dan layak dipromosikan ke dunia internasional.

ukungan terharap produk furnitur
oleh Kementerian Perindustrian
melalui Direktorat Jenderal Industri
Kecil dan Menengah (IKM) antara
lain pada pameran Indonesia
International Furniture Expo 2018. “Dalam rangka
meningkatkan promosi produk IKM furnitur Indonesia
ke pasar potensial sehingga pasar produk furniture
Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan
ekspor lebih besar,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil
dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih.
Pameran IFEX 2018 merupakan pameran furnitur
internasional yang diadakan setiap tahun. “Kami ingin
membuktikan produk-produk mebel dan kerajinan
industri kecil dan menengah memiliki kualitas yang baik.
Terutama produk-produk yang memang sudah pantas
dan layak dipromosikan ke Internasional,” tambahnya.
Kemenperin memfasilitasi pameran berupa booth
seluas 384 m2 untuk tiga koperasi yaitu Koperasi
Industri Mebel dan Kerajinan Solo Raya (KIMKAS),
Koperasi Industri Mebel dan Kerajinan Jepara (KIDJAR),
dan Masyarakat Kerajinan dan Mebel Mataram
(MAKAREMA), dimana masing-masing koperasi akan
mendapatkan luas lahan seluas 120 m2 dan luas lounge
29 m2.
Di lokasi yang berbeda, Kementerian Perindustrian
juga ikut berpartisipasi dalam pameran Jogja
Internasional Furniture and Craft Fair Indonesia 2018
(JIFFINA). Pameran JIFFINA 2018 merupakan pameran
furniture internasional yang diikuti oleh 260 perusahaan
dari Jawa-Bali, dan telah dikunjungi 778 pembeli dari 48
negara.
“Kami ingin membuktikan produk-produk mebel dan
kerajinan industri kecil dan menengah memiliki kualitas
yang baik. Terutama produk-produk yang memang
sudah pantas dan layak dipromosikan ke Internasional,”
kata Gati.
Di JIFFINA 2018, Kemenperin memfasilitasi pameran
berupa booth seluas 336 m2 untuk KIMKAS, KIDJAR, dan
MAKAREMA.
“Produk yang ditampilkan dalam pameran ini
merupakan produk pilihan, produk baru dan produk

yang diproduksi oleh berbagai kelompok dari anggota
tersebut. Ketiga komunitas ini merupak kerja sama
yang baik antara industri kecil maupun mikro, serta
hasil karya desain-desain produknya itu bisa dipasarkan
desain yang marketable,” jelas Direktur IKM Pangan
Barang dari Kayu dan Furnitur atau PBKF Kementerian
Perindustrian Sudarto.
Sudarto menjelaskan bahwa Ditjen IKM mempunyaia
konsep pembinaan melalui pembinaan 3N yaitu New
Desain, New Product, dan New Market. “Inilah yang
sebetulnya merupakan suatu bentuk kerja sama untuk
menghasilkan produk yang marketable. Jadi diharapkan
para IKM tersebut akan terus mendapatkan buyer yang
baru dengan produk yang bisa dikerjakan oleh anggota
kelompok tersebut,” kata Sudarto.
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Sudahkah Produk
Anda Dikemas
Dengan Baik ?

KLINIK PENGEMBANGAN DESAIN MEREK & KEMASAN
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 lt. 15 Jakarta 12950 - Indonesia
Telp. 021 - 5255509 ext. 2361 Faks. 021 - 5253526
Email: klinik.kemasan@gmail.com

Konsultasikan bagaimana cara mengemas produk anda dengan baik..
Disini kami menyediakan layanan desain merek tanpa dipungut biaya

