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DUKUNG KARYA

ANAK BANGSA

BANGGA Buatan Indonesia (BBI) bukan semata slogan tanpa isi. Pemerintah mewujudkannya dalam sebuah
gerakan nasional- Gerakan Nasional Bangg a Buatan Indonesia. Kekayaan alam Indonesia ditambah kreativi-
tas masyarakat menjadi modal tak ternilai yang dijadikan dasar gerakan ini bergulir sejak Mei 2020.

Gerakan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia supaya bangg a membeli, mengg unakan atau
mengonsumsi, dan mempromosikan produk-produk lokal agar industri kecil dan menengah (IKM) Indonesia
dapat terus berkembang. Karena produk-produk hasil karya anak bangsa sendiri tak kalah dalam aspek 
kualitas.

“Melanjutkan kesuksesan Gerakan Bangg a Buatan Indonesia tahun lalu, kali ini Kemenperin kembali men-
jadi movement manager gerakan Bangg a Buatan Indonesia dengan mengg andeng Pemerintah Provinsi Lam-r
pung. Kami mengusung tema Lagawi Fest, dan tagline Lampung Bangg a Wirausaha Industri, Satu Bumi Jutae
Karya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Provinsi Lampung, memiliki keragaman produk lokal yang berpadu dengan kreativitas sehingg a menghasil-
kan produk berkualitas yang memiliki daya saing. Para pelaku IKM di Lampung mampu menghasilkan produk 
berbasis sumber daya alam yang memang kaya.

Menperin mengungkapkan, dalam Gernas BBI 2022, Pemerintah mengusung konsep yang berbeda dari
tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, Kemenperin akan menjaring 30 IKM Lampung terbaik yang berhak 
mendapatkan pendampingan. Program ini selaras dengan program e-Smart IKM sebagai salah satu strategi
implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri kecil dan menengah. 

Melalui website esmartikm.id terjaring 30 IKM Lampung terbaik yang akan dikurasi lagi menjadi lima d cham-
pion terpilih yang berhasil meningkatkan transaksi penjualan dan omsetnya. Mereka akan akan menda-i
patkan banyak pelatihan dan reward. “Ini bentuk perhatian dan dukungan pemerintah untuk mengangkatd
IKM-IKM hebat di Lampung,” kata Menperin.

Untuk IKM di luar Lampung dapat bergabung dalam program e-Smart IKM reguler dengan mendaftar ke
esmartikm.id. Pendaftaran ini telah dibuka sejak Februari hingg a Juni 2022.

Ayo dukung produk-produk buatan anak bangsa!
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Lagi produksi 
apa nih? 

makanan ringan 
ya Mas?

Produksi gampang 
Bung GEMA, ... tapi 

saya bingung 
memasarkannya nih. Apa itu 

BBI?

Waduh saya 
ketinggalan nih 
... ok lah nanti 
saya cari tahu 

di website 
Kementerian 

Perindustrian.

Program Gerakan 
Nasional Bangga 

Buatan Indonesia, 
agar IKM makin jago 

bikin produk, dan 
konsumen makin cinta 

ama buatan lokal. 
Kemenperin bikin 

banyak pendampingan 
tuh untuk IKM

Mumpung ada 
Kampanye BBI, bisa tuh 

daftar programnya. 
       Biar langsung

jualan di

14

42

Indeks

56

66

68

74

Keripik Pisang Shinta 

Membawa Berkah

Jatuh bangun dalam berbisnis adalah hal biasa. 

Kegigihan menjalani usaha tentu membuahkan 

hasil manis.

Hilirisasi Produk Kopi Bubuk 

Kopi yang beredar di pasaran harus 

melalui perjalanan panjang mulai dari biji kopi 

hin� a akhirnya muncul di depan kita. Nilai tambah 

harus dimulai dari hilirisasi.
 

Industri 4.0 dan Tantangan Pelaku 

Industri Kecil dan Menengah

Kolaborasi antara teknologi siber dan 

teknologi otomatisasi merupakan sesuatu 

yang perlu dipahami kalangan industri kecil dan 

menengah (IKM). Terlebih Indonesia saat ini 

tengah menghadapi industri 4.0.

Penjualan Melesat,  

Konsumen Jadi Sahabat

Ada banyak cara mengenalkan produk kepada kon-

sumen. Ketika mulai dilirik dan jadi produk yang bisa 

memenuhi keinginan pasar, after market menjadi 

sesuatu yang tak boleh diabaikan.

STANDARDISASI
& TEKNOLOGI

PELUANG
USAHA

SERBA
SERBI

INFO KEBIJAKAN

Afi rmasi untuk Belanja Produk Dalam Negeri

Aksi memanfaatkan produk asli Indonesia ditegaskan dalam sebuah pertemuan bisnis di Nusa Dua Bali, Maret lalu. Meraih rekor 

MURI, momen ini mengawinkan pengadaan barang pemerintah dengan produsen produk lokal, dan digadang-gadang mendong-

krak perekonomian sebesar 1,7%..

INFO  UTAMA

Langkah Nyata

Ban� a Buatan Indonesia 2022

Gerakan Nasional (Gernas) Bangg a Buatan Indonesia yang dicanangkan 14 Mei 

2020, terus bergulir ke berbagai penjuru nusantara. Pemerintah tak pernah 

berhenti mendukung produk-produk UMKM  agar lebih dikenal masyarakat 

dan dunia. 

SENTRA KE SENTRA

Mengenal Batik Lampung

Kalau menyebut Lampung yang terbayang adalah keripik pisang. Tapi 

bila mengulik lebih dalam lagi ada banyak produksi luar biasa di sana, 

batik misalnya.

12
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INFO
Kebijakan
INFONF
Kebijakan

Perlindungan Indikasi Geografi s
Kopi Robusta dan
Lada Hitam Lampung
Perlindungan produk indikasi geografi s memberikan nilai tambah, daya saing serta 
keuntungan kepada para stakeholders seperti petani, produsen dan eksportir. Selain itu s
juga untuk menghindari persaingan curang dalam perdagangan.

P
RODUK ungg ulan suatu daerah yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan
spesifi k wilayah perlu dijaga keberadaan dan kelestariannya. Tidak hanya
menjadi tangg ung jawab masyarakat dan pemerintah daerah setempat, namun

kementerian teknis harus berperan dalam memfasilitasi perlindungan produk tersebut
seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan
HAM, dan kementerian terkait lainnya.

Seringnya terjadi pelanggaran terhadap produk unggulan daerah yang memiliki
keunikan cita rasa, keunikan bentuk yang khas, telah mendorong pemerintah
untuk meningkatkan perlindungan terhadap produk daerah tersebut. Mereka
melakukan dengan cara mengedukasi masyarakat untuk memahami betapa
pentingnya perlindungan hukum produk indikasi geografis agar tidak diakuiar tidak diakui
oleh nega a lain Mas a akat memegang pe anan penting sebagaimana te t ang dioleh negara lain. Masyarakat memegang peranan penting sebagaimana tertuang di
dalam pasal 53 ayat 3 Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merrek dan Indikasi
Geografi s menyebutkan bahwa pemohon perlindungan Indikasi Geograafi s merupakan:
a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan ggeogrggg afi s tertentu yayyy ngg mengug saaa-

hakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan 
tangan atau hasil industri; b.Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat seperti kelompok 
konsumen, kelompok produsen, kelompok pencinta maupun kolektor agar bersatu 
menjaga dan melindungi produk indikasi geografi s dari ancaman perampasan dan 
pengakuan pihak luar. Hal itu perlu dilakukan dengan cara segera mendaftarkan dan 
melindungi produk indikasi geografi s ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
Kemenkum HAM.

Melek kekayaan intelektual

Masyarakat Lampung menyadari akan pentingnya perlindungan indikasi geografi s Masyarakat Lampung menyadari akan pentingnya perlindungan indikasi 
eped lian(IG) p od k ngg lan dae ah kopi ob sta dan lada hitam Lamp ng Keepedulian (IG) produk ungg ulan daerah kopi robusta dan lada hitam Lampung. Ke
ari serta masyarakat yang tergabung dalam asosiasi dan berminat mempelaj

ada hitammemahami persoalan tentang indikasi geografi s kopi robusta maupun la
asi diben-itaLampppung,gg  merupakan inisiasi serta dukungan pemerintah untuk memfasil

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

KopKopKopKopKopi LLi Li i Li ampampampampamama ungungunggg tete te te t rmrmarmamaaaamamaaaaaaaaaaaaasssssuksusuksuksuksukksssusuksssssss  
jenjenjenennjennnnje is is is issisi kopkopkopkopkopkopkkkokopopkokopi ri ri ri ri rii i obuobuobuobuoobuobubuobuustastastastastaststaastaa, k, k, k, kk, kkkopiiopiopiopiooooo  
yanyanyanyanyanyanyyy g tg tg tg tg tg tg terkerkerkerkerkeerkr enaenaenaenaaenan l mmml ml ml ml mmmmmemiemiemiemiemiemiememiemiemilikliklikliklikkliklikil i i iiii i ii
citcitcitcitcititta ra ra rrrra rasaasaasaasaasaasasasaaaa ya yayayaya yaya yayyyyaay ng ng nng gng gn kuakuakuakuakuakuakuakuauaau t dt dt dt dt dt ddt dt ddddan an anananananaaan
cencencencennenceenceee derderderderderderdereederedeee ungungungungungungunununungunn  pa pa pa papapapp hithithithithithittthittthh .......dddd gggg hithithith
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Masyarakat Indikasi Geografi s Kopi
Robusta Lampung (MIG-KRL) dan 

Masyarakat Indikasi Geografi s
Lada Hitam Lampung (MIG-LHL)

Alamat : Sekretariat Dinas
Perkebunan Provinsi Lampung

Jln Basuki Rahmat No.8A Teluk Betung, 
Bandar Lampung

DDOKDOKOK.DOK. KEMKEM KEM NPNNP RINDOK. KEMENPERIN

tuknya Masyarakat Indikasi Geografi s Kopi Robusta Lampung (MIGG-KRL) maupun
Masyarakat Indikasi Geografi s Lada Hitam Lampung (MIG-LHL).  

MIG-KRL dan MIG-LHL adalah suatu lembaga yang mewakili masyarakat/petani yang
mendiami kawasan Kabupaten Lampung Barat, Tangg amus, dan Waay Kanan untuk 
kopi robusta serta Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur, Lammpung Barat dan
Tangg amus untuk lada hitam. Semua itu bertujuan untuk menjaga prodduksi serta mutu
produk kopi robusta dan lada hitam Lampung, sekaligus mengusulkaan perlindungan
produk tersebut sebagai produk indikasi geografi s.

Begitu juga dorongan serta semangat dari kabupaten setempat yang turrut berkontribusi
dalam penyelesaian proses pendaftaran indikasi geografi s, serta koordinasi yang baik 
dari berbagai pihak, mulai dari pengajuan usulan sampai tahap akhir hingg a pendaftaran
ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM.

   IG Kopi Robusta Lampung

Tepatnya pada 13 Mei 2014 kopi lampung telah menerima Sertifi kat Indikasi
Geografi s dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum dan HAM dengan
nama ‘Kopi Robusta Lampung’ yang meliputi tiga kabupaten sebagai sentra produksi
kopi yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tangg amus, dan Way Kanan. Kopi Lampung
juga menuai prestasi di dalam maupun di luar negeri di antaranya 10 besar terbaik 
di ajang kompetisi kopi Specialty Indonesia diwakili oleh Robusta Lampung Barat.
Kemudian meraih penghargaan Bronze Gourmet di ajang penghargaant AVPA Gour-
ment Product Paris 2018 pada kategori roaster D’Lampung dengan sampel kopig
robusta Lampung Barat.

Kopi robusta Lampung secara umum berkualitas baik, saat disangrai dengan tingkat
(medium rast) warnanya homogeny, dengan aroma bubuk kopi serta nuansa coklattt
dan rempah-rempah (coklat dan pedas). Hasil analisis menunjukan bahwa rasa
kopi ini manis dan sedikit rasa asam yang pahit serta aroma/aroma, rasa, dan
aftertastenya baik.

        Deskripsi IG kopi robusta Lampung sebagai berikut:

Nama Indikasi Geografi s yaitu Indikasi Geografi s Kopi Robusta Lampung (Lampung 
Robusta Coffee)e
Nama pemilik : Masyarakat Indikasi Geografi s Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL)
Alamat : Sekretariat Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Jln Basuki Rahmat No.8A 
Teluk Betung, Bandar Lampung

  IG Lada Hitam Lampung

Pada 2 Mei 2016 lada hitam Lampung mendapatkan Sertifi kat Indikasi Geografi s
dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM dengan nama IG Lada Hitam
Lampung (Lampung Black Pepper) meliputi empat kabupaten penghasil lada hitamr
terbesar yaitu Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Barat, dan Tangg amus.

Lada hitam Lampung memiliki ciri yang khas yaitu berwarna hitam sampai kecoklat-
coklatan dengan kadar air maksimal 13 persen, kadar piperine 3,29-4,7 persen,
minyak atsiri 1,14-2,89 persen, dan oleoresin 12,8-15,20 persen. Bentuknya kecil
dan padat, tetapi memiliki tingkat kepedasan yang dapat bertahan lama dengan
aroma sangat kuat. Lada hitam Lampung juga dijuluki sebagai King of Spice ataue
raja rempah-rempah.

    Deskripsi Indikasi Geografis lada Hitam  
    Lampung  sebagai berikut: 

Nama Indikasi Geografi s yaitu Indikasi Geografi s Lada Hitam Lampung (Lampung Black 
Pepper)  Nama pemilik: Masyarakat Indikasi Geografi s Lada Hitam Lampung (MIG-LHL), r
Sekretariat di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Jln Basuki Rahmat No.8A Teluk 
Betung, Bandar Lampung.

    Manfaat perlindungan indikasi geografi s

Dengan adanya perlindungan indikasi geografi s kopi robusta dan lada Lampung, kualitas 
produk dan kemurnian tanaman tetap terjaga, serta proses pascapanen yang tepat 
dapat menjamin perdagangan yang menguntungkan bagi semua pihak. Kopi robusta 
dan lada hitam Lampung yang sifatnya sangat spesifi k lokasi, dapat terhindar dari 
pemalsuan produk.

Di samping itu produsen lokal juga mendapat perlindungan hukum terhadap nama asal 
produk agar tidak dipergunakan oleh pihak lain. Hal itu mengingat kopi robusta dan lada 
hitam Lampung telah memiliki reputasi baik di pasar domestik maupun internasional.

Pemegang hak indikasi geografi s mendapat kewenangan untuk mencantumkan logo IG 
pada produk yang dijualnya. Selain itu berhak mengikuti kegiatan promosi produk indikasi 
geografi s, serta dapat melakukan gugatan terhadap pelaku penyalahgunaan hak IG.

Pemegang hak IG wajib mematuhi SOP (standar operasional prosedur) yang tertulis di 
dalam buku persyaratan, wajib menjaga kualitas produk, serta wajib menjaga nama 
baik asosiasi (MIG) dan produk indikasi geografi s yang didaftarkan. (Elly Muthia, diolah 
dari berbagai sumber)

Lampung termermermermermrmrmrmrmrmrmmermerrmrmrmermrmrmmaaaaasuaaaa k jalur rempppppppppppppp hhhhhhhhhhhhhhhhhhahahhahahahahahhahhhahahahahaaahahaahahhahahah ahah nnnusn antara dan pernah berjaya
sebagai pusat rempah terutama lada.
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INFO KEBIJAKAN

Pengembangan IKM 
di Sentra IKM
Melalui OVOP
Model pembinaan IKM berbasis One Village One Product (OVOP) memiliki semangat untuk t
mengangkat potensi daerah yang memiliki kearifan lokal, sehingg a menghasilkan produk 

b d i d dit i i l l b lyang berdaya saing dan diterima pasar nasional maupun globalyang berdaya saing dan diterima pasar nasional maupun global.

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

PrPrProrooooPrPrP dukdukdukdukukdukdukkdukukdukdukk anaaaananana an an anyyamyamamamayamyamyamyamammaan annaaaaa dendendendendendend gangananganganananggan k ke ke kekeke kearariariarararararifafanfannnnnnnnanf  lo lo lolol kalkakalkalk
memmememememememmeemmemiliiliiliiiliiliiliikikii kiki ii pppotpotpopotpppotpppp ensenenennenssssensi ei eeeeeei kspspsppspkks or or rr yanyananananananyang cg cg cg cg cg cg cccukuukuukuukuukuukuukuukup p p bbbbbp bbp bbp bbesaesaesaesaesaaaaar.r.r.r.r.r.rrr
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K
EANEKARAGAMAN hayati dan budaya yang dimiliki Indonesia
harus diakui sungg uh teramat kaya, dan merupakan modal besar 
yang menjadi keungg ulan komparatif negara kita. Memanfaatkan

hal tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya saing produk 
industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM), yang mana dalam konteks
ini dengan menonjolkan aspek yang memang telah melekat pada produk tersebut,
baik karena bahan bakunya, ciri khas dan keunikannya, tradisinya, kearifan lokalnya
maupun reputasinya.

Dari komoditi makanan dan minuman, siapa yang bisa membantah keberagaman
makanan dan minuman khas Indonesia mulai dari rendang, dodol, amplang, dan
lainnya. Pada komoditi batik, telah dipertegas dengan ditetapkannya sebagai Wari-
san Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi pada 2 Oktober 2009 oleh
UNESCO. Komoditi tenun juga memperlihatkan begitu kaya dan tersebar di seluruh
wilayah Indonesia dengan berbagai ciri dan ragamnya. Begitu juga dengan anyaman
yang telah lama membudaya dengan mengg unakan berbagai jenis bahan, mulai dari
pandan, bambu, purun, sampai dengan ketak. Pada komoditi gerabah, telah mengakar 
sejak zaman kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pembinaan IKM berbasis sentra telah berkembang melalui berbagai pendekatan,
salah satunya One Village One Product (OVOP). Model pembinaan ini memilikit
semangat untuk mengangkat potensi daerah yang memiliki kearifan lokal sehingg a
menghasilkan produk yang berdaya saing dan diterima pasar nasional maupun global.
Konsep OVOP pertama kali diperkenalkan di Prefektur Oita Jepang pada 1979 oleh
Dr Morihiko Hiramatsu. 

Spirit yang dibangun Morihiko ialah untuk mendorong masyarakat suatu daerah agar 
dapat menghasilkan produk yang kompetitif dengan nilai tambah tingg i dan mampu
bersaing di tingkat global. Namun produk itu tetap memiliki ciri khas keunikan dan
karakteristik daerah tersebut, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber 
daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemudian konsep ini berkembang
dan diadopsi oleh negara-negara ASEAN di antaranya Malaysia, Filipina, Indonesia,
Kamboja, Vietnam, dan Thailand serta negara-negara di Asia Selatan, Afrika, Eropa
Timur, dan Amerika Selatan.

Pembinaan IKM di sentra melalui pendekatan OVOP memiliki 3 prinsip dasar, yaitu: 1)
Local yet global, yang artinya mengupayakan potensi lokal untuk menghasilkan produk l
yang berdaya saing global. 2) Self reliance and creativity, yang menekankan bahway
kemandirian masyarakat setempat menjadi motor pendorong utama program OVOP.

tu bagaimana pengembangan SDM berperan 
au tidaknya program OVOP.

p OVOP diperkenalkan dan diadopsi di Indo-
sejak 2007, dan mulai 2013 Kementerian Per-
trian memberikan Penghargaan OVOP kepada 

ang memenuhi kriteria OVOP dalam bentuk 
n bintang sesuai dengan hasil penilaiannya 
a kelompok komoditi, yaitu: 1. Makanan dan 
man, 2. Kain Tenun, 3. Kain Batik, 4. Anyaman, 

n 5. Gerabah.

Pada Penghargaan OVOP yang terakhir dis-
elengg arakan di 2018, ditetapkan sebanyak 
112 IKM OVOP terdiri atas 63 IKM makanan 

dan minuman, 22 IKM kain tenun, 13 IKM kain batik, 10 IKM anyaman, dan 4 IKM 
gerabah. Terdapat 4 IKM OVOP bintang 5, yaitu: 1. PT Tama Cokelat Indonesia dari 
Kabupaten Garut, Jawa Barat pada komoditi makanan dan minuman dengan produk 
cokelat dodol, 2. Tenun Antik Hj Fatimah Sayuthi dari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah 
Datar, Sumatera Barat pada komoditi kain tenun, 3. Batik Winotosastro dari Kota 
Yogyakarta, DIY pada komoditi kain batik, dan 4. UD Mawar Art Shop dari Kabupaten 
Lombok Barat, NTB pada komoditi anyaman dengan produk anyaman ketak.

pPermenperin Nomor 14 Tahun 2021
Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Program OVOP dan menyesuaikan 
dengan perkembangan teknologi, serta dalam rangka mendorong kemudahan 
aksesibilitas dan efisiensi pemanfaatan Program OVOP kepada dinas perin-
dustrian daerah dan pelaku usaha IKM, telah dilakukan revisi atas payung 
hukum Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 
tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) t
di Sentra.

Program OVOP semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan IKM di Sentra IKM melalui 
OVOP, yang mana berdasarkan ketentuan terbaru ini, peran pemerintah kabupaten/
kota lebih aktif terlibat sebagai pengusul IKM OVOP, sementara pemerintah provinsi 
dilibatkan sebagai bagian dari tim seleksi.

IKM yang dapat dikembangkan melalui OVOP harus memenuhi persyaratan, 
yaitu: menghasilkan produk yang memenuhi kriteria komoditi IKM OVOP, meru-
pakan penghela di Sentra IKM yang memberikan dampak yang besar terhadap 
ekonomi daerah, memiliki aspek legalitas di bidang industri, diusulkan oleh 
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 
di kabupaten/kota, serta khusus bagi IKM komoditi makanan dan minuman 
harus memiliki ijin edar produk pangan, sertifikat halal dan hasil pengujian 
laboratorium yang terakreditasi bahwa produk memenuhi persyaratan standar 
keamanan pangan.

Sedangkan kriteria komoditi IKM OVOP meliputi: 1. merupakan ungg ulan daerah, 2. 
memiliki keunikan, yang terdiri atas motif, desain produk, teknik pembuatan, keter-
ampilan dan/atau bahan baku, yang berbasis pada kearifan lokal, 3. diutamakan ber-
bahan baku lokal, 4. memiliki pasar tingkat domestik baik regional maupun nasional 
serta tingkat global, dan 5. memiliki kualitas dan diproduksi berkesinambungan.

3) Human resource development, yait
penting akan sukses ata

Konse
nesia 
indust

IKM ya
pemberian

pada lim
Minu

dan
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Dalam Program OVOP, seleksi dan pemberian Penghargaan OVOP dilakukan setiap
2 tahun sekali. Pada tahun penilaian dilakukan seleksi, penetapan dan pemberian
penghargaan, dan pada tahun berikutnya dilakukan pembinaan kepada IKM OVOP.

Pengusulan  ✔
Dinas perindustrian kabupaten/kota mengusulkan IKM OVOP ke Pusat secara
daring melalui website www.ovop.kemenperin.go.id dengan tembusan ke Dinasd
Perindustrian Provinsi, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dengan melengkapi seluruh
dokumen pengusulan.

Verifikasi ✔
Verifi kasi administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat OVOP sesuai dengan kriteria 
dan persyaratan.

Seleksi ✔
Tim Seleksi OVOP melakukan penilaian berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu: produksi 
(skor maksimal 60), manajemen dan pemasaran (skor maksimal 25), serta
pengembangan masyarakat dan pengendalian lingkungan (skor maksimal 15).

Penetapan dan Penghargaan ✔
Penetapan dan pemberian penghargaan IKM OVOP dilakukan oleh Menteri 
Perindustrian, yang mana dalam ketentuan terbaru ini terdapat tiga klasifi kasi IKM
OVOP yaitu; IKM OVOP bintang 3 dengan skor 91-100, IKM OVOP bintang 2 dengan
skor 81-90, dan IKM OVOP bintang 1 dengan skor 71-80.

IKM OVOP penerima penghargaan akan menerima piagam dan hak pengg unaan logo 
OVOP yang dapat dicantumkan pada produk, kemasan, atau sarana promosi produk 
lainnya. IKM OVOP penerima penghargaan akan dievaluasi, dan hasilnya dijadikan 
sebagai basis penilaian untuk periode penghargaan berikutnya, tanpa melalui 
pengusulan kembali.

Pembinaan ✔
Bagi IKM OVOP penerima penghargaan selanjutnya akan diberikan pembinaan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Ke depannya,
ke giatan pembinaan IKM melalui OVOP fokus pada aspek yang dapat mendorong
IKM go global, khususnya akses pasar, peningkatan citra, dan inovasi pengem-
bangan produk yang berorientasi pada permintaan pasar. Dalam mewujudkan hal 
tersebut, perlu didorong kolaborasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga 
lain serta asosiasi industri untuk bersama-sama mengembangkan Program OVOP. 
(Eva Laida)

Tahun Penilaian

Tahun Pembinaan

Pengusutan

Seleksi

PromosiPenetapan

p y gCapasity Building

Pendampingann

Promosi Pelatihan

Restrukturisasi/

Pembayaran

ann
$$$

T

Pola Pelaksanaan Program OVOP

T + 1

Persyaratan IKM OVOP:

Menghasilkan produk yang memenuhi
kriteria komoditi IKM OVOP;
Merupakan penghela di Sentra IKM yang
memberikan dampak yang besar terhadap
ekonomi daerah;
Memiliki aspek legalitas di bidang industri;
Diusulkan oleh Dinas yang menangani bidang
perindustrian di Kabupaten/Kota;
Merupakan IKM yang bergerak di komoditi
makanan dan minuman, kain tenun, kain
batik, anyaman dan gerabah; dan
Khusus bagi IKM komoditi makanan dan
minuman memiliki ijin edar produk produk 
pangan, sertifi kat halal, dan hasil pengujian
laboratorium yang terakreditasi bahwa
produk memenuhi persyaratan standar 
keamanan pangan.

2

3

4

5

6

1
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T
ANTANGAN globalisasi yang semakin berkembang secara otomatis akan
menuntut daya saing yang kuat bagi seluruh pihak yang terkena dampak, mulai
dari tingkatan individu, korporasi, hingg a negara. Agar bisa menunjang setiap

industri untuk memiliki daya saing yang kuat dan andal, kebijakan pembangunan
industri nasional dituntut untuk senantiasa mempertimbangkan sektor industri yang
bersangkutan secara utuh.

Industri kecil dan menengah (IKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam
mengg erakkan perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan peluang kerja
dan sumber penghasilan untuk masyarakat miskin, mendistribusikan pendapatan
dan mengurangi kemiskinan (Tambunan, 2008). Namun dalam praktiknya, IKM

menghadapi berbagai masalah yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Tam-
bunan (2008) mengidentifi kasi tiga persoalan yang dihadapi IKM di Indonesia, yaitu 
produktivitas, daya saing, dan kinerja yang rendah.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas IKM adalah 
melalui kebijakan kemudahan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan/atau 
bahan penolong. Dalam rangka pelaksanaan pemberian kemudahan tersebut, 
perusahaan industri harus mengutamakan penggunaan bahan baku dan/atau 
bahan penolong yang berasal dari dalam negeri. Dalam hal bahan baku dan/
atau bahan penolong: a) tidak ada ketersediaan pasokan bahan baku dan/atau 
bahan penolong dari dalam negeri; dan/atau b) ketersediaan pasokan bahan 

Kemudahan Pemenuhan
Bahan Baku IKM

Pemerintah berusaha menjamin ketersediaan bahan baku 
industri selama setahun, agar tidak menjadi hambatan dalam 

proses produksi. Penerapan neraca komoditas diharapkan dapat 
memberikan kepastian usaha yang lebih jelas bagi pelaku usaha.

PROSES BISNIS BERDASARKAN 

PERMENPERIN NOMOR 21 TAHUN 2021 

TENTANG PPBB IMPOR UNTUK IKM

@DitjenIkmaf @ditjenikmakemenperin@ditjenikmaikm.kemenperin.go.id
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Usulan Kebutuhan 

bahan Baku/Bahan 

Penolong
Usulan Kebutuhan 

Konsumsi

Kompilasi per Komoditas dari pasokan
sesuai dengan tugas dan fungsi K/L

Dapat menggunakan data dari BPS

Validasi NK:
Kesesuaian ensitas
Kesesuaian Komoditas
Kesesuaian  volume
impor
dll

Validasi syarat formal:

SMART ENGINE SINSW:

Mandatory content check
Rekam jejak ISRCM

yy

Validasi NIB
j jj j

Status KSWP
Kesesuaian jenis API, dl

Kompilasi per Komoditas 
dari penetapan kebutuhan 
bahan baku/bahan penolong
dan kebutuhan konsumsi 
serta penetapan pasokan
dari seluruh K/L terkait

Merupankan hasil kompilasi data

rencana kebutuhan dan pasokan 

Verifi kasi dilakukan untuk kebutuhan

Bahan Baku/Bahan Penolong dan

Kebutuhan Konsumsi

Kompilasi per komoditas dari kebutuhan 
bahan baku/bahan penolong dan kebutuhan
konsumsi sesuai dengan tugas dan fungsi 
K/L

Verifi kasi dilakukan berdasarkan

manajemen resiko

PROSES BISNIS SISTEM NASIONAL NERACA 
KOMODITAS (SNANK)
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG NERACA KOMODITAS
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PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN

SSM 

PERIZINAN

INFO KEBIJAKAN

baku dan/atau bahan penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisiahan penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisi
jumlah/volume dan/atau standar mutu, dapat dilakukan impor bahan baku
dan/atau bahan penolong.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengg araan
Bidang Perindustrian, importasi untuk IKM yang tidak dapat melaksanakan importasi
sendiri dapat dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Impor bagi IKM tersebut
dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari IKM yang dimaksud.

       Persyaratan

Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin)
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah. Permenperin menegaskan keber-
langsungan industri dalam negeri mesti tetap terjaga, dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku pemerintah daerah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku
dan/atau bahan penolong.

Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong merupakan badan usaha yang 
berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan penye-
diaan bahan baku dan/atau bahan penolong. Untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat 
Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan impor, 
pusat penyedia bahan baku atau bahan penolong harus memenuhi kriteria dan 
persyaratan, antara lain merupakan badan usaha yang melakukan importasi dan 
menyalurkan bahan baku dan atau bahan penolong yang diperuntukan bagi IKM, 
memiliki atau menguasai suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan dengan 
luas paling sedikit 500 meter persegi di satu lokasi, dan memiliki paling sedikit 5 
IKM yang dilayani.

Untuk mendapatkan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan 
Penolong, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Menteri Perindustrian 
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@DitjenIkmaf @ditjenikmakemenperin

mengajukan usulan rencana kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas 
(SNANK). Kemudian penerbitan Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan 
akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Penerapan neraca komoditas

Neraca komoditas merupakan dasar dari penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) 
dan Persetujuan Impor (PI) untuk menentukan jumlah kuota impor dan ekspor. 
Pemerintah akan menerapkan pengg unaan neraca komoditas secara bertahap 
mulai 2022, sehingg a dalam hal neraca komoditas belum tersedia, penerbitan 
PE/PI dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data 
yang tersedia. Pada tahap pertama terdapat lima komoditas yang telah ditetapkan 
yaitu gula, garam, daging lembu, beras, dan perikanan, sehingg a pada 2022 
penerbitan PE/PI atas importasi kelima komoditas tersebut sudah berdasarkan 
neraca komoditas. Selanjutnya penetapan neraca komoditas akan dilakukan atas 
komoditas strategis lainnya.

Penerapan neraca komoditas dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 
2022 tentang Neraca Komoditas yang merupakan amanat dari ketentuan Pasal 
559 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelengg araan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Neraca komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan 
produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri 
dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Neraca 
komoditas bertujuan untuk menjamin dari sisi kebutuhan dan pasokan untuk 
jangka waktu satu tahun ke depan, baik yang diajukan oleh pelaku usaha maupun 
yang sudah diverifi kasi oleh kementerian/lembaga teknis.

Dari perspektif pengembangan industri, keberadaan neraca komoditas akan 
menyediakan data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai kebutuhan dan 
pasokan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industri dalam negeri. 
Karenanya, keterlibatan industri dan asosiasi dalam penyusunan neraca ko-
moditas menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian bahan baku dan/
atau bahan penolong.

Neraca komoditas disediakan dalam suatu sistem interface tungg al terintegrasi 
dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) yang merupakan sub-sistem 
dari sistem Indonesia National Single Window (INSW). Untuk penyelesaian proses w
perizinan ekspor dan impor, pelaku usaha cukup berhubungan dengan SNANK 
dan selanjutnya SNANK akan mengalirkan data dan informasi dari pelaku usaha 
kepada kementerian/lembaga terkait. Sistem pelayanan perizinan ekspor dan 
impor secara terintegrasi diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha, serta 
menghilangkan redundansi dan duplikasi data.

Dalam meningkatkan transparansi dan sinergitas kebijakan pengaturan ekspor 
dan impor di kementerian/lembaga terkait, neraca komoditas mengatur sharing 
data realisasi ekspor dan impor dari Kementerian Keuangan dan data PE/PI 
dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian/Lembaga terkait melalui 
SNANK. (Eva Laida)

c.q. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka secara elektronik melalui c q Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka secara elektronik mel
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Berdasarkan permohonan tersebut, 
direktur jenderal akan melakukan pemeriksaan sebagai dasar pemberian persetujuan/
penolakan.

Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berlaku selama 
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong masih beroperasi. Penetapan 
Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat dicabut apabila: a) 
perizinan berusaha sudah tidak berlaku lagi; b) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/
atau Bahan Penolong tidak menyampaikan laporan penyaluran bahan baku dan/atau 
bahan penolong kepada IKM; dan/atau c) bukti kepemilikan atau penguasaan suatu 
tempat, bangunan, atau area penyimpanan sudah tidak berlaku lagi.

Setelah mendapatkan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan 
Penolong, selanjutnya dalam rangka pelaksanaan impor untuk kebutuhan bahan baku 
dan/atau bahan penolong IKM, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 
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Afi rmasi untuk Belanja
Produk Dalam Negeri

FOTO-FOTO:DOK KEMENPFOTO-FOTO:DOK KEMENPERIN

P
ADA 22-24 Maret 2022, kawasan Nusa Dua Bali menjadi saksi komitmen belanja

i t h d g l k h l k l T h Ai T t l t k ipemerintah dengan para pelaku usaha lokal Tanah Air. Total transaksi b ibusiness 
matching  yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian, dengan mengg andengg

sejumlah 33 kementerian/lembaga lain, 512 pemerintah daerah, serta BUMN inij / g , p ,

“Business matching ini penting karena sebelumnya, pemilik proyek, tidak punya g
political will untuk belanja produk dalam negeri. Mereka tidak tahu bahwa kegiatannya 
bisa dipenuhi produk dalam negeri. Maka, sejak saat ini, tak ada alasan bagi pejabat 
untuk tidak belanja produk dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita saat acara puncak Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri, 
24 Maret 2022, di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali.

Menteri Perindustrian mengungkapkan, Kementerian Perindustrian ditugaskan 
mengumpulkan komitmen belanja produk dalam negeri senilai Rp100 triliun dari 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada 
industri nasional. Nyatanya, dalam waktu tiga hari, kegiatan business matching
berhasil menembus angka lebih dari itu. Bahkan, nilainya terus bertambah hingg a 
Rp220,14 triliun per 18 April 2022, seperti dikutip dari dashboard.kemenperin.go.id/
bisma/. Nilai komitmen tersebut terdiri atas 34.010 paket produk dalam negeri, dan /
melibatkan 6.543 perusahaan produsen produk dalam negeri.

Business matching merupakan langkah tindak lanjut aksi pembelian dan pemanfaatan g
produk dalam negeri, sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangg a Buatan Indonesia. 
P g i i dig d k t g l h K t i K di t K iti dProgram ini digodok secara matang oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan 
Invetasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, serta sejumlah lembaga lain, seperti , p , j g , p

KeKeKeKeKeeKeKeKKKeKeKKeuauauauauauauauangnnngngngaan dddanananannannan PPPPPPPP Pememememeemememeembabbababababbabababaabangngngngngngnnngngnguuunuuuunuunanan.

Aksi memanfaatkan produk asli 
Indonesia ditegaskan dalam sebuah
pertemuan bisnis di Nusa Dua Bali,
Maret lalu. Meraih rekor MURI, momen 
ini mengawinkan pengadaan barang 
pemerintah dengan produsen produk 
lokal, dan digadang-gadang mendongkrak 
perekonomian sebesar 1,7%. 

Penyerahan Rekor MURI atas transaksi terbesar di acara business matching di Nusa Dua, Bali, 24 Maret 2022.
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Dalam business matching ini, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah g
dapat menyampaikan rencana belanja yang bisa dipenuhi oleh industri lokal, melalui 
Sistem Informasi Peningkatan Pengg unaan Produk Dalam Negeri (SIP3DN) milik 
Kementerian  Perindustrian. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap, dari pra business 
matching, pelaksanaan, hingg a pasca-g business matching.

Sebelum business matching, pemerintah melakukan interkoneksi data sejumlah aplikasi 
pengadaan barang jasa seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan e-Catalog 
milik LKPP, SAKTI milik Kementerian Keuangan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri ke dalam SIP3DN Kementerian Perindustrian. 

Menperin mengungkapkan, pemerintah pusat, daerah, hingg a lembaga, sangat 
antusias menyatakan komitmennya belanja PDN selama business matching digelar. 
Umumnya, Pemda yang berkomitmen memiliki kegiatan parieto tingg i, dengan bobot 
belanja produk dalam negeri di atas 60%. Adapun komitmen belanja PDN tertingg i 
kali ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan 
nilai Rp43,7 miliar, disusul Kementerian Pertahanan senilai Rp35,3 miliar. Sedan-
gkan komitmen tertingg i dari pemerintah provinsi yaitu dari DKI Jakarta dengan 
nilai Rp5,1 miliar, dan tertingg i dari pemerintah kabupaten/kota yaitu Pemkab 
Bojonegoro dengan rencana belanja PDN Rp1,6 miliar.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita 
menyatakan terus menyiapkan kemampuan Industri Kecil dan Menengah untuk 
dapat memenuhi permintaan kebutuhan belanja pemerintah dan BUMN. Dari 
sekitar 4,4 juta unit usaha IKM di Indonesia, potensi pelaku terbesar berasal dari 
sektor makanan dan minuman. Beberapa komoditas potensial di antaranya adalah 
makanan olahan, minumam, susu, simplisia dan herbal.

Selain makanan, masih terdapat banyak produk IKM lain yang berkualitas dan potensial 
untuk dibelanjakan, seperti furnitur dan aksesoris desain interior perumahan yang 
terbuat dari kayu, rotan, bambu, dan bahan lainnya. “Furnitur yang bisa disuplai 
dari IKM dan industri besar diharapkan bisa memasok kebutuhan sekolah, kantor, 
dan kampus. Komoditas furnitur ini dapat masuk ke e-Catalog jika ada permintaan 
dari user,” ucap Reni. 

Tak hanya itu, beragam produk IKM di sektor industri aneka, seperti mainan edukatif, 
alat olah raga, alat tulis dan gambar, alat musik, alat peraga, industri sandang dan 
kulit, serta produk kimia dan kerajinan, juga potensial untuk dimanfaatkan melalui 
aksi belanja produk dalam negeri.

Kerek Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan 
program pemanfaatan produk dalam negeri melalui kegiatan business matching

dilakukan sebagai upaya mendahulukan kepentingan domestik, sekaligus mengurangi 
belanja impor. Business matching ini ditargetkan akan selesai pada 31 Mei 2022, dengan g
total komitmen Rp400 triliun.
“Ini menjembatani antara permintaan pemerintah dengan suplai industri lokal, men-
ciptakan permintaan produk dalam negeri, memperkuat suplai, peningkatan kapasitas 
industri, dan pengembangan agar government marketplace sebagai market utama. 
Karena pemerintah adalah the bigg est player,” kata Luhut dalam sambutannya di Aksi r
Afi rmasi Bangg a Buatan Indonesia, di Bali, 25 Maret 2022.

Lebih dalam, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya gerakan belanja produk 
dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah dan BUMN pada acara Aksi Afi rmasi 
Bangg a Buatan Indonesia di Bali, 25 Maret 2022. 

“Dengan 40% saja, bisa men-trigg er growth economy kita, pertumbuhan ekonomi kita y
yang pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa dorong pertumbuhan ekonomi 
hingg a 1,71%, yang BUMN bisa 0,4%. Lha ini kan 2% lebih tak usah cari ke mana-mana, 
tak usah cari investor, kita diam saja. Tapi kita konsisten membeli produk dari pabrik 
kita, industri kita, UKM-UKM kita,” tegas Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden mengafi rmasi belanja produk dalam negeri sebagai upaya menekan 
impor. “Ini bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau tidak dilakukan sekali lagi, 
bodoh banget kita malah beli barang-barang impor,” lanjut Presiden.

Kementerian Keuangan menyatakan terdapat potensi belanja sebesar Rp1.074,4 triliun 
yang berasal dari porsi belanja barang dan belanja modal di APBN sebesar Rp538,9 
triliun, serta di APBD Rp532 triliun yang dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar 
produk dalam negeri. Presiden juga telah merilis Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, 
tentang Percepatan Peningkatan Pengg unaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangg a 
Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Beberapa hal yang diamanatkan dalam Inpres tersebut yaitu alokasi minimal 40% 
nilai angg aran belanja barang/jasa untuk mengg unakan produk UMKM dan Koperasi 
hasil produksi dalam negeri; pembentukan Tim P3DN lintas Kementerian Lembaga 
dan pemda; target peningkatan jumlah produk dalam negeri hingg a 1 satu juta produk 
tayang di katalog elektronik; program pengurangan impor 5% hingg a 2023; dan meng-
gunakan produk dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 
25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan TKDN dan nilai Bobot 
Manfaat Perusahaan minimal 40%.

Presiden mengingatkan adanya sanksi bagi pemerintah dan BUMN yang ogah-ogahan 
menjalani instruksi belanja PDN ini. “Pemda yang tidak semangat, potong DAK, dan 
DAU-nya saya tahan. BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN agar ganti direktur 
utamanya, kementerian bagian saya, reshuffl e,” tegas Presiden.e

Sementara itu, Kementerian Perindustrian terus melanjutkan program fasilitasi 
sertifi kasi TKDN, dengan memberikan 1.250 sertifi kat produk gratis untuk para IKM. 
Kemenperin juga akan mengg elar business matching tahun depan lebih awal, yaitu 
mulai Januari 2023. (Putri Adityowati)

Dirjen IKMA Reni Yanita mengunjungi booth pameran IKM peserta business matching.

FOTO-FOTOO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN
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K
AMPANYE yang digerakan pemerintah dengan mengg andeng Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan, top brands, Himpunan Bank-Bank Milik Negara
(Himbara), serta sektor swasta ini ibarat orkestrasi yang tak hanya melantukan

melodi cinta produk Indonesia. Lebih dari itu, Gernas BBI menjadi national branding
produk lokal ungg ulan ke pasar lebih luas melalui ekosistem digital. 

Sejak pertama kali Gernas BBI diinisiasi, posisi Kementerian Perindustrian bisa
dibilang cukup penting sebagai pengg erak kampanye untuk mengajak para pelaku
usaha, khususnya industri kecil menengah, masuk ke ekosistem bisnis digital atau on

boarding di e-commerce. Melalui transformasi ke platform digital inilah, pemer-
intah berupaya menaikkan nilai tambah bagi para pelaku IKM/UMKM, menciptakan
branding produk lokal Indonesia agar lebih kuat, serta meningkatkan permintaan pasar 
terhadap produk lokal buatan IKM/UMKM dan artisan Indonesia.

“Mengutip yang disampaikan CEO Starbucks Howard Schultz bahwa brand yang pal-
ing kuat dan abadi dibangun dari hati. Fondasi mereka lebih kuat karena dibangun
dengan kekuatan semangat manusia. Itu mengapa, agar produk industri Indonesia
bisa menjadi brand yang kuat dan dicintai, tentu memerlukan kekuatan semangat
dari masyarakatnya. Ini sejalan dengan semangat Gernas BBI,” ungkap Menteri
Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam teks sambutannya pada Kick 
Off Gernas BBI 2022, LagawiFest, 17 Maret 2022.

Gernas BBI lahir di tengah perubahan pola kehidupan masyarakat menjadi serba 
digital sejak awal 2020. Urgensi transformasi ini dipicu oleh situasi pandemi covid-19 
yang pada Maret 2020 masuk ke Indonesia dan memberikan tekanan cukup besar 
terhadap perekonomian nasional.

Omset pelaku industri, hingg a usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terjun 
bebas karena pembatasan kegiatan sosial yang membuat penutupan gerai toko. 
Riset Katadata Insight Center (KIC) 2020 bahkan menyebut sebanyak 82,9% UMKM r
se-Jabodetabek merasakan dampak negatif akibat pandemi. Tercatat hanya 5,9% 
yang merasakan pertumbuhan positif.

Agar mampu bertahan, pelaku IKM dan UMKM mengambil langkah akrobatik 
untuk meningkatkan efi siensi. Beberapa di antaranya dengan cara memangkas 
produksi, mengurangi karyawan, hingg a penutupan sementara. Namun, ada pula 
yang menambah saluran pemasaran yakni melalui online atau platform digital agar e
penjualan tak terhalang kebijakan penutupan toko-toko offl ine. Secara tak langsung, e
pandemi inilah yang mendorong masifnya pengg unaan teknologi digital, termasuk 
bagi pelaku UMKM dan IKM.

Melalui Gernas Bangg a Buatan Indonesia, pemerintah hadir memberikan dukungan 
penuh untuk mengarahkan pelaku usaha berbondong-bondong masuk ke e-commerce, 

Langkah Nyata 
Bangg a Buatan Indonesia 2022

Gerakan Nasional (Gernas) Bangg a Buatan Indonesia 
yang dicanangkan 14 Mei 2020, terus bergulir ke 

berbagai penjuru nusantara. Pemerintah tak pernah 
berhenti mendukung produk-produk IKM/UMKM 

agar lebih dikenal masyarakat dan dunia. 

INFO
U
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Utama
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bertransformasi dari bisnis konvensional ke digital, serta meningkatkan kapasitas
para pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usaha mereka dengan memanfaat-
kan teknologi digital (digital savvy).y

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi tampil sebagai dirijen atau
leader sejak gerakan pertama dimulai. Sementara Kementerian Perindustrian
ditunjuk sebagai salah satu movement manager untuk menyebarluaskan kampanye
dan mengkoordinasikan gerakan dengan para pihak terkait agar branding industri
lokal dan produk Artisan Indonesia semakin kuat. Kemenperin memfasilitasi pelaku
usaha IKM dengan program e-Smart IKM, yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihant
literasi digital dan on boarding. Tercatat sekitar 14.973 IKM telah on boarding melaluig
platform esmartikm.id.

“Pemasaran online merupakan salah satu langkah mudah membeli, memasarkane
buatan industri Indonesia, dan merevitalisasi industri kecil dan menengah menuju
industri 4.0. Program Making Indonesia 4.0 memperkuat BBI. Dan0 e-Smart IKMt
adalah salah satu strategi penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor 0
IKM,” tegas Menteri Perindustrian, 22 Desember 2020. 

Sejak peluncuran Gernas Bangg a Buatan Indonesia (BBI) pada Mei 2020 hingg a
Desember 2021, kampanye ini terus melampaui target yang ditetapkan. Pada 2020,

terdapat sekitar 8 juta UMKM yang masuk ke bisnis digital. Sepanjang 2021 UMKM/
IKM onboarding mencapai 9,2 juta unit, sehingg a total UMKM/IKM onboarding melalui g
Gernas BBI kini mencapai 17,2 juta unit dengan kenaikan mencapai 115% dari awal 
ketika BBI diluncurkan.

Dalam acara Aksi Afi rmasi BBI 2022 di Nusa Dua Bali 25 Maret 2022, Presiden Joko 
Widodo mengungkapkan UMKM bisa menjadi komponen penting untuk memulihkan 
perekonomian dan berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain salah n
satunya melalui peningkatan belanja produk dalam negeri dari UMKM/IKM. Presiden 
juga menargetkan jumlah UMKM yang masuk ke platform digital 2022 minimal 20 
juta pelaku UMKM, meningkat 24 juta di 2023, dan 30 juta pada 2024.

Sentuhan Berbeda BBI 2022

Setelah sukses dengan BBI 2020 dan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 
15 Tahun 2021 tentang Gernas BBI, orkestrasi kampanye semangat cinta produk 
Indonesia terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui 
penguatan UMKM dan IKM dengan percepatan transformasi digital dan industri 
kreatif nasional. Tentu, langkah ini tak cukup sampai mendorong pelaku usaha masuk 
ke platform pemasaran online, tetapi dibarengi dengan mempersiapkan mereka untuk 
naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.
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Gernas BBI 2022 secara nasional telah dimulai sejak 
Januari lalu di Jambi, Sulawesi Selatan, Kepulauan
Riau, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung. Pada BBI
2022, pemerintah menetapkan fokus yang lebih dalam
dari tahun-tahun sebelumnya. Selain meningkatkan
jumlah UMKM/IKM/artisan yang onboarding, pemer-g
intah juga mendorong peningkatan transaksi penjualan
UMKM/artisan/ yang berhasil masuk ke ekosistem
digital, baik melalui ditambahnya keterlibatan para top 
brand untuk mempromosikan produk ungg ulan daerah,d
maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah dan
BUMN. Beberapa platform di antaranya adalah Pasar 
Digital (PaDi) UMKM, Bela Pengadaan, dan e-catalog 
LKPP.

Selain itu, pemerintah juga menambah durasi kampa-
nye Gerakan Nasional BBI agar movement manager,
yaitu kementerian/lembaga dapat menyelengg arakan
pendampingan intensif berkelanjutan di setiap
provinsi. Jangka waktu pembukaan hingg a puncak acara (opening-harvesting) menjadigg
3 bulan. Pada BBI 2022 ini, pendampingan UMKM/IKM terdiri atas tahap penjaringan
30 onboarding terbaik dari segi penjualan, tahap pendampingan intensif, evaluasig
dan penilaian, hingg a terpilihlah 5 UMKM/IKM terbaik (champion) artisan Indonesian
dari masing-masing provinsi.

Tahun ini, pemerintah juga mencoba memaksimalkan keterlibatan DigiKu secara intens
untuk merancang program pendanaan UMKM/IKM/artisan setiap bulan, yang akan
disampaikan pencapaiannya saat fase harvesting. Setiap laporan evaluasi pendampingang
intensif kepada para UMKM/IKM/artisan terpilih juga menjadi bahan pembelajaran bagi
UMKM lain, yang bisa dijadikan prioritas pada pembinaan selanjutnya. 

Strategi lain untuk memaksimalkan Gernas BBI 2022 ini agar ‘virus bangg a lokal’
ini bisa lebih menyebar yakni dengan meningkatkan peran pemerintah daerah
sebagai tuan rumah penyelengg araan gerakan. Pemerintah daerah melalui bertugas
mendukung pendataan, melakukan pendampingan, dan perluasan akses pasar bagi
UMKM/IKM/artisan. 

Dalam Gernas BBI 2022 Kemenperin menggandeng Pemerintah Provinsi Kabupaten/Dalam Gernas BBI 2022, Kemenperin mengg andeng Pemerintah Provinsi, Kabupaten/
Kota di Lampung, Bank Indonesia, OJK,Kota di Lampung, Bank Indonesia, OJK, top brandstop brands, Himbara, untuk melakukan, Himbara, untuk melakukans
pendampingan intensif selama 3 bulan kepada 30 IKM terpilih, yang sebelumnya
dijaring melalui wwebebsisiitete esesmamartrtikikm.m id sejak Februari lalu. Dari 175 pendaftar, hari ini

telah diumumkan 30 IKM pilihan asal lampung, yang telah melalui proses kurasi oleh 
Kemenperin, Bank Indonesia, Dinas Perindag Provinsi Lampung, dan praktisi.

Selanjutnya, IKM tersebut akan mengikuti pendampingan literasi digital, pengem-
bangan bisnis, pelatihan pengembangan produk (dari segi branding dan kemasan, 
kekayaan intelektual, standardisasi dan sertifi kasi, peningkatan teknologi, hingg a 
kualitas produk). Selama proses pendampingan nanti, 30 IKM juga didorong untuk 
meningkatkan penjualannya secara online, sehingg a pada Juni akan didapatkan 5 IKM 
terbaik (champion) dengan penjualan terbanyak dan kriteria ungg ulan lainnya. n

“Lima champion yang berhasil meningkatkan transaksi penjualan dan omsetnya, 
akan dibina terkait penguatan promosi produk, fasilitasi digital marketing, pameran, 
dan pendampingan teknologi 4.0, serta berkesempatan ikut serta dalam BBI Award,” 
tutur Menperin.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni 
Yanita mengatakan para champion ini, akan betul-betul dinilai dari kemampuannya 
mengembangkan produk, mengoptimalisasi pengg unaan e-commerce, serta perbaikan e
tata kelola manajemen. Setelah terpilih, mereka juga berhak mendapatkan insentif. tata kelola manajemen. Setelah terpilih, mereka juga berhak mendapatkan insentif. 
“Insentif fi skal diberikan untuk 5 IKM yang lolos hingg a fi nal, dan insentif non fi skal Insentif fi skal diberikan untuk 5 IKM yang lolos hingg a fi nal, dan insentif non fi skal

t kepada 30 IKM yang mengikuti pendampingan,” papar Reni di Lampung, 17 Maret
2022. (P( utri Adityowati dari berbagai sumber)

FOTO-FOTO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN

Dirjen IKMA Reni Yanita mengunjungi booth IKM Madu Hutan Al Ghozi pada Kick off Lagawi Fest 2022.

IKM Alyn Tapis, Salah satu IKM ungg ulan yang terpilih pada Lagawi Fest 2022



Lampung Bangga Wirausaha Industri GEMA



18 Lampung Bangga Wirausaha IndustriGEMA

INFO UTAMA

Mengg ali Mutiara Industri

di Pintu Selatan Sumatera

LUNAN cetik yang dipukul oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah,
dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita Gubernur Lampungdan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita, Gubernur Lampung
Arinal Djunaidi, dan para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi

Lampung mengg ema di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (17
MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMarererrerettt t 202000020020020222222222)). P Prorossseeeeeeeee isissisiisisisissi ppp p p p pppppemememememememememmemukukukuku ululanan c ceteteetteettttetikik a aaaaaaaaaaaatatatatatatatatatatatauuu u uuuu uuuu gagagagagagagagagagagaggg momomomomomomomomomom lalalalalalalaalaaann nnnn pepepepeepekhk inng g itu kemuudidianan dddddd dddililililananananan---
jjujuuuujuuujjuujuuuuuujujujuuuuuuuutktktktktktktktktkkktktktkttktkktttkanananaana dddd dennnnnnennnneenenngagaggaggagagagagggagaag n n n nn pepepepepp leeeeeeleeleelelepapapapaaapaapaaaapapaaapppp sasasasasasaasasasassasasasasannnnnnnn n nn nnn n babbabbbababbbbbbbbbb loooololl nn nn n kekekekeke u u uuuudadddadadadadadadadddaaadaaadaaaadadaadaadddarrararararararaaaararaararrararaaraarara,,, , , ,,, mememememememememememememememememememememmemememmemenananananananananananananananananananananananannananandndndndndndnddndndndndndndndndndndndndndnddndndndnnndaiaaaaaaiaaaaaaaaiaaaaaaaaaaia ddddddd ddd  ibbbbibibibibi ukukukukukuuuuuku ananananyayayayayyy k kamampapapapapaapannnnynnye GeGeGeGeGeeeerrrrrarararraraarrrrr kakakkkkaaannnnnnnnn n nn
NNNaNNaNNNaNNNaNNaNaNNaNaNaNNaNaNaNNaNNaNaNaNaNaNaNaNNaNNaNNNNaNaNNaNNNaasississisissiiissssisisisssiiissssssssssssss onononoonononon lalalalalalal BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB Banaaaannnanaaaaaa gg gggg a aa BBBBBuuuuuuuuuBuuuuuuuuuuuatatatatatatatatatatatatatatatattatattattattattaatananananananananananannanananannananannananaanananann IIIIII IIIIII II IIIIIIIInnndndndndnndnnnnnnnndnnnnn oooonooonesssiaiaiaiaiaia 22222222222 22222222220202020202020202020202222020220220202022022202020202202020202020222222222222222222222222222222222 2222222222 dddididididdddidididididdddidddiddddddddiddidididdidididididididididddidddidiidi P PPPPP PPP PPPPP P PPPPPPPP PP PPP PPP PPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPrororororororororororororororororororororororororoorooororororoororroroororrroroororoororororor vvivivivivvivivivvvivivvvivvvvivvvvvvivivvvivvvvvivivvvvvvvivvvvvvivv nnnnnnnnsssssnsnsnsnnsnsnnnnnsnnnsnnnsnsssssi ii LaLaLaLaaLaaLaaLaLaL mppm unnnnunng g yayayayayaanggngngngngg akakakakakakakkakkak nnnnnn n nn diddididiggggegegegeggeggeggeggggggeggggggg lalalaalalarrrrrrrrrrrrr r

hingg a Juni nanti. Acara ini juga bertepatan dengan peringatan hari jadi Provinsi 
Lampung yang ke-58.

“Gerakan Nasional Bangg a Buatan Indonesia Lagawi Festival ini akan dilaksanakan 
tiga bulan ke depan hingg a bulan Juni, untuk mengangkat IKM-IKM potensial di 
Lampung sehingg a semakin bisa dikenal secara nasional dan mancanegara,” kata 
Dirjen IKMA Kemenperin Reni Yanita saat konferensi pers di Mahan Agung.

Sukses mengg elar Festival Joglosemar di Magelang, Jawa Tengah pada Juni 2021, 
Kementerian Perindustrian sebagai salah satu movement manager Gerakan Nasional 
Bangg a Buatan Indonesia melanjutkan kampanye Gernas BBI 2022 dengan mengang-
kat tema Lampung Bangg a Wirausaha Industri, Satu Bumi Juta Karya. Kemenperin 
mengg andeng Pemerintah Provinsi Lampung, Dekranasda, Bank Indonesia, Otoritas 
Jasa Keuangan, Himbara, dan top brands dalam penyelengg araan Gernas BBI 2022 s
bertajuk Lagawi Fest ini.

Lema Lagawi yang berasal dari singkatan Lampung Bangga Wirausaha IndustriLema Lagawi, yang berasal dari singkatan Lampung Bangg a Wirausaha Industri,
menunjukkan pesan bahwa UKM/IKM Lampung merupakan wirausaha industri
yang berdaya saing dan masyarakatnya bangg gga menunjukkan kreativitas karya dan
kekekekerarararragagagagagag mamamammannnn prprprprprodododoodukukukukuk lll lokokokokokalalalalaal. LaLaLLaLaaLampmpmpmmmpununununungggg didididipipipipililililihhh hh seseesesesebbbabbbbbbb gai salah satu area kakampmpananyeyeyyyy G GGG GGG Gererereernanan sss
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB IIIII I tatatatatattaataaaaaaahuhhuhuhuhunnn n iininininniiii i lalalala ttnttntntntntaraarararanananannanan p p p p p ttotototototototeneneneenensisisissi kkkkk kekkekekekekayayayaayyaaaaaaaannn n inininninddddduddddddddddddddd sttririnynya dan n pep luannnnnngg g ggg gg pepepepepepp ngngngnngngn eeemmmeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbababbabababaababaababababbabaangngngngngnngngngggganaannanaanan
prprpppprprpprpppppppppppppprprpppprpprppppppppppppppppppp odddoddododood kukukukuuuuukuuuukukuuuukuukuuuuuuuuuuukuuuuukuu aaaa aagagagagagaaggg rrrrr lleleleleebbibibibibihhhhh diddidididikkekekekekeenananananannallll ll mamamamamam sysyysyysysyararararar kkakakakkakakattataatatat ll l l luauauauauaassss.s.  

Kementerian Perindustrian telah memulai
aksi bersama membeli, mengg unakan, 
dan mencintai produk buatan Provinsi 
Lampung sejak medio Maret lalu. 
Sebuah inisiasi untuk mengg ali lebih
dalam kekayaan produk industri di bumi 
ujung selatan Sumatera, agar semakin
mendunia.

Lagawi Fest

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Dirjen IKMA Reni Yanita mengunjungi salah satu booth IKM yang terpilih pada Lagawi Fest 2022.
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Lampung ternama sebagai daerah agraris yang memiliki keungg ulan di sektor pertanian,
perkebunan, perikanan, dan kerajinan daerah. Provinsi ini memiliki beberapa komoditasperkebunan, perikanan, dan kerajinan daerah. Provinsi ini memiliki beberapa komoditas
terbaik berupa lada hitam, biji kopi, kakao, pisang, olahan ikan, serta sulam tapis. 

Untuk meningkatkan potensi produksi industri di daerah, Kementerian Perindustrian
konsisten mendorong para pelaku industri kecil dan menengah mampu menguasai
teknologi digital dalam berbisnis (e-business) melalui program e-Smart IKM. Pro-s
gram e-Smart IKM yang telah digelar Kemenperin sejak 2017, telah melatih 19.242
pelaku IKM di seluruh Indonesia. Melalu program itulah, pelaku bisnis dengan
komoditas-komoditas ungg ulan diberikan pelatihan literasi digital dan pendampingan
pemanfaatan pemasaran digital.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam sambutannya yang
dibacakan oleh Dirjen IKMA mengatakan, Program Bangg a Buatan Indonesia ini
sejalan dengan semangat Presidensi G20 yang dihelat di Indonesia tahun ini. Dengan
demikian, Menperin berharap agar pemerintah daerah serta pelaku industri jeli
memanfaatkan peluang dalam Forum Presidensi G20. Forum besar bertema “0 Recover 
Together, Recover Stronger” tersebut linier dengan semangat program rr e-Smart IKM
Kemenperin, sebagai salah satu strategi implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor 0
industri kecil dan menengah. 

“Kehadiran delegasi dari negara-negara G20 di Indonesia akan memberikan dampak 
ekonomi bagi Indonesia dan harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Peluang ini harus
mampu dibaca oleh pelaku industri, tak terkecuali pelaku IKM untuk memperkenalkan
dan memasarkan produknya, sehingg a turut mendapatkan manfaat ekonomi dari
forum besar ini,” ucap Menperin.

Menperin berpesan agar program Bangg a Buatan Indonesia di Lampung dapat disi-
nergikan dengan program Bangg a Berwisata di Indonesia, karena Lampung terkenal
memiliki kekayaan wisata alam. Tak hanya itu, Menperin meminta gubernur dan Forko-
pimda Lampung untuk mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, termasuk 
yang berasal dari IKM. Sebab, tahun ini pemerintah menargetkan pembelian produk 
dalam negeri sebesar Rp400 triliun melalui e-catalog dan toko daring. “Diharapkan
Rp200 triliunnya berasal dari belanja pemerintah daerah,” kata Menperin.

Gubernur Lampung mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh
pelaku usaha di Lampung ikut mendaftarkan diri secara online melalui platform e-
Smart IKM. “Dengan masuk ke ekosistemt e-Smart IKM, para IKM akan berkesempatant
besar untuk dapat meningkatkan kualitas bisnisnya,” ujarnya.

Provinsi dengan semboyan Sai Bumi Ruwa Jurai ini, kini memiliki 192.234 usaha kecil
menengah. Sebanyak 95.401 di antaranya merupakan industri kecil dan menengah

yang didominasi oleh industri makanan dan minuman, dan mayoritas berada di 
Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.

Gubernur Lampung berharap penyelengg araan Gernas BBI di Provinsi Lampung 
semakin mendorong national branding produk lokal IKM dan UKM (artisan) ungg ulan g
Lampung. Sebab, selama ini IKM dan UKM di Lampung berhasil memasok kebutuhan 
di Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan. 

“Jadi apabila pangan atau kepentingan lain tergangg u, maka infl asi atau gejolak 
Jakarta akan berpengaruh tidak baik. Pangan menjadi tangg ung jawab kita, karena 
kebutuhan Jakarta menjadi 50% dari Lampung,” ungkap Arinal.

Arinal melanjutkan, produktivitas IKM dan UKM di Lampung berperan penting bagi 
perekonomian provinsi. Pada 2021, sektor industri pengolahan Lampung mengalami 
pertumbuhan sebesar 4,57%, dan menyumbang 19,65% atau sektor kedua terbesar 
yang berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Lampung.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Lampung akan punya pusat pasar UMKM yang 
kami harapkan sebagai awal peningkatan ekspor komoditas, tak hanya untuk kepent-
ingan nasional. Kita bisa melangkah lebih jauh lagi,” ucap Gubernur Lampung.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengg elar program peningkatan 
kapasitas para IKM dan UKM melalui fasilitasi sertifi kasi, pendampingan desain dan 
pencetakan kemasan, bantuan alat, pendampingan promosi dan pemasaran, serta 
akses pembiayaan. Walhasil, sebanyak 16 IKM/UKM telah menembus pasar ekspor 
tahun lalu, dan tumbuhnya 8 startup baru di bidang digital. 

Selain itu sejak 2021 telah dilakukan inventaris data IKM/UKM melalui aplikasi Sistem In-
formasi IKM (SIKAM) untuk membantu mereka memasarkan produknya. Gubernur Lampung 
juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan marketplace Tokopedia.

Sepanjang tahun lalu, Provinsi Lampung sukses mencatatkan pertumbuhan 
ekonomi positif di 2021 sebesar 2,79%, dan terjadi peningkatan pendapatan per 
kapita masyarakat sebesar 0,04%, serta peningkatan nilai Indeks Prestasi Masyarakat 
69,90 pada tahun yang sama. Provinsi Lampung juga mencapai rekor tertingg i untuk 
kinerja nilai ekspor di 2021, yakni sebesar US$4,8 miliar.

“Harapan saya agar tahun ini Provinsi Lampung bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 
nasional, serta Gerakan Nasional Bangg a Buatan Indonesia tidak sebatas seremonial saja, 
tapi terus digencarkan di Kabupaten Kota secara kontinyu dan terus menerus, sehingg a 
masyarakat dapat benar-benar bangg a dan memprioritaskan memakai produk buatan lokal 
dibandingkan produk luar,” ucap Gubernur Lampung. (Putri Adityowati)

FOTO-FOTO:DOK KEMENPERINKreasi produk IKM BunQee Craft N Fashion.
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Pembinaan yang
diberikan berupa 
pelatihan manajemmenn 
pengelolaan usaha,, 
bimbingan teknis dallllaaaaammmmmmmmm
rangka peningkatann
kualitas produk darri 
proses produksi sammppppppaaaaaaaaiiiiiiiiiii 
produk akhir, membuuuuaaaaaaaatttttttt   
Lampung punya sejjummmmmmllllllllaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  
produk IKM.

Potens
IKM U
Banda

INFO UTAMA

S
ALAH satu provinsi yang menjadi penghubung sekaligus pintu masuk antara
Pulau Jawa dan Sumatera adalah Kota Bandar Lampung. Mengingat letaknya
yang strategis lalu lintas yang melewati jalur ini bisa dikatakan selama 24

jam. Hal ini sangat menguntungkan secara sosial ekonomi bagi masyarakat kota
Bandar Lampung. Masyarakat Lampung dihuni oleh berbagai macam suku dari
berbagai daerah seperti Jawa, Sunda, Padang, Batak, Palembang, dan Aceh,
sehingg a masyarakatnya sangat dinamis, terbuka, dan pekerja keras.

Banyak di antara masyarakat ini bergerak dalam bidang perdagangan dan pelaku
usaha yang mengolah hasil sumber bahan baku lokal dari singkong, pisang, ikan,
dan kerajinan kayu yang berciri khas daerah Bandar Lampung. Dari aktivitas
masyarakat setempat menghasilkan delapan jenis produk ungg ulan yang dikel-
ompokkan dalam dua kelompok besar sebagai berikut:

1. Kelompok pertama produk sandang yang terdiri dari;
tenun Tapis, sulam usus, batik Lampung, dan kaos Lam-
pung.

Tenun Tapis; merupakan tenun yang dibuat dari merupakan tenun kain sarung 
yang umumnya dipakai wanita Lampung. Terbuat dari bahan baku kapas dengan 
motif dasar horizontal dan pada bidang tertentu diberi sulaman benang atau 
sulaman benang perak. Dengan mengg unakan sistem sulam cucuk dan sulam 
Tapis memiliki makna simbolis fi losofi s yang dapat digunakan dalam berbagai 
kesempatan berkaitan dengan adat masyarakat Lampung.

Sulam usus; merupakan seni kerajinan sulam yang dikenal sejak dulu oleh 
masyarakat Lampung Pepaduan. Awalnya sulam usus hanya digunakan untuk 
penutup bagian dada (Bebe) para wanita penari–penari kala upacara adat pernika-
han. Seiring perjalanan waktu sulam usus bermetamorfosa menjadi busana yang 
aplikatif, unik, indah, dan banyak diminati tidak hanya oleh masyarakat lampung 
tapi juga daerah lain seperti Mutiara Collection, Elfi ra Collection.

Batik Lampung ; batik Lampung memiliki fi losofi  dan lima motif khas; 1. Motif batik 
siger, 2. Motif batik gajah, 3. Motif batik kapal, 4. Motif pohon hajat, 5. Motif ala 
Pramadya seperti batik Andanan, batik Yasmin Wiwid.

DOK INSTAGRAM@LAMPUNGETHNICA
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Kaos Lampung; kaos yang banyak dikenal adalah kaos Badik Lampung yang bergam-
bar banyak macam jenis badik khas Lampung. Selain itu saat ini dengan semakin
berkembangnya pariwisata, makin banyak juga kaos yang bergambar lokasi wisata
di Provinsi Lampung.

2. Kelompok kedua produk pangan yang terdiri dari; kopi bubuk,
aneka keripik, emping melinjo, dan aneka ikan olahan.
Kopi bubuk; kopi bubuk robusta Lampung sudah banyak dikenal masyarakat dengan
aroma soft yang khas, halus, dan berkualitas yang dihasilkan dari pegunungan Iiwa di
Kabupaten Lampung Barat. Saat ini perkembangan usaha IKM kopi bubuk Lampung
sudah memiliki beberapa merk; Kopi Ratu Luwak, Kopi Bubuk Robusta AKL, Kopi
Bubuk Brazica, Kopi Bubuk Kompas Dunia, Soultans Coffee Lampung Robusta, AKL 
Kopi Merah Robusta (Robusta Red Cherry), Kopi Bubuk Jempol Ungg ul, Kultur Kopiy
Beans Lampung, Kopi Lampung Sumatera Hand Roasted, Lampung ELB 350 d Fry and 
Roasted, dan Kopi Kasbon.

Aneka olahan pisang; keripik pisang yang terkenal di Lampung adalah keripik Shinta,
Pisang Beku Shamiya, Askha Jaya, Anna Stik Pisang, Yen-yen, Musae Chips, Dewa
Snack, Banato Me, Melte Banana, Banana Chips, Googliving, Mr Monkey, Zanana
Chips. Semua produk keripik/pisang beku ini mengg unakan bahan baku pilihan yang
berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi Lampung.

Produk yang dihasilkan memiliki kelebihan masing-masing baik dari jenis bahan baku
pisangnya, bentuk, rasa, dan kemasan produk keripiknya semua sudah mengg unakan
kemasan permanen yang terjamin kualitasnya sampai ketangan konsumen.

Emping melinjo; emping melinjo merupakan salah satu produk ungg ulan di Provinsi
Lampung dan banyak terdapat di Kabupaten Lampung Timur. Bahan baku biji emp-
ing melinjo mentah harganya berkisar antara Rp10 ribu-Rp12 ribu. Jika sudah diolah
menjadi emping harga jual menjadi Rp60 ribu. Biasanya penjualan emping melinjo

meningkat di saat hari besar Lebaran. Namun harga emping melinjo tetap stabil 
mengingat ketersediaan bahan baku cukup banyak.

Aneka ikan olahan; ikan olahan yang banyak dikenal berasal dari Lampung Timur adalah 
ikan bandeng dengan aneka olahan yang dibuat otak-otak, bakso, dan ikan bakar yang 
bisa dijadikan sebagai oleh-oleh bagi pengunjung yang datang ke Bandar Lampung. 

Kerajinan kayu; saat ini banyak dikenal membuat kerajinan kayu adalah Galuh 
Kerajinan, Sahabat Kayu Woodcraft, Hardi Woodcraft, Yanti art & craft, dan Lampung 
Ethnica. Pelaku usaha membuat berbagai macam kerajinan yang bernuansa khas 
Lampung sesuai pesanan konsumen berupa furniture, kerajinan berbahan kayu, 
kerajinan bahan logam.

Pembinaan yang diberikan berupa pelatihan manajemen pengelolaan usaha, 
bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas produk dari proses produksi 
sampai produk akhir (GMP, HACCP), perbaikan kemasan, HAKI, dan sosialisasi 
indikasi geografi s (IG). Dengan begitu diharapkan produk IKM ungg ulan di Provinsi 
Lampung mampu menghasilkan produk berkualitas dan bisa bersaing dengan produk 
sejenis, tidak hanya memenuhi pasar Lokal tapi bisa memasuki pasar regional dan 
internasional. (Lusiana Mohi, dari berbagai sumber)
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INFO UTAMA

M
ENGACU Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.13 tahun 2017 tentang
Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)
didefi nisikan sebagai kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional

(PT), ekspresi budaya tradisional (EBT), sumber daya genetika (SDG), dan potensi
indikasi geografi s (IG). KIK merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya
bersifat kelompok dan merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan,
mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) menurut Permenkum HAM no.13 th 2017
adalah segala bentuk ekspresi karya cipta baik berupa benda maupun tak benda,
atau kombinasi keduanya menunjukan keberadaan suatu budaya tradisional yang
dipegang secara komunal dan lintas generasi. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT),
diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dipertahankan,digunakan dan
dikembangkan oleh komunitas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud pengetahuan tradisional di dalam Permenkum HAM adalah
karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur 
karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara
oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Pengetahuan tradisional dapat berupa
k k k ik (kecakapan teknik (kecakapan teknik (k hknow howknow how) k il ( b k i b )) keterampilan (pembuatan keris bertenun) penge-), keterampilan (pembuatan keris, bertenun), penge-ww
tahuan pertanian, pengetahuan ekologis, penggetahuan pengggobatan termasuk tata 

cara penyembuhan, pengetahuan yang berhubungan dengan sumber daya genetik, 
dan kemahiran membuat kerajinan tradisional.

Istilah ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional secara umum sebe-
narnya merujuk kepada hasil kreativitas intelektual suatu kelompok masyarakat adat 
yang memiliki potensi nilai komersial atau dapat diperdagangkan.

Ekspresi budaya tradisional dan
pengetahuan tradisional

Kain Tapis Lampung merupakan suatu karya tradisional masyarakat Lampung yang 
sudah dilaksanakan secara turun temurun dan sudah dikenal di seluruh Indonesia 
maupun mancanegara. Terkait penjelasan di atas maka kain Tapis Lampung termasuk 
karya seni kerajinan yang dihasilkan melalui EBT maupun PT. EBT maupun PT yang 
telah diwariskan nenek mo yang mereka secara turun temurun disaat ilmu pengeta-
huan dan teknologi belum berkembang dan maju seperti saat ini.

Pada masa dahulu kain Tapis hanya diproduksi untuk kepentingan adat kelompok 
keluarga sendiri. Seiring perkembangan waktu kain Tapis mulai diperdagangkan kepada 

k l hi h k h k i b li k d k h k l i hmasyarakat luas sehingg a hak-hak simbolis masyarakat adat merupakan hak alamiah masyarakat luas sehingg a hak-hak simbolis masyarakat adat merupakan hak alamiah
(natural righgg ts  ), yyang gg lahir dari pproses sosial dan diwariskan dari generasi ke generasis

Kain Tapis Lampung merupakan hasil karya tradisional masyarakat daerah 
Lampung, apabila tidak dilindungi secara hukum bisa saja diklaim negara lain
sebagai hasil karya masyarakat mereka.

Upaya Perlindungan
Kain Tapis Lampung

p y gp y
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mulai terabaikan. Para peminat Tapis klasik ketertarikannya hanya sebatas keindahan-
nya saja tanpa melihat dan mendalami makna sebenarnya motif kain Tapis tersebut.

Terkait dengan proses produksi kain tapis, yang paling menarik adalah setelah benang
ditenun menjadi kain, kemudian dilakukan proses sulam yang menjadi titik klimaks
proses produksi kain tapis. Proses sulam ini banyak sekali macamnya, contohnya
pada Lampung Abung atau Krui dikenal dengan istilah Cucuk Andak, yaitu suatu
teknik untuk mendapatkan sulaman benang emas ke dalam bahan dasar kain. Dari
teknik ini dapat menghasilkan berbagai motif.

Setiap motif pada kain tapis memiliki makna yang mengg ambarkan falsafah berkaitan
dengan kehidupan manusia. Beberapa motif atau ragam hias yang digunakan pada kain tapis
dibedakan atas ragam hias geometris dan ragam hias naturalis. Ragam hias geometris seperti
motif hias tumpal atau tajuk atau tapis pucuk rebung. Ragam hias naturalis biasanya dalam
bentuk motif manusia seperti orang menungg ang kuda, motif hewan seperti kuda, gajah
dan kerbau lambang kemakmuran. Motif burung dengan sayap terbentang sedang terbang
lambang kebesaran dan keagungan, serta masih banyak motif lainnya.

Lambang status

Begitu juga dengan pengg unaan kain Tapis lebih banyak dipakai di acara-acara adat Lam-
pung, yang mana tapis yang dipakai dapat menandakan posisi serta jabatan pemakainya di
dalam adat. Kain ini diangg ap bernilai tingg i karena merupakan lambang status atau posisi
dari kelompok keluarga tertentu. Ada kain Tapis yang hanya boleh dipakai oleh keluarga
pemimpin adat/pemimpin suku pada upacara perkawinan adat, pengambilan gelar (naik 
Pepadun). Sebaliknya kain Tapis tertentu hanya dapat dipakai keluarga masyarakat biasa.
Ada juga jenis kain Tapis yang hanya boleh dipakai oleh orang tertentu dan pada upacara
adat tertentu seperti Tapis untuk pengantin.

Pembuatan kain Tapis awal mulanya juga diatur secara adat sebagaimana pengaturan
pengg unaannya yaitu hanya dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah saja.
Namun kondisi ini sudah mengalami perubahan, saat ini pembuatan Tapis merupa-
kan suatu kegiatan yang diharuskan bagi gadis-gadis untuk mengisi waktu sampai
tiba saatnya dia dilamar. Seorang gadis diharuskan membuat Tapis karena akan
menjadi salah satu kriteria wajib yang akan dinilai oleh kerabat calon suaminya
nanti. Kerumitan pola dan kerapian tapis akan menjadi tolok ukur tentang baiknya
seorang gadis ketika sudah menikah.

Upaya perlindungan

Pada 2013 kain Tapis Lampung sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penetapan Warisan Budaya Tak-
benda ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Tim Ahli Warisan Budaya
Takbenda Indonesia Dr Mukhlis Pa Eni adalah sebagai upaya melindungi, mengem-
bangkan, memanfaatkan dan melestarikan Budaya Takbenda yang ada di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Warisan Budaya Takbenda akan
diajukan ke UNESCO untuk menjadi warisan dunia.

Kain Tapis Lampung telah menembus pasar luar negeri (go international(( ). Terbuktill
di berbagai perhelatan akbar dunia telah menebarkan pesona dan kemegahan Tapis
Lampung. Sebut saja pada pemilihan Miss International 2014 di Jepang saat Elfi n Pertiwi
Rappa mewakili Indonesia mengenakan Tapis dengan mahkota Lampung yaitu siger,
berhasil meraih The Best National Costum dengan tema Tale of Siger Crown. Begitun
juga pada ajang Miss Universe 2015 di Las Vegas, AS ketika Anindya Kusuma Putri5
mengenakan busana berbahan Tapis karya perancang asal Lampung Mia Ayunda Sari.
Tidak ketingg alan Tapis juga tampil pada ajang bergengsi Olimpiade 2016 dan menuai

Upaya Perlindungangan produk Pengetahuan Tradisional yang
merupakan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dapat dilakukan
dengan langkah langkah sebagai berikut : 

Melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)  

merupakan perlindungan yang bersifat positif.

Mengisi form aplikasi dengan menginput data-datam

sebagai berikut :

Login ke Aplikasi pada address bar 

 http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/login

Asal/wilayah

Nama Pengetahuan Traisional/alis dalam hal ini 

Tapis Lampung

Jenis

Pelapor

Persetujuan

Kustodian

Guru Budaya

Lokasi

Deskripsi

Kondisi Saat ini

Upaya Pelestarian

Referensi

Dokumentasi

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

INSTAGRAM@ALYNTAPIS

Produk IKM Alyn Tapis.

banyak pujian. Menurut Ketua Dewan Kesenian Lampung (DKL) kain ini akan terus didorong 
sebagai warisan budaya dunia UNESCO.

Upaya perlindungan hukum kain Tapis Lampung harus segera dilakukan pemerintah daerah karena 
merupakan salah satu karya leluhur bangsa Indonesia, yang merupakan EBT dan PT sebagai bagian 
dari HKI. Itu mencerminkan keragaman budaya bangsa serta mengandung nilai-nilai kesakralan 
yang tetap dipatuhi masyarakat adat Lampung, di samping mempunyai nilai ekonomi tingg i. (Elly 
Muthia, diolah dari berbagai sumber)
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Kreatif Melestarikan
Warisan Budaya Lampung 

R
AUT wajah Novita Ria berkerut seperti sedang mencari cara bagaimana agar 
budaya Bandar Lampung tetap terjaga, namun tetap mengikuti perkembangan 
jaman. Sebab hal itu merupakan warisan budaya luar biasa yang tak boleh 

hilang dari peradaban.

Padahal Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman warisan 
budaya terbesar di dunia. Itu sebabnya menjadi tangg ung jawab anak-anak bangsa 
untuk menjaga keanekaragaman budaya.

Novita menunjuk salah satunya budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan ialah kain 
tradisional dengan aneka makna simbolis, berkualitas estetik, dan berfungsi sosial. 
Kain tradisional ini bukanlah sekadar benda pakai yang estetik saja, ia juga punya 
dimensi spiritual dan dimensi translingual yang menunjukkan tingkat kebudayaan 
bangsa Indonesia yang sangat tingg i. Setiap daerah di Indonesia punya ciri khas 
kain tradisional yang berbeda-beda, salah satunya adalah Provinsi Lampung yang 
terkenal dengan Kain Tapis. 

Kain Tapis adalah kain tenun yang dibuat dengan motif corak fl ora dan fauna yang 
ditenun dengan mengg unakan benang emas dan perak. Kain Tapis memiliki banyak 
ragam jenis tergantung dari corak, warna, dan pemakaiannya. Motif-motif dalam kain 
tapis diwujudkan sebagai kepercayaan masyarakat Lampung dalam menyeimbangkan 
kehidupan mereka dengan lingkungan dan Tuhan. 

Itulah sebabnya Kain Tapis juga kerap digunakan dalam upacara adat dan keagamaan. 
Kain Tapis bukan hanya sekadar pelengkap atau bagian dari fesyen biasa, melainkan 
juga merupakan salah satu kekayaan sejarah masyarakat Lampung yang penuh 
dengan doa baik.

Seiring perkembangan jaman saat ini, dunia fesyen juga ikut berkembang dengan 
berbagai perubahan dari masa ke masa. Perkembangan tersebut juga turut terjadi di 
Indonesia. Namun seiring perkembangan tersebut menyebabkan kekayaan budaya 
tradisional di Indonesia mulai hilang. Novita melihat kondisi tersebut tidak bisa tidur 
nyenyak. Ia pun berpikir keras agar warisan budaya Lampung itu tidak ketingg alan 
atau malah hilang tergilas jaman.

Kemandirian ekonomi

Sebagai pemilik gerai Alyn Tapis di Bandar Lampung, Novita bertekad mencari cara 
bagaimana agar warisan budaya khususnya budaya Bandar Lampung tetap terjaga 
namun tetap mengikuti perkembangan jaman. Kemudian pada 2017 ia mulai mem-
beranikan diri membangun kemandirian ekonomi namun tetap berperan serta dalam 
melestarikan budaya daerah. 

Novita mulai memproduksi berbagai kerajinan mulai dari tas, topi, peci, dompet, 
selendang, jilbab, outer, kaos, hingg a kemeja. Ia memadukan desain Tapis pada 
setiap produk kerajinan yang diproduksinya. Ia tetap mengg unakan nama Alyn Tapis 
sebagai merek dari produk yang dibuatnya.

Produk Kain Tapis.

Melestarikan warisan budaya bukan 
sekadar meneruskan sesuatu yang
berasal dari masa lalu. Jauh lebih hebat 
lagi untuk menjaganya perlu kreativitas 
dari pelaku agar tak lekang oleh panas tak 
l k l h h jlapuk oleh hujan.

INSTAGRAM@ALYNTAPIS



Lampung Bangga Wirausaha Industri GEMA 25

ALYN TAPIS

Jl. Pagar Alam No.23/171, Kedaton,

Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35141

089666551920

Instagram @alyntapis

Ia bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian
masyarakat sekitar melalui pemberdayaan perempuan. Selain itu juga membangun
kemitraan melalui kerja sama dengan para pengrajin  dari berbagai daerah di Lampung.
Produk yang dibuatnya ternyata mendapat sambutan yang baik dari masyarakat.

Gerai Alyn Tapis mulai menjadi salah satu tujuan wisata budaya yang digemari
berbagai kalangan. Itu karena produk gerai ini selalu mengeluarkan desai-desain
baru yang jarang ditemukan di tempat lain. Hingg a kini Alyn Tapis menjelma menjadi
salah satu produsen produk fesyen etnik dan suvenir ternama di Bandar Lampung
yang beralamat di Jalan Pagar Alam No. 23/171, Kecamatan Kedaton.

Pemasaran digital

Melihat bahwa produk yang dihasilkan diterima dengan baik oleh masyarakat, pada
2019 Novita mulai mengembangkan kembali pemasaran produknya melalui pemasaran
digital. ia mencoba menjual produk-produknya dengan memanfaatkan pasar digital
mulai dari tahap promosi hingg a transaksi. 

Ide tersebut ternyata membuahkan hasil yang baik. melalui pemasaran digital
tersebut, produk-produknya semakin dikenal dan diminati banyak masyarakat dari

berbagai kalangan. Konsumen tidak hanya masyarakat dari Lampung saja, melainkan 
juga dari berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia. 

Kreativitas Novita tak pernah pudar. Pada 2022 ia membawa produk Alyn Tapis untuk 
mengikuti program Gerakan Nasional Bangg a Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang 
diselengg arakan pemerintah, dengan Kementerian Perindustrian sebagai movement 
managernya.

Gernas BBI merupakan gerakan bersama pemerintah, para pelaku usaha, serta 
masyarakat untuk mencintai dan membeli produk-produk lokal. Hal ini merupa-
kan salah satu strategi pemerintah untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat.

Usaha Novita ternyata membuahkan hasil. Alyn Tapis memperoleh peluang dengan 
keberhasilan lolos dalam kurasi 30 IKM yang akan dibina oleh program Gernas BBI 
2022. Para IKM yang lolos tahap kurasi akan diberikan pendampingan legalitas 
serta sertifi kasi yang dibutuhkan seperti standar nasional Indonesia (SNI), halal, 
hingg a izin edar.

Melalui program ini diharapkan para pelaku usaha yang telah dibina mampu 
berkembang terutama dalam situasi pandemicovid-19 saat ini. Melalui kegiatan 
tersebut, Novita juga berharap masyarakat khususnya generasi muda/milenial dapat 
mengikuti perkembangan jaman dengan baik dengan tetap melestarikan budaya 
daerah. Tujuan kegiatan itu agar kekayaan budaya di Indonesia dapat terus terjaga. 
(Veronika Manulang)

DDOCDOC. KEM KEMENPENPEERIRININRRRINR

DOC.ALYN TAPIS

KikKikKikKikKikikkKKikK ettettet LisLisiLisLisLisi t Tt Tt Tt Tt Ttt apipiapiappiapiapis IIs Is Ik tkatatatkatakat dededededede dengangaagangangngangan vvn varriaariririariaasasiasiaa  wawawaarnananarna kukukku kuninninninningggg.

Clutch Tapis Pesta.



26 Lampung Bangga Wirausaha IndustriGEMA

INFO UTAMA

Bisnis Ramah Lingkungan
Ecoprint  Yasmin Wiwidt

FOTO-FOTO:DOK YASMIN WIWID

I
NDUSTRI kerajinan sandang terus mengalami perkembangan dalam hal kreasi
dan inovasi, mulai dari memanfaatkan barang bekas hingg a menciptakan produk 
yang menjadi bisnis ramah lingkungan. Salah satu produk yang sedang naik daun

saat ini adalah ecoprint.

Ecoprint adalah produk fesyen ramah lingkungan yang terbuat dari bahan alami.t
Lahirnya y ecoprintp  berawal dari kepedulian terhadap pelestarian alam. Hal ini membuatp p pt
sebagian orang memilih untuk beralih ke produk yang ramah lingkungan. 
L hLahirnya EEcoprint d k htidak hanya se-t
bagai prododuku  rramah lingkungan,, 
tetapi juga a a a a a wujud peng-
hahahahaahargrgrgrggaaaaaaaaaaaaaan nnnnn teteteteteteteteteeeeerrhrrhrhrhrhr adadadadaddapapapapa  sssssummumumumum-
beber r dadayayayayaayayayaaayaaa a alal m. Hala  ini
teercrcererrrrrrrrrmimmmmmmmmmmmmmm n dadari proses
pepepepppepeepembmbmbbbbbbmbbmbbbbmbbbbmbmbbbbbmbm uauauat at atttttt an  n  p rprododddddddddukkkkkkkkk 
yayaangngnnnnngnnngnnnnn  d dihihasasilillllllkakakkkkkkkkkk nnya. 
SeSeSeSeeSeSeSeSeSeSeSeeeninin m mencetak warna 
ddddddadadddddd nnnn n mmomomom titittitiitiitiif f ffff f f papadadadddddd  suatutttt  
media organik (kain,, 

kertas, kayu, kulit hewan, dll) dengan teknik pengg unaan bahan alami seperti daun, 
bunga, batang, atau bagian tumbuhan lain yang menghasilkan pigmen warna atau 
memiliki tanin yang kuat.

Bahan/kain yang digunakan pada teknik ecoprint ini harus mengg unakan bahan/t
kain organik/serat alami seperti katun ori, rayon ori, sutra, linen, rami, dll, berbeda 
dengan pakaian pada umumnya yang masih banyak mengg unakan campuran polyes-
ter/plastik dalam serat kainnya. Dalam segi manfaat tentunya sangat besar apalagi 
manfaat jangka panjang, hal ini sangat mempengaruhi perihal kesehatan manusia 
dan kelestarian lingkungan.

Widyastuti Murniasih Ryantini merupakan desainer fesyen serta pemilik brand Yasmin 
Wiwid di Lampung sejak 2015. Awalnya Yasmin Wiwid secara garis besar memproduksi d
busana muslim dengan mengusung konsep modern dan etnik khas Lampung yaitu 
sulam usus, Tapis serta batik Lampung. Hingg a 2020, Yasmin Wiwid berinovasi dan p p g gg
beralih untuk mengg unakan teknik produk seni cetak natural atau ecoprint.

Hal ini diyakininya kar-
ena keunuuu ikan dan lebihhhh 
raraamammah hh lil ngngngngngggkukungngganannan. BeBeBer-rr

mula karena iaiaiaiaiaiaaaaa m      enyadari 
bahwa industri ffesesesesesesesesesesesssyeyyyyyyyyy n ter-

mamaaamamaaaaaaasuk penyumbang llllllllllimimimimimiiiiii bah 
terbbbbeseseseseseseeesesesar serta dampak tfaffffaffafaffafaffff st 

fafafafaashsssshshhshsss iooiioooioioonnnnnnnnnnnnn y y y y yyyyyyyyy yanananannnanang g gggggggg g sasasaasaasasaangnnngngngngnngngnnngatttatattaataat mm  mmmmmmmmmererrerrereererre ususussusususuu akakakaakakakakaakaakakaakkkakk nnnnnn
keseimbangngngnngngngngngngngngngngngngngngggan bumi.

Mencintai bumi bisa diselaraskan
dengan produk-produk yang juga ramah 
lingkungan. Ecoprint menjadi salah satut
jawaban bagi produk fesyen.

TeTTTeTeTeTeeeTekekkkTekTTTeTeTekekTekTekeTekTTTeTeTeTekTekTe nniknikniknikniknni  PouPouPouPouPouoo ndindindidindindid nnnnggnggggggggggnnggggggggnggggggggggggg yayayayayayayayayyayayayayyyyyyyy ng ngngng ng gng ng gnggg ggggggggggggggggg ddidddddikddikdikdikdikdikdikkkkdikdikdikkkd kkkkdikkdikdikikdikkd erjerjerjerjerjerjrjjererererjerjeerjerjerererererjererererjererjerjrjererjerjerjererjerjjeerrjrrrjrjrrrjrjjrrrjr akaakaakaakaakaaakaaaaaaaaa n bbn bn bn bn bbbeeersersersersrersee amamaamaamamaamaamaaaaaaaaaa-sa-sa-sa-sasasaa-sa-sa-sa-sassa-sa-sa-sasasa-ssaasasss mmmmmmmamama.ma.ma.ma.mmmmaaggggggggggggggg
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“Saya sebagai pelaku dan pecinta fesyen tidak bisa diam saja, saya harus merubah
p p y j p y g , , g gkonsep produk saya menjadi produk yang sustain, beretika, dan ramah lingkungan.

Maka dari itu saya menerapkan tema ecoprint pada koleksi–koleksi saya,” ucapt
Widya, Rabu (23 Maret 2022).

Pada produksi koleksinya, Widya menggunakan kain serat alami, pewarnaan
alami mengg unakan tanaman, pembuatan motif dengan natural printing, penerapan
produksi zero waste (meminimalkan limbah kering dan basah produksi seminime
mungkin), hingg a memilih packaging yangg  ecofriendlyg .

“Perlahan saya mulai memperhatikan dan memperbaiki sistem kerja saya, yang harus
berkelanjutan dan beretika terhadap manusia dan alam,” lanjutnya.

Secara bertahap Widya menerapkan prinsip sustainable production hingg a menghasil-n
kan produk yang berkelanjutan yang mana produk memberikan manfaat lingkungan,
sosial, dan ekonomi serta melindungi kesehatan masyarakat serta lingkungan selama
seluruh siklus hidupnya dari ekstraksi bahan baku hingg a pembuangan akhir. Hal
ini pun dibuktikan dari limbah basah produksi Yasmin Wiwid dapat dijadikan pupuk 
organik, sedangkan limbah keringnya dijadikan asesoris pelengkap seperti masker,
ikat rambut, hingg a bagian terkecil menjadi isian bantal.

Peningkatan ketrampilan

Tidak hanya peduli pada kelestarian lingkungan saja, Yasmin Wiwid pun selalu aware

terhadap para pekerja maupun pengrajinnya. Bekerja sama dengan program pemerintah 
atau swasta Yasmin Wiwid mengajak pekerja serta pengrajinnya mengikuti pelatihan 
atau budidaya SDM untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM Yasmin Wiwid.

“Jika si pengrajin ecoprint butuh kita ikutkan workshop terkait ecoprint, si pengrajin t
Tapis perlu kita ikutkan pelatihan penenunan Tapis, si penjahit butuh kita upgrade 
skill fashion technologynya. Hal ini untuk meningkatkan kualitas para pengrajin dan yy
menghasilkan hasil kerja yang baik sehingg a dapat menjadi aset kita di kemudian 
hari,” imbuh Widya lagi.

Mengenalkan konsep ecoprint ke masyarakat menjadi salah satu kendala yang t
dirasakan Yasmin Wiwid karena produk yang ramah lingkungan ini memiliki harga 
cukup di atas rata–rata dibanding produk biasa. Hal ini menjadi tantangan bagi 
mereka untuk mengedukasi masyarakat guna menumbuhkan rasa peduli masyarakat 
terhadap fesyen yang ramah lingkungan.

Yasmin Wiwid dipasarkan ke masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan media 
sosial melalui foto atau video berisikan proses produksi hingg a hasil akhir produk 
ecoprint yang sudah siap pakai. Selain itu juga bekerja sama dengan infl uencer guna 
menarik perhatian warganet. Meskipun untuk konsep ecoprint ini Yasmin Wiwid belum t
mencapai pasar internasional. Namun dengan konsep yang lama Yasmin Wiwid pernah 
mengikuti pameran di Brunai Darussalam.

Yasmin Wiwid pun juga menyelengg arakan workshop atau mengikutip fashion show
yang mengusung konsep ecoprint, sehingg a masyarakat dapat terjun langsung untuk t
melihat dan merasakan untuk memakai outfi t ecoprint dari Yasmin Wiwid. t

Hingg a pada akhirnya usahanya tersebut membawa Yasmin Wiwid berhasil menjadi 
salah satu IKM sandang terpilih pada Lagawi Festival 2022 yang diselengg arakan 
Kementerian Perindustrian di Provinsi Lampung. Kegiatan ini sejalan dengan Gerakan 
Nasional Bangg a Buatan Indonesia (BBI). Dari 478 pendaftar, Yasmin Wiwid berhasil 
lolos menjadi salah satu 30 IKM terpilih melalui proses kurasi yang dilakukan 
oleh Kemenperin, Bank Indonesia, Dinas Perindag Provinsi Lampung, Dekranasda 
Lampung, dan praktisi.

Kemenperin bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan wadah 
bagi IKM Lampung yang kreatif dan inovatif untuk men-scale up usahanya dengan p

KreKKreasiasi pr produoduk Yk Yasmasminin WiwWiwidid.
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menjalani program pendampingan. Selama pendampingan tersebut 30 IKM akan
didorong untuk meningkatkan penjualan secara daring sehingg a pada Juni nanti
akan didapatkan lima IKM terbaik (champion) dengan penjualan terbanyak dann
kriteria ungg ulan lainnya.

Dengan meraih IKM ungg ulan, Widya sebagai owner merasakan kebahagiaan serta
merasa tertantang karena berkesempatan mengikuti pendampingan intensif selama
tiga bulan. Pendampingannya berupa literasi digital, pengembangan bisnis, pelatihan
pengembangan produk (dari segi kemasan, kekayaan intelektual, standardisasi, hingg a
kualitas produk). Pendampingan ini guna menjadi bekal bagi IKM untuk berdaya
saing dan memperluas pasar.

Yasmin Wiwid ingin tetap konsisten dalam ‘bermain’ dengan bahan-bahan alami
dan terus melakukan pengembangan produk dalam lini fesyen dann craft. Adapunt
terobosan selanjutnya Yasmin Wiwid berkolaborasi dengan brand Food/makanan/d
kuliner yang mengg unakan bahan dasar organik (healthy food). Widya berharapdd
masyarakat semakin sadar terhadap kelestarian lingkungan serta meningkatnya
pengg unaan produk ramah lingkungan sehingg a produknya pun dapat berkembang
dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi.

Berangkat dengan teknik ecoprint ini Yasmin Wiwid menghasilkan produk fesyen
beserta asesorisnya, serta produk home décor danr craft, yang menjadi pembedat

yaitu terletak pada bahan baku pembuatannya, ada yang mengg unakan kain, kertas, 
kayu hingg a karung goni. Contoh produk fesyennya; kain, jilbab, baju/tunik, outer, 
longdress, celana/rok,s one-set, mukena, sajadah, scrunchie, masker kain, kaos kaki, e
hat, kemeja pria/wanita, tas, pouch, dll.h

Sedangkan contoh produk craftnya; living set (gorden, taplak, sarung bantal tamu, tem-tt
pat tisu, hiasan dinding, karpet), jam dinding, tumbler, suvenir, bedroom set (sprei bantal 
guling, kap lampu), amplop estetik, wallpaper, box hampers, notebooks, bean bag.
(Dinda Maharani, diolah dari berbagai sumber)

INFO UTAMA

Yasmin Wiwid 

Komplek Diniyyah Putri, Jl. Raya Negeri Sakti 

No.Km 15, Negeri Sakti, Kec. Gedong Tataan, 

Kabupaten Pesawaran, Lampung 3536666

0821-8644-2118

Instagram @yasminwiwidlabel

yasminwiwidlabel@gmail.com

FOTO-FOTO:DOO DO K YASMINININ WIWWWIWID

Hiasan dinding Hiasan dinding EcoprintEcoprint yang ramah lingkungan.yang ramah lingkungantt
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Littemonq Dorong 
Tumbuh Kembang Anak

FOTOFOTOFOTOTOTOOOFO -FOT-FOT-FOTFOTO O DO D:DO:DOO:DOO:DOD:D:D:D: K INK INK ININNK INKK INSTAGSTAGSTAGAGSTAGSTS RAM@RAM@RAM@RAM@@@A LITTLITTLITTLITTLITTLIT LEMLEMLEMOMOMEMONQNQQNQ

Dunia anak adalah bermain. Menelisik 
permainan yang ramah anak tidak 
mudah karena membutuhkan
kenyamanan dan juga keamanan. Selain 
itu permainan harus bisa merangsang 
kreativitas dan edukatif.

 

EBAGAI bagian dari rangkaian acara Gerakan Nasional Bangg a Buatan Indonesia
(Gernas BBI) Lagawi Fest 2022, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat
Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) mengadakan kurasi) g

IKM t ilih di B d LIKM terpilih di Bandar Lampung untuk diberikan program pendampingan dan fasilitasip p g p g p p g
yang intensif. Dari 30 IKM Lampung yang terpilih, salah satunya adalah Littlemonq,
sebuah jenama (sebuah jenama (brandbrand) dengan produk mainan anak Littlemonq baru didirikan dua) dengan produk mainan anak. Littlemonq baru didirikan duadd
tatahhuhunn llalallulu, , nanamumunn bbebe krkrkemembbabangng s sananggagattt pepesasattt ddadann prpr dodod kukuk m m iaiainanannnnyaya tt tererkkkekenanallll dddadapapattt 
mememerararangngnggsasasangngng pp pererertututumbmbmbuhhuhu anan a ananakk k ddadan jujjuj gaggag  a amamamam n n unununtuttukk dididiggugugunanakkakann.n.

LiL ttttlemomonqnqq d didirikan oleh Dian Rizki Hidayati, seorang ibu rumah tana gg gg a a didi P Prorovivinsi i
LaLampmpunung.g. S Sejak dikaruniai seorang anak, Dian tentutunynya a ingin memberikkann p penendid didikakan n
teteerbr aiaik k ununtuk ananaknya, sehingg a aktif mencari materi dan belajar pendididikakan untuk 
ananaakk y yaiaitutu Monontet ssori, Waldorf, dan Regg io Emilia, beserta mainan eddukukassii yayangg

carrarararrariaaaiaiiaannnnnnnnn yayyayyyyy ,dadappapat t memendndukkunungng ya. Dalam penccarariannnyayay , beliau menemukan bahwaa di 
Inndodoneen siia a bebelulum m teerdr apatt I dd i bb l d
baanynyakakk mmaiia nanan n ede ukukasi
berbrbbaahhanan k kayayayu u beberkrkrkuauauaal-l-ll

itas baik dengan harga yang terjangkau. Terlebih lagi, sekitar 65% mainan anak yang 
beredar di Indonesia merupakan mainan impor.

Berangkat dari penemuannya, sekitar Februari 2020, Dian meluncurkan brand mainan 
anak buatannya sendiri dengan nama Littlemonq (dibaca littlemonkey). y Brand ini d
mengg unakan nama dan logo seekor monyet kecil yang lincah, cerdas, dan jenaka, 
yang mana hal ini merupakan representasi dari hobi kreatif Dian. Awalnya, selain 
sebagai usaha sampingan, Littlemonq ini juga merupakan penyaluran kreativitas 
Dian yang di kala itu masih bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Slogan Littlemonq 
adalah Happiness from Nature, yang mengg ambarkan bagaimana produk mainan yang e
berbahan dari alam dapat membawa kebahagiaan bagi anak-anak.

Brand Littlemonq menjadi semakin besar dan berkembang meskipun belum lama 
berdiri. Dulunya, Littlemonq hanya berproduksi dengan sistem pesanan (q made-by-
orderorder), namun seiring waktu permintaan semakin meningkat sehi gg Littl), namun seiring waktu, permintaan semakin meningkat sehingg a Littlemonq pun rr
meningkatkan kapasitas produksinya dan sudah dapat memberikan produk-produk g p p y p p p
ready stock yang dapat ditemui di marketplace Indonesia. Produk Littlemonq juga q
sudah merambah pasar luarnegeri yang mana konsumen luarnegeri merupakan 70%sudah merambah pasar luar negeri, yang mana konsumen luar negeri merupakan 70% 
ddaddada iririri ttt t tototot lallala kkk konononsussusumememennn prprpr dododod kukukuk LiLiLiLittttttttlleleemomomonqnqnq.. SSaSaSa tatatat ii i i ininini,, LiLiLiL ttttttttllelelemomomonqnqnq ss s dududud hahahah mm memememilililikikikiii reresesellllllerer
didididi MM M M lalala ayayyay isissisia,a,a, SS SSiniinggagapupurara,, AAuAu tststraralililiaa,a, KK Kororeaea SS S lelelatatanan, , ddadann jujugaga dd diii IInInddodonenesisiaa.

Mainan berbahann aaalllam berkualitasMainaan beerbahhaaaannnn aaallaaam bbeeerkuuaaalitas

Produk mainan Littlemonqq dibuauauatt t deded ngann dasar kkepeddulian. Mulai dari kepedulianan 
terhadap tumbuh kembbangg aanak-anak, kepedulian terhhadap orang tua yang peduli 

kkkkkkkkk mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmerereeeerereeererreerreererreeereeererreere ekekekekekkeeeeeeeeeeeepap da anak-anakkk mmerekkkka, kepeduliaann n terhadap masyarakat sekitar, serta kepedulian 
kek pada aalam. Semua bentuk kepedud lil an ini tercermin kk d l S b k k d lil i i i

dalam proses produksi mainan Littlemonq. Bahkan pada 
Okkktobeer 2020, sebagai bentuk kepedulian terhadap ke-

lel starian lingkungan hididup, Litttlelemom nq bekerja sama q
dengan lindungihutan.

coomm dana  membeben-m
tutuk kampanyeye 

LLiLittle MMoMonqnq mmeng-
ggungunakakakaan bn bahan bakkkukkuk  
yayang aaman dan kayayyyuyu
yanyang bbg bg bg erasal dari 
hutan yang dikelola 
secs araa le lestari.
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#plantwithlittlemonq, di mana konsumen yang berbelanja dapat mendonasikan 
satu pohon. Sampai akhir Maret 2022, kampanye ini sudah berhasil mengumpulkan 
donasi lebih dari 1.000 pohon.

Mainan Litlemonq dibuat dengan tangan (handmade), yang merupakan sebuah e
sentuhan tersendiri karena menjadikan setiap unit mainan yang dikerjakan tidak ada 
yang benar-benar sama, tidak seperti produk yang dikerjakan oleh mesin. Pembuatan 
mainan ini awalnya dikerjakan sendiri oleh Dian, dan kini telah memberdayakan 
masyarakat sekitar sebagai pengrajin yang memiliki berbagai latar belakang dan terus 
mengembangkan kemampuan mereka, sehingg a dapat memenuhi permintaan pasar 
yang terus meningkat, sekaligus membantu perekonomian para pengrajin, terutama 
pada masa pandemi Covid-19.

Produk mainan Littlemonq berbahan alami. Kayu yang digunakan adalah kayu legal 
dari pemasok yang telah memiliki sertifi kat SVLK (Sistem Verifi kasi Legalitas Kayu) 
dan berasal dari hutan Indonesia yang dikelola secara berkelanjutan. Selain kayu, 
bahan dasar lain yang digunakan adalah kain wol Merino, dan homemade playdough. 
Bahan cat yang digunakan pada produk mainan Littlemonq adalah cat water-based 
stain yang aman, n non-toxic, dan ramah lingkungan. Cat c water-based stain ini dipilih n
karena lebih tahan lama dan tidak menutupi gurat kayu sehingg a ciri khas produk 
berbahan kayu tetap dapat dipertahankan.

Faktor keamanan produk Littlemonq juga sangat diperhatikan agar aman ketika 
dimainkan oleh anak-anak. Selain mengg unakan cat yang tidak membahayakan, 
mainan Littlemonq juga didesain untuk tidak memiliki ujung yang runcing agar tidak q
melukai anak. Produk mainan Littlemonq mendapatkan sertifi kasi SNI pada Desember 
2021, di mana produk Littlemonq dinyatakan lolos uji untuk semua kategori mainan 
anak, baik dari segi bagian-bagian mainan dan cat yang digunakan. Kriteria
SNI Mainan Anak juga sama dengan kriteria sertifi kasi mainan anak di luar neg
sehingg a produk Littlemonq sudah benar-benar terjamin keamanannya.q

Mainan yang membantu pertumbuhan anak

Mainan Littlemonq dibuat untuk merangsang pertumbuhan anak, oleh karena itu 
sifat mainannya adalah open-ended. Karena sesuai dengan karakteristik pendidikan d
Montessori dan i Waldorf, mainan f open-ended memungkinkan anak-anak untuk d
memgembangkan imajinasi, kreativitas, serta kemampuan sosial dan bahasa. 
Mainan open-ended dapat dimainkan dengan cara apapun, sehingg a anak tidak d
akan cepat bosan dan akan menemukan cara-cara baru dalam bermain seiring 
bertambahnya usia.

Berikut ini adalah sebagian dari produk mainan open-ended Littlemonq, dan ba-d
gaimana produk-produk tersebut dapat membantu perkembangan anak;

Lacing Beads 
Merupakan permainan meronce, yang mana anak memasukkan seutas benang pada e
manik-manik untuk menjadi rangkaian yang sempurna. Meronce dapat melatih e
konsentrasi, kemampuan motorik halus, dan kesabaran. Anak juga dapat belajar 
menghitung dan menyebutkan warna.

Pyramid Counting Tray
Merupakan mainan yang terdiri dari tatakan (tray( ) yang bertuliskan angka dan y
ukuran berbeda, yang jika ditumpuk akan membentuk sebuah piramid. Mainan 
ini dibuat dengan dasar konsep bahwa anak-anak akan lebih mudah belajar dari 
hal yang konkret terlebih dahulu sebelum hal yang abstrak. Anak akan belajar 

inan 
a uji 
geri, 

Lacing Beads diwarnai dengan bahan berbasis air yang
tidak beracun (rainbow colour(( ) dan bahanrr  food-grade 
beeswax (warna natural).x

Wooden Bread Set Wooden Bread Set
selain cantik, tetapi juga dapat 
memicu imajinasi, emosi dan
keterampilan bahasa anak-
anak.
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untuk menghitung dengan mencocokkan jumlah benda yang diletakkan pada 
tatakan pada angka yang tertera. Selain itu, anak juga akan belajar konsep 
urutan (sequence) dengan mencocokkan urutan ukuran tatakan dari besar e
ke kecil atau sebaliknya.

Rainbow Stacker
Mainan stacker ini berbentuk busur warna-warni dengan berbagai ukuran. 
Mainan ini dapat ditumpuk, dibuat menjadi mainan keseimbangan, ataupun 
dijadikan building block, seperti terowongan, jembatan, goa, dan lainnya. Anak k
akan belajar tentang warna, koordinasi mata-tangan, kemampuan motorik, 
serta meningkatkan kreativitas.

Wooden Toy Car with Peg Dolls
Mainan ini terdiri dari mainan mobil-mobilan dan dua boneka dengan ukuran 
berbeda. Mainan ini selain menjadi mainan mobil-mobilan, dapat juga mem-
perkenalkan konsep besar dan kecil dalam membedakan ukuran boneka, dan 
juga melatih kemampuan motorik halus anak-anak, ketika mereka mengambil 
dan memasukkan boneka pada tempatnya.

Wooden Bread Set
Mainan ini berupa roti tiruan yang memiliki belahan di tengahnya. Mainan ini 
bertujuan agar anak dapat bermain peran sebagai seorang pembuat roti dan 
menirukan cara membuat dan memotong roti. Mainan ini dapat mengasah 
imajinasi, kreativitas, logika, motorik halus, dan juga kemampuan sosial dan 
bahasa, terutama ketika anak bermain peran bersama teman atau orang 
tuanya.

Kualitas produk mainan Littlemonq membuatnya menoreh berbagai prestasi. 
Sebelum terpilih dalam kurasi produk Gernas BBI 2022 Lagawi Fest, Littlemonq t
mendapatkan penghargaan dalam subsektor Kriya dan berpartisipasi dalam 
pameran Apresiasi Kreasi Indonesia 2021, serta pameran Inacraft pada Maret t
2022. Selain itu, saat ini Littlemonq pun bekerja sama dengan Kotex dalam 
kampanye #SheCanFund untuk mengembangkan produk mainan bertema cagar d
budaya Indonesia dan kepedulian sampah laut.

Produk Littlemonq dapat ditemui di marketplace Tokopedia dan Shopee. Untuk e
yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Littlemonq juga memiliki hala-
man Instagram yang mana pengunjung tidak hanya mendapatkan informasi m
terkini mengenai produk, namun juga konten edukasi mengenai bagaimana 
mainan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. (Muhammad Wendy 
Dwianzah, diolah dari berbagai sumber)

Pyramid Counting traysd C  membantu anak belajar sambil bermain.b k b l b l b FOTO-FOTO:DOK INSTAGRAM@LITTLEMONQ
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IKM lokal perlu melakukan riset
untuk mengetahui apa yang digemari 
masyarakat terhadap produk 
mereka. Hasil itu bisa menjadi jalan
mengembangkan usaha.

Pada awalnya, Ravie melihat banyaknya peminat dari snack sejenis, namun camilan k
yang sering ditemui di supermarket dan minimarket itu merupakan produk impor. 
Itu sebabnya, Ravie terdorong untuk membuat produk sejenis untuk menunjukkan 
bahwa produk dalam negeri juga mampu bersaing dengan produk impor. Tentunya ia 
tidak asal memulai bisnis, tapi melakukan riset terlebih dahulu, untuk mengetahui 
apa yang saat itu sedang disukai dan dibutuhkan pasar. Lalu ia menemukan, bahwa 
saat itu sedang booming salted egg .

Mulailah ia beranjak untuk mengembangkan idenya untuk membuat produk cemilan 
kulit ikan bercita rasa telur asin atau salted egg . Dengan modal awal Rp500 ribu gg
saja, ia gunakan uang itu untuk produksi dan sebagainya, hingg a menghasilkan 10 
bungkus snack Rafi ns. Namun, ia tidak langsung menjual produknya. Ravie melakukan k
uji pasar untuk mengetahui apakah produk varian rasa salted egg  banyak diminati gg
atau tidak, sekaligus juga untuk mencari market.

Ternyata, ia tak menyangka dari 10 pcspcs itu mampu mengundang pesanan hingga itu mampu mengundang pesanan hingg a ss
1.200 pcsp . Akhirnya usaha yang digy y g ggarap Ravie terus berkembang. Dalam proses g p g ps
produksinya Rafinsproduksinya, Rafi ns snacksnack membel membeli kulit ikan patin yang sudah diberi sedikiti kulit ikan patin yang sudah diberi sedikit kk
garam dan bumbu agar tetap segar ddari pemasoknya di Lugusari, Pagelaran, Tan-

DOC. KEMENPERIN

Keripik Kulit Ikan LampungKeripik Kulit Ikan Lampung
Digemari Penonton Digemari Penonton
MotoGP MandalikaMotoGP Mandalika

Beragam rasa snack dari Rafi ns Snack

B
ERMULA dari keinginan untuk membuat camilan yang unik dan bisa diminati oleh 
pasar luas, Muhammad Ravie Cahya memproduksi Rafi ns snack diawali dengan k
riset mendalam pada 2018. Rafi ns snack yang memiliki k tagline ‘Snacknya Anak e

Bangsa’ ini, menghasilkan beragam kreasi kripik dari bahan baku lokal. Keripik ung-
gulan buatan Rafi ns snack yaitu keripik kulit ikan, keripik kentang, keripik singkok, k
keripik pisang kepok.
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jungbintang, Lampung Selatan, dan Hanura, Kabbupaten
Pesawaran. Selanjutnya kulit ikan mentah terseebut
dipotong-potong dan dibersihkan. Kemudian digoreeng 
selintas dengan minyak goreng panas dan diangkkat 
dari kuali untuk didinginkan. Kulit ikan setengah 
garing tersebut kembali digoreng pada kuali yanng 
berbeda hingg a betu-betul garing.

Setelah melalui proses pendinginan, baru dibaluri
bumbu yang diracik Ravie sendiri dan dilakukann
pengemasan dalam kantong kertas ukuran 70 gramm. 
Terdapat tiga rasa yang diproduksi yakni: Rafi ns salteted 
egg , Rafi nsgg spicy salted egg , Rafi nsgg spicy hot booms.
Meski belum genap setahun melakukan produksi, Rumah 
Rafi ns snack terus melengkapi proses sertifi kassi untuk k
produknya dengan mengantongi izin PIRT, sertifi kaat halal dari 
MUI dan untuk legalisasi peredaran (MD) masih daalam proses.

Ravie mengungkapkan, saat gelaran MotoGP Mandalika, di Kuta, Lombok Tengah,
Nusa Tengg ara Barat, pada 18-20 Maret lalu, Rafi ns snack varian keripik ikank
sengaja dijual dengan kemasan premium khusus untuk acara tersebut. Sebulan
sebelumnya, Rafi ns snack diikutsertakan dalam kurasi produk yang akan dijual dik
gelaran internasional tersebut. Rafi ns snack terpilih di antara banyak produk IKMk
Tanah Air ungg ulan lainnya.

Ravie melanjutkan, satu boks Rafi ns snack terjual habis selama tiga hari perhelatan Motok
GP. “Setelah acara, kami dapat distributor dengan harga lebih bagus untuk memasarkan
produk dengan kemasan premium untuk masuk ke pasar modern,” kata Ravie.

Selama ini, Rafi ns snack banyak dipasarkan melalui toko jajanan dan oleh-oleh di k
tujuh kota besar melalui reseller dan tokor online. Produk ini juga telah rutin dikirimkan e
ke Mesir sejak akhir 2021.

“Konsumen Mesir sangat menyukai keripik talas, singkong, dan kulit ikan karena 
mereka kurang familiar dengan talas dan singkong. Kami kirim biasanya 600 kg per 
mingg u, dan sampai sekarang ada permintaan tambahan pengiriman namun kami 
baru sangg upi maksimal 2 kontainer per bulan,” ucap Ravie Cahya.

Rafi ns snack juga berencana menjajaki pasar Jepang dan Singapura setelah sukses k
ekspor ke Mesir. Ravie mengakui butuh usaha ekstra agar produknya bisa masuk ke 
pasar Jepang. Di negeri sakura itu, camilan keripik hanya boleh melalui proses pengg -
orengan dengan minyak sekali pakai. Padahal, keripik kulit ikan buatan Rafi ns snack
digoreng lebih dari satu kali. “Di Jepang agak lebih detil persyaratannya terutama 
soal teknik pengg orengan, kami sedang cari strategi agar bisa memenuhi ini dengan 
tetap memperhatikan sisi efi siensi,” kata Ravie.

Ravie mengungkapkan, tahun ini timnya menargetkan perluasan pasar dan mem-
produksi ragam rasa baru dalam produknya. Rafi ns snack akan merilis keripik k
olahan pangan baru, yang juga terbuat dari bahan baku lokal dan cocok dijadikan 
oleh-oleh asal Indonesia.

Setelah terpilih menjadi salah satu 30 IKM pilihan dalam rangkaian Lagawi Fest 
Bangg a Buatan Indonesia 2022, tim produksi Rafi ns snack akan mengikuti rangkaian k
pendampingan intensif dari Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kapasitas 
bisnis mereka sehingg a target ekspor dapat tercapai.

 disitu, Ravie melebarkan sayapnya kembali untuk Tak berhenti
bangkan usahanya dengan memproduksi hal baru yakni mengem
Mulanya ia berpikir produk apa lagi yang bisa dibuat kopi. 

gar menjadi keungg ulan dari Lampung. Ia pun mengata-ag
kan berdasarkan data, Lampung merupakan pengekspor k

tertingg i dari kopi robusta. Ternyata Lampung memiliki 
sumber daya yang sangat tingg i dan sudah diakui 
dunia. Oleh karena itulah, ia memproduksi kopi bubuk 
khas lampung yang dijual dalam kemasan. Tujuannya, 
agar Lampung lebih dikenal oleh bangsa sendiri dan 
mancanegara. (Miko Septiawan, Putri Adityo)

atu produk terkenal dari Rafi ns Snack, yaitu salah sa
bumbu Salted Egg s S dengan rasa khas dan disuka oleh 

kalangan.semua k

Pemilik usaha Rafi ns Snack, M Ravie Cahya Ansor 
pada Lagawi Fest 2022.

INSTAGRAM @RAFINS_BDL
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Keripik Pisang Sukses
di Tangan Anak Muda 
Tidak banyak anak muda yang berani menghadapi 
tantangan. Bahkan ketika mencoba membangun bisnis 
misalnya, lantas terpuruk, hal itu tidak akan dilanjutkan 
karena merasa tidak mampu. 

A
SKASIFI Eka Cesario melalui kanal Youtube Askha Jaya Keripik, meyakinkan
bahwa sebagai anak muda jangan pernah takut memulai dan terus melihat
peluang serta kemampuan diri. “Coba, coba, dan lakukan,” tegasnya. Menu-

rutnya, fase awal mencoba membangun bisnis baru akan menyenangkan. Namun
ketika pertengahan banyak cobaan yang membuat kita menjadi goyah. Kuncinya,
jangan sampai kita kalah dengan keadaan.

Di tangan Aska, sapaan buat Askasifi , Lampung makin mengukuhkan diri sebagai
provinsi yang dikenal sebagai penghasil keripik pisang. Sebagai penghasil pisang
terbesar di Sumatera, Lampung juga dikenal agresif mengembangkan pangan lokal
berbahan baku pisang. Kondisi inilah yang membuat Aska seperti memperoleh berkah
dari melimpahnya pisang.

Aska mendirikan Askha Jaya, produsen sekaligus toko keripik pisang yang terkenal
kreatif mengembangkan varian rasa mengikuti tren pasar. Dari sinilah perjalanan
sukses Aska mengembangkan bisnis hingga mancanegara Aska melirik wisatawansukses Aska mengembangkan bisnis hingg a mancanegara. Aska melirik wisatawan 

lokal yang berkunjung ke Kota Lampung tidak afdol jika tak membawa oleh-oleh keripik k
pisang. Makanan kecil berbahan baku pisang ini telah menjadi ciri khas oleh-oleh 
khas Lampung selain kopi, kemplang, lempok durian, dsbnya. 
Lampung memang dikenal sebagai surganya pisang. Hal itu dikukuhkan Badan Pusat 
Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa pisang merupakan komoditas hortikultura 
terbesar yang diproduksi di provinsi ini dengan jumlah mencapai 1,208 juta ton pada 
2020. Produktivitas pisang di Lampung sebesar 96,87 kg per rumpun pada 2020.

Dalam perkembangannya karena musim panen pisang yang terjadi sepanjang tahun, 
masyarakat Lampung pun semakin piawai berinovasi untuk meningkatkan nilai jual 
pisang. Salah satunya dengan membuat keripik pisang yang kini telah berkembang 
menjadi sentra industri andalan.   

Jalan panjangJalan panjang 

Di antara puluhan pelaku usaha keripik pisang yang berhimpun di kawasan Jalan Pagar Di antara puluhan pelaku usaha keripik pisang yang berhimpun di kawasan Jalan Pagar 

SalSalSalSalSaSaSaSS ahah ah hah hhah satsatsatsatsatsatsatttsatu cu cu cu cu cu cuuuu abaabaabbabaababaabaabaa ng ngngngnggngngngggg outoutooutououtoutututtututtututtutoututttttttttttleletletletetletletletetletletleetletletletletletletettletlettletettteelete kekekekeke ke kekekek ke kekeeeeeripripripripripripripriripiriprripripripriprippiripippik ikkikkikikik ikikiik ikkik ikikik AshAAshAshAshAAAshAAAAAshA hka ka ka ka kaka kaka JayJayJayJayJayJayJayJayJayya. a. a.aaa. a. saasaasasaasaaaaaaaaasaasaasaaaasaaaasaaasaattt iit iittt iit iiittttt iitt iit iiiiitt itt it it itt it it it iit it it it it it it itt iniiniiiniiiiniiniiiininniinininiininininnnininnnininnnini nnninnnniiinnniiiiini iini nnnnn AskAskAskkkAskAskAsAskAskAskAskAsAskAskAskAAskAsAskAAsAsAskAskAskAskAAAAAskAAAAsskAskAskAsAsssskAskAskAskskkkAskAsAsAssskAAskAskskAAAsAskAAsAsAAAsksAsAsAAssAsAsAsAAskskkhahahahahahahahhahahahahaha hhhaha hahhhhahaaaha hahaaha hahaaaa JayJayJayJayJaJayJayJayJJayJaJJJaJaJayyyyyyyyaaaaa a a aa aa
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dengan alat pengangkat pisang dan peniris minyak, sehingg a produksi yang dilakukan 
lebih efektif dalam hal tenaga kerja maupun waktu.

Untuk topping keripik pisang, Askha Jaya memproduksi seluruh rasa dengan terus 
berusaha mengikuti tren pasar, seperti membuat rasa ayam geprek dan telur asin. 
Kini, ada belasan rasa keripik pisang yang beredar di pasar, mulai dari rasa original 
asin dan original manis, hingg a rasa-rasa unik seperti kopi, durian, dan sapi pangg ang. 
Yang terbaru, Askha Jaya menawarkan varian produk baru yaitu melted banana dengan 
tiga pilihan rasa yaitu coklat, keju, dan tiramisu.

Sebelum pandemi, Askha Jaya menitikberatkan penjualannya melalui outlet-outlet 
yang tersebar di wilayah Lampung. Mengetahui produknya lebih mudah ditawarkan 
sebagai oleh-oleh wisatawan, Askha Jaya menyediakan tempat parkir yang luas untuk 
bus-bus pariwisata dan musola, serta fasilitas wifi  gratis, termasuk untuk mencoba 
keripik sepuasnya bagi pengunjung. 

Sentuhan digital

Tak sulit bagi Askha Jaya untuk menyesuaikan penjualan saat pandemi. Sudah sejak 
2013 Askha Jaya menjamah penjualan daring (online) melalui berbagai media sosial 
seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Laman media sosial Askha Jaya terus 
diperbarui dengan pos penuh promo dan visual yang menarik.

Tak hanya mengg aet konsumen secara langsung, media sosial juga berhasil menda-
patkan 250 reseller yang aktif membeli produknya untuk dijual kembali. Dari para 
reseller tersebut, Askha Jaya mengirim 200 kg-500 kg keripik pisang setiap bulannya. 
Bahkan hingg a saat ini Askha Jaya tidak hanya melayani pembelian daring ke seluruh 
wilayah Indonesia, melainkan juga menapaki ranah global.

Setelah 14 tahun berdiri, Askha Jaya turut menjadi industri kecil dan menengah (IKM) 
yang mendaftar acara e-Smart IKM 2022 yang diselengg arakan Kementerian Perin-
dustrian Republik Indonesia. Pada 17 Maret 2022 kemarin, Askha Jaya diumumkan 
menjadi satu dari 30 IKM yang terpilih melalui proses kurasi yang dilakukan oleh 
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bank Indonesia, Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi Lampung, dan praktisi.

Selanjutnya, Askha Jaya akan mengikuti pendampingan literasi digital, pengembangan 
bisnis dan pelatihan pengembangan produk untuk meningkatkan penjualannya secara 
daring. Penjualan terbanyak dan kriteria ungg ulan lainnya akan disandingkan setiap 
IKM untuk menentukan 5 IKM champion.

Pada akhirnya Aska membuktikan bahwa sebagai anak muda jangan pernah takut 
memulai dan terus melihat peluang serta kemampuan diri. Banyak cobaan justru 
menjadi kunci untuk tidak kalah dengan keadaan. (Nareswari Andhara Dahayu, diolah 
dari berbagai sumber).

salah satu yang menonjol Alam atau yang lebih populer disebut sebagai Gang PU, s
adalah toko Askha Jaya yang didirikan Aska, pria kelahiran Yogyakarta, 5 Mei 1993.n Yogyakarta 5 Mei 1993adalah toko Askha Jaya yang didirikan Aska pria kelahiraadalah toko Askha Jaya yang didirikan Aska pria kelahira

Pada mulanya Aska hanya ingin membantu orang tua memperbaiki ekonomi keluarga. 
Sebagai anak tungg al dari pasangan Aswal Junaidi dan Susilaningsih, ia merasa 
perlu membantu orang tua untuk membiayai hidup dan   sekolah. Sejak di bangku 
SMP ia sudah menjadi penjual asongan, loper koran, dan tukang parkir di sela-sela 
waktu belajarnya.

Ketika duduk di SMA, Aska mulai memutar otak agar dapur orang tuanya tetap 
mengepul. Hingg a 2008 ia mencoba peruntungan membuka bisnis camilan tradisional. 
Lulusan SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang kemudian meneruskan pendidikan di 
jenjang S1 jurusan kehutanan Universitas Lampung ini, mulai survei bisnis ke sentra 
keripik Lampung di daerah Kedaton, Bandar Lampung, pusatnya bisnis keripik pisang 
Lampung. Setahun kemudian, berdirilah toko pertama sekaligus menjadi reseller 
keripik pisang.

Layaknya suatu bisnis Aska merasakan pasang surut. Hanya karena memiliki mental 
baja membuat ia pantang menyerah. Meski beberapa kali merugi karena masih 
menyetok barang dari toko lainnya, ia tetap optimistis dan tekun menjalankan 
bisnis. Merugi yang sangat besar itu wajar karena memang belum memahami sistem 
berbisnisnya, begitu kata Aska penuh kebijakan. Justru hal itu membuat Aska dan 
orang tuanya lebih giat lagi untuk belajar.

Lakukan inovasi

Agar produknya bisa terus bersaing di pasar dan diterima masyarakat, Askha Jaya 
terus mengedepankan inovasi, baik dari alat yang digunakan, rasa yang disediakan, 
dan metode penjualan yang diaplikasikan. Inovasi dan kreativitas dalam pengemban-
gan diri maupun pengembangan organisasi adalah kunci sukses Aska.

Bentuk kreativitas dan inovasi yang dikembangkan, misalnya, ketika pesanan mem-
bludak, tim Askha Jaya membuat secara khusus alat pengg orengan yang disertai 

Askasifi  Eka Cesario, merupakan owner dari Askha Jaya.
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ESIA yang dikenal subur dan kaya akan sumber daya alam memanglah NDONE
tepat, karena hampir seluruh wilayah nusantara dari laut dan daratansangat 
ki sumber daya alam luar biasa melimpah, khususnya dari lahanmemili
yang ada di kabupaten dan perdesaan. Hal ini tentu patut disyukuri pertanian 

arunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dijadikan sebagai sebagai ka
ehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia.sumber ke

 ini tentu dibutuhkan orang-orang kreatif dan memiliki ide untuk bisa Dalam hal
tkan sumber daya alam secara maksimal yang ada di sekitarnya, untuk memanfaa

njadi produk akhir yang memberikan nilai tambah dan bisa memberi manfaat diolah men
snya bagi kesejahteraan masyarakat luas sampai tingkat perdesaan. Salah seluas-luas
aranya yang memiliki ide bisnis adalah seorang pengusaha muda berusia 43 satu di anta
san Diploma 3 Teknik Mesin Institut Teknologi Padang, Mulyadi Alkahfi . tahun lulus

Ia saat ini dikenal sebagai pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) Ia saat in
dalam bentuk CV yang menghasilkan produk pisang goreng beku dengan merek 
Shamiya. Hijrahnya Pak Mulyadi dari Provinsi Riau ke Provinsi Lampung di 2016 
merupakan awal pembuka jalan untuk punya ide untuk memanfaatkan sumber 
bahan baku pisang yang cukup potensial terdapat di beberapa kabupaten Propinsi 
Lampung seperti Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan 
beberapa kabupaten lainnya. 

Berbekal dari pengalaman kerja yang sudah pernah dijalankan Pak Mulyandi 
mulai dari supir, petugas asuransi sampai dipercaya menjadi salah satu direktur 
di perusahaan kontraktor yang ada di Pekanbaru, Riau yang ditingg alkan untuk 
mencari pengalaman baru yang lebih menantang mencoba untuk membuat usaha 
secara mandiri. Berbekal keberanian dan pengalaman sebelumnya Pak Mulaydi 
memulai usaha kecil-kecilan bersama istri dengan memanfaatkan sumber bahan 
baku pisang yang cukup banyak di Kota Bandar Lampung.

Naluri bisnis yang begitu tingg i Pak Mulyadi membuat usaha berbahan baku 
pisang berbeda dengan usaha pengolahan pisang yang sudah banyak dikenal 
berupa keripik pisang. Bahkan di Bandar Lampung sudah ada 10 perusahaan 
pisang keripik beredar di pasaran.

Awal mula Pak Mulyadi membuat pisang goreng beku ini timbul karena sudah 
melihat dan mengenal produk pisang goreng beku bentuk kipas yang dikenal 
sebagai oleh-oleh dari Pekanbaru. Hal itu yang menjadi sumber inspirasi untuk 
mencoba produk yang sama. Pada awal pembuatan pisang goreng beku Pak 
Mulyadi hanya mengg unakan 20 sisir pisang kepok. Seiring berjalannya waktu 
permintaan semakin bertambah hingg a mengg unakan 200 sisir per harinya. 

Pak Mulyadi membuat pisang goreng beku yang terdiri dari empat varian utama 
dengan ukuran M dan L, premium kepok dan premium tanduk. Dalam proses produksi 

Memanfaatkan potensi
sumber daya pertanian yang 
ada di sekeliling kita, bisa
mendatangkan nilai tambah
dan penghasilan untuk 
keluarga.

Memanfaatkan potensi Lampung yang merupakan sentra pisang, Pisang Goreng 
Beku Shamiya diolah dari Pisang Asli Lampung jenis Kepok, Tanduk dan Raja.
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dan pemasaran, ia dibantu 15 karyawan yang penjualannya melalui daring (online)
dan outlet serta delapan mitra toko oleh-oleh di Kota Bandar Lampung. Selain itu juga
melalui permintaan menjadi reseller dari provinsi lain. Untuk pasokan bahan baku pisang
diperolah dari enam petani pisang dari kabupaten sekitar Bandar Lampung.

Proses Produksi Pisang Goreng Beku

Pada tahun pertama pandemi 2020, penjualan pisang goreng beku mengalami
penurunan sampai 50%. Namun sejak 2021 secara perlahan sudah mulai
beranjak naik dan sampai sekarang sudah memasuki tahap normal pada satu
tahun terakhir. Itu terlihat dari penggunaan bahan baku pisang kepok menca-
pai 4.300 sisir, pisang tanduk 2.500 buah (14 ton/bulan), tepung komposit
1,4 ton/bln, dan minyak goreng 100 liter/bulan. Melihat kebutuhan bahan
baku usaha ini cukup tinggi tentu berkaitan langsung dengan bertambahnya
minat konsumen akan pisang goreng beku produk CV Shamiya. 

Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja tapi dikarenakan Pak Mulyono Alkahfi  memiliki visi
menjadi produsen utama produk olahan pisang yang berkualitas yang dapat diperoleh
dan dinikmati masyarakat luas kapan saja di mana saja. Sedangkan misi perusahaan
adalah secara berkelanjutan melakukan inovasi dan pengembangan terhadap proses
produksi, pelayanan konsumen, kualitas sumber daya manusia, serta pengg unaan teknologi
informasi. 

Produk pisang goreng beku produk dari CV Shamiya menurut Pak Mulyono sudah
beberapa kali mendapat pesanan langsung dari Restoran Nusantara di Turki. Tentu
hal ini merupakan peluang yang bisa memperluas jangkauan pasar baik dalam negeri

maupun di luar negeri, sekaligus memperkenalkan produk pisang goreng beku menjadi 
makanan khas yang membangg akan (Bangg a Buatan Indonesia)  

Dalam menjaga standar kualitas produk pisang goreng beku yang dihasilkan, masih 
dilakukan langsung oleh Pak Mulyadi selaku pemilik perusahaan CV Shamiya. Ia 
menerapkan total quality control (TQC) dari pemilihan bahan baku pisang, proses 
produksi dari pengirisan, pemberian tepung (komposisi tepung dan bahan lainnya), 
pengorengan setengah matang (pengg unaan minyak goreng yang berkualitas dengan 
merek tertentu), atau pengg orengan langsung siap konsumsi, penirisan/pendinginan 
sampai pada pengemasannya dan pengiriman/ditribusi kepada konsumen pemesan 
(ketepatan waktu pengiriman dan volume jumlah pesanan).

Saat ini produk pisang goreng beku CV Shamiya merupakan salah satu binaan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam rangka sertifi kasi HACCP. Kunci 
keberhasilan Pak Mulyadi dalam menjalankan usaha IKM pisang goreng beku adalah:

1. Memiliki visi dan misi yang akan dicapai jangka panjang, 
2. Memiliki ide yang kreatif dan berani melakukan inovasi yang berbeda dengan  

produk pisang lain yang sudah ada di Lampung,
3. Memanfaatkan sumber bahan baku yang potensial disekitarnya, 
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam mendukung kelancaran  

usahanya, 
5. Memiliki kemampuan dalam mengelola usaha secara profesional 

berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang sudah pernah diikuti. 

Diharapkan dengan adanya keberhasilan usaha pisang goreng beku dari Pak Mu-
lyadi, dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat di daerah lainnya. Itu perlu 
dilakukan agar mereka memiliki keberanian membuka usaha dengan memanfaatkan 
semaksimal mungkin potensi sumber bahan baku dari hasil pertanian yang ada di 
sekelilingnya. Potensi itu bisa manfaatkan untuk diolah menjadi sesuatu produk akhir 
yang memberikan nilai tambah, sekaligus sumber penghasilan dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat di tingkat kabupaten sampai 
perdesaan di seluruh wilayah Indonesia. (Lusiana Mohi)  

Pisang Beku Shamiya

(0821-7547-9527)

Jln Pagar Alam No 73 A Kedaton,

Bandar Lampung 35132

Instagram @pisanggorengshamiya

Pisang goreng beku Shamiya oleh-oleh kekinian khas Lampung yang praktis yang dapat dinikmati dimana saja dan kapan saja.

Dirjen IKMA, Reni Yanita (kiri) bersama owner pisang goreng Shamiya, Mulyadi Alkahfi r
(kanan) berfoto bersama pada Kickoff Lagawi Fest 2022

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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Keripik
Panda Alami 
Terapkan Standar HACCP
Keberhasilan meraih sertifi kat hazard 
analysis critical control point (HACCP) 
menjadi modal penting sebuah perusahaan
menembus pasar internasional. Dengan
begitu perusahaan diangg ap sudah
melakukan proses produksi dengan aman.

S
ALAH satu industri kecil dan menengah (IKM) binaan Direktorat Jenderal 
(Ditjen) Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian 
khususnya di Direktorat Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yaitu CV Panda 

Alami berhasil menjadi salah satu dari 30 peserta IKM terpilih dalam acara Bangg a 
Buatan Indonesia (BBI) 2022 di Legawi Lampung yang lolos ke tahap kurasi. 

Sebelumnya, CV Panda Alami adalah IKM binaan dalam program fasilitasi HACCP. 
Berkat partisipasinya dalam program fasilitasi HACCP, kini perusahaan ini berhasil 
menembus pasar Korea Selatan dan Eropa (Ingg ris Raya). Produk ungg ulan CV Panda 
Alami adalah olahan pisang terutama keripik pisang.

Keripik pisang cemilan khas indonesia memiliki tekstur garing dan renyah digemari 
masyarakat Indonesia. Keripik pisang khas Lampung terkenal memiliki beraneka y p p g p g
ragam rasa seperti asin, manis, coklat, keju, dan masih banyak lagi. 

INFO UTAMA

FOTO-FOTO:DOK KEMENPERINFOTO-FOTO:DOK KEMENPERIN
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CV Panda Alami

Jl. Sukadamai dusun Cidadi, RT.003/

RW.002, Waylayap, Kec. Gedong

Tataan, Kabupaten Pesawaran, 

Lampung 35366, 0853-8222-6422

Instagram @pandaalami_lampung

Menurut pemilik CV Panda Alami, Muhadi, “Pada mulanya CV Panda Alami bermerek 
Alami, sebelum krisis moneter tahun 1998, saya yang memiliki latar belakang sebagai
mekanik otomotif memilih banting setir menjadi wirausahawan dengan kembali ke
kampung halamannya di Lampung.”

Muhadi mengungkapkan ia pun mendirikan CV Panda Alami yang mengembangkan
keripik berbahan baku pisang muli yang ketersediaannya melimpah di Lampung dan
menjadi ikon. Selain itu, pisang muli ketika situasi musim panas hanya mengalami
penyusutan pasca panen.

Panda Alami mengandung maksud bahwa produk yang dibuat berasal dari bahan alam
yang masih murni dengan pengolahan alami tanpa zat aditif dan kimiawi. Sebagai
pelaku industri kecil yang terus berkembang, CV Panda Alami menyadari jaminan
mutu dan keamanan pangan merupakan aspek terpenting yang perlu diperhatikan
dari seluruh parameter yang ada. Saat ini perusahaan telah mendapatkan sertifi kasi
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) yang dibantu oleh Ditjen IKMA Ke-tt
menperin, sertifi kasi HACCP merupakan sistem penjaminan mutu yang telah diakui
secara internasional.

“Tujuan CV Panda Alami mengikuti fasilitasi sertifi kasi HACCP untuk menciptakan
produk yang dapat dipertangg ungjawabkan, dapat menjual produk kepada konsumen
sehingg a bisa mengetahui bahwa produk keripik Panda Alami diproduksi dengan alur 
proses yang benar sesuai CPPOB, pengemasan, dan peralatan yang higienis food
grade,” papar Muhadi.

Hal itu perlu dilakukan, lanjut Muhadi, agar konsumen tidak perlu merasa khawatir 
terlebih dengan adanya sertifi kasi HACCP dapat menarik konsumen bahkan sampai ke
luar negeri. Bahkan secara administrasi merasa terbantu setelah mengikuti program
fasiltasi sertifi kasi HACCP.

Dengan demikian pihak CV Panda Alami dapat membagi alur proses antara manajemen 
produksi dan pemasaran, meningkatkan kebersihan ruang produksi, meningkatkan 
kenyamanan karyawan di tempat kerja, dan produk yang dihasilkan menjadi higienis 
sehingg a mampu meningkatkan produktivitas.

HACCP dikenal dengan sistem keamanan pangan yang efektif. Maka dengan mene-
rapkan HACCP, CV Panda Alami dapat memberikan kepercayaan kepada pelangg an 
terhadap jaminan keamanan pangan yang telah dilakukan, dan memenuhi komitmren 
yang kuat dan profesional dalam menjamin keamanan pangan. Tidak heran kalau 
kemudian perusahaan ini menjadi salah satu IKM yang berhasil memproduksi olahan 
keripik buah bertaraf ekspor.

Muhadi ingin usaha yang telah dirintis selama 22 tahun bisa dijalankan oleh generasi 
penerus, berkompetisi di pasar regional dan internasional, mendapatkan kepercayaan 
buyer, berkomitmen dalam manajemen. Ia berharap ke depannya dapat mengharum-
kan nama Lampung dan Indonesia. Oleh karena itu, CV panda Alami dengan produk 
ungg ulan keripik olahan pisang berpotensi menjadi produk ungg ulan dalam event 
Bangg a Buatan Indonesia (BBI) 2022 di Legawi, Lampung. (Handaru Alfi ansyah)

Beragam produk CV Panda Alami
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S
ULAM usus salah satu kerajinnan tangan suku Lam-
pung Pepadun yang mendiammi datarann tingg i dan 
pedalaman Mengg ala, Kabupaten Tulanng Bawang.

Produk kerajinan ini tidak hanya menngandung nnilai fi losofi  
sebagai warisan nenek moyang seccara turun temurun, 
tetapi juga sebagai karya seni yangg cukup tingg i. Hal 
itu mengingat pengerjaannya yang ruumit dan mmemakan
waktu lama.

Pada mulanya sulam usus hanya dibbuat sebaggai pe-
nutup dada (bebe) pada baju pengaantin adat Lam-
pung. Namun seiring berjalannya wwaktu, muncul
desainer-desainer baru yang kreatiif menjadikan 
sulam usus tidak hanya sebatas penutup daada 
baju pengantin saja, tetapi sudah ddimodifi kaasi 
menjadi baju/dress, kebaya, kemeja, hiasaan
dinding, sarung bantal kursi, dan laain-lain.

Busana sulam usus mampu menarik perhattian berbagai 
kalangan, karena warnanya yang menarik ddan beragam 
serta motifnya yang unik menyerupaai usus ayam. Kemajuan 
tren fesyen sulam usus semakin meemberi pelluang dikenal-
nya produk handmade dari Lampung ini ke seluruh daerah di 
Indonesia hingg a ke mancanegara.

Motif, bahan, dan proses

Motif sulam usus pada umunya berasal dari motif-motif

yang natural mulai dari motif lurus dan melingkar pita sampai dengan model ulir 
dengan tingkat kesulitan dan ketelatenan tersendiri. Untuk lebih menarik dan 
unik biasanya sulam usus dirajut dengan mengg unakan benang emas dan dihiasi 
dengan kaca, moci (payet) maupun uang logam kuno.

Meskipun ragam hias yang digunakan biasanya motif-motif khas Lampung, namun 
dapat juga diaplikasikan dalam berbagai macam model dan aksesoris tergantung 
permintaan. Seperti motif kupu-kupu, tembung manok (pantat ayam), ukel-ukel dan mintaan. Seperti motif kupu-kupu, tembung ma

obat nyamuk. Semakin sulit motif yang dibuat serta semakin banyak aksesoris obat nyamuk. Semakin sulit motif yang dibuay y
anya.ahal hargayang digunakan, semakin m

an untuk sulam usus biasanya kain g digunakaBahan kain yang
yai serat yang rapat, mengilat dan mempunysatin karena 
an. Sifat bahan satin yang lembut permukaalicin di satu 
dahkan untuk dibentuk mengikuti bih memudan jatuh leb

mping itu bahan satin permukaan-otif. Di sampola dan mo
engilat sehingg a terkesan mewah u dan menya berkila

.dan mahal.

sulam usus dimulai dari penyiapan mbuatan Proses pem
 satin, kemudian dipotong miring asar kain bahan da

nal lalu dijahit seperti usus ayam uk diagonberbentu
an kain yang sudah berbentuk tali alik. Bahalalu diba
sus kemudian disusun dan dibentuk seperti uspanjang s

ola dan motif yang diinginkan. Peker-engan posesuai d
g rumit dan memakan waktu saat ng palingjaan yan
am usus adalah saat penjelujuan, atan sulapembua

ukan ketelitian dan kesabaran karena memerlukarena 
ti motif yang ada di kertas. Setelah mengikutharus m

us-usus tersebut disulam antara satu r lalu usudijelujur
n yang lain.kesatuankesatuan dengan k

rjaan sulam usus ini yaitu dapat m pengerKeKK unikan dalam
ma secara terpisah untuk satu pola ma-samdididid kek rjakan bersam
pat dikerjakan oleh 10 orang di rumah baya dappapapakaian, seperti keb
sil sulaman usus di atas kertas pola sing. Hasmamamasiss ngggg-m-- as

yang dikerjakan di rumah masing-masing, kemudian yang dikerjakan diddik j
disatukan dengan bagian-perbagian lainnya. Terakhir 
dilakukan finishing yaitu pengecekan benang pada 
sulaman dan dilakukan dengan teliti. 

Sentra
ke Sentra
Sentra
ke Sentra

Keunikan dan keistimewaan sulam usus 
membuat produk kerajinan handmade
dari Lampung ini cukup terkenal. 
Bentuknya yang menyerupai usus ayam 
dengan motif yang khas membuat produk g khas membuat produk 
tersebut semakin indahh dan menarik. 

Produk Handmade
Sulam Usus
Unik dan Indah

@ELFIRABUTIK@AGRAMSTSTK INSDOK TAA ES UUGO BUTIKD LL RARARARA AAAA @AGRAM @ELFIRABAG MMNN RAM @ELFIRAB@DOO KK BDOK INSTAGRAM @ELFIRABUTIK

Tak kalah dengan kain tapisnya, kerajinan 
sulam usus juga merupakan kerajinan khas 
Lampung yang terkenal.
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Jika dirasa sulaman sudah cukup bagus kemudian jelujur dilepas, dilanjutkan dengan 
pemasangan payet sesuai dengan desain busana yang telah ditentukan. Berbagai 
jenis payet dapat diaplikasikan pada sulam usus seperti payet batang, payet piring, 
payet lombok, payet padi, payet pasir dan lain-lain. Kalau dilihat dari runtutan proses 
pengerjaan sulam usus, mulai dari penyiapan bahan, buat motif dan pola sampai pada 
penyelesaiaan akhir yang membutuhkan ketelitian, keseriusan dan kesabaran, wajar 
kiranya sulam usus merupakan produk handmade yang sangat dan patut dihargai serta 
dipatok dengan harga yang cukup eksklusif. 

Upaya melestarikan

Berbagai upaya dilakukan masyarakat Lampung baik pria maupun wanita untuk 
melestarikan produk daerah sulam usus yaitu dengan sering mengg unakannya pada 
acara-acara budaya yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Lampung, maupun pada 
acara-acara resmi lainnya seperti menghadiri resepsi  pernikahan.

Desainer terkenal dari Lampung Aan Ibrahim tidak ketingg alan berupaya melestarikan 
sulam usus. Ia mengajak masyarakat mengenal lebih dekat sulam usus melalui pelati-
han bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Aan membuka pusat pelatihan yang 
tersebar di 10 kabupaten/kota di Lampung yang berlangsung selama 6 bulan.

Yang lebih membangg akan lagi karya Aan beberapa kali tampil di ajang kompetisi 
internasional pemilihan Miss Universe dan Miss Indonesia. Sulam usus hasil karya 
Aan pada 2020 membuat ia diundang pemerintah Meksiko untuk berpartisipasi pada 
pembukaan pameran di acara ulang tahun negara tersebut.

Bukan cuma Aan yang memiliki tekad melestarikan sulam usus Lampung. Ada juga 
pemilik Rahayu Gallery, Siti Rahayu, yang tidak henti-hentinya memperkenalkan sulam 
usus sebagai aset berharga Lampung dengan mengikuti pameran baik di dalam maupun 

NSTAGRAM @ALYNTAPISINSTAGRAM @ALYNTAPIS

luar negeri seperti Timur Tengah, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Rahayu 
juga dipercaya Wali Kota Bandar Lampung untuk melatih para wanita di 20 kecamatan 
di Bandar Lampung, yang diikuti 50 peserta per kecamatan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melestarikan sulam 
usus adalah dengan mengadakan program pelatihan kerajinan sulam usus secara gratis 
yang telah dilaksanakan pada Maret 2021. Pelatihan ini diikuti oleh ibu-ibu rumah 
tangg a di Kecamatan Sukabumi dan beberapa kecamatan lainnya. Program pelatihan 
gratis ini akan terus diperluas ke berbagai wilayah lainnya. Di samping memberikan 
pelatihan dan peralatan gratis, pemerintah kota Bandar Lampung juga memfasilitasi 
pemasaran untuk setiap kecamatan.

Kerajinan sulam usus sudah didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
oleh Komunitas Karya Budaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan telah 
disetujui oleh admin WBTB pada 1 Januari 2015 dengan nomor registrasi 201500213. 
(Elly Muthia, diolah dari berbagai sumber)

Sulam usus banyak digunakan masyarakat asli Lampung sebagai kain penutup 
dada pada kostum pengantin. Namun sekarang banyak pengrajin yang 
mengkreasikan sulam usus.

Clutch Sulam Usus yang berbahan baki kain satin, tampilannya berbentuk usus 
ayam dengan motif yang khas.

DOK INSTAGRAM @ELFIRABUTIKDOK INSTAGRAM @ELFIRABUTIK
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Kalau menyebut Lampung yang terbayang
adalah keripik pisang. Tapi bila mengulik 
lebih dalam lagi ada banyak produksi 
luar biasa di sana, batik misalnya.

SENTRA KE SENTRA

NSTSTSTSTAGRAAGRAGAGRAGG M@ANM@ANM@ANM@AM@AM@AM@ANDANADANANADANANDD NBATNBAT KLAKLAKLALAAMPUMPUNMPUNGGINSTAGRAM@ANDANANBATIKLAMPUNG

L
AMPUNG memiliki kebudayaan kain tenun Tapis yang telah banyak diketahui
orang. Selain itu Lampung juga memiliki kain batik yang berciri khas daerah.
Kalau mengulik sejarah pada dasarnya Lampung tidak memiliki tradisi membatik.

Awal mula adanya budaya batik di Lampung merupakan pengembangan dari kain
daerah lain yang dimodifi kasi dengan cara memasukkan unsur kebudayaan dan
potensi di daerah Lampung pada motif kain. 

Sejarah

Kain Sebage merupakan kain yang menjadi awal mula adanya kain batik di Lampung.
Kain ini berasal dari India yang dikenakan oleh masyarakat setempat sejak abad 15.

Pen� unaan kain Sebage saat itu untuk acara adat, keagamaan, perkawinan, serta 
penutup jenazah. Kain Sebage dibagi menjadi dua jenis yaitu Sebage Balak dan 
Sebage Lunik, yang dibedakan berdasarkan pen� unanya. Sebage Balak digunakan 
oleh orang-orang tertentu saja pada kegiatan upacara ritual, sedangkan untuk Sebage 
Lunik dapat digunakan masyarakat umum.

Budayawan Lampung Andrean Sangaji diperkirakan mengembangkan motif batik 
Lampung sejak 1970. Motif batik yang telah berkembang saat itu dimodifi kasi dengan 
menambahkan motif yang menjadi ciri khas Lampung seperti perahu dan motif batik 
pohon hayat. Motif ini dapat dikatakan dipopulerkan oleh Andrean yang mana motif 
tersebut menjadi trademark batik Lampung sampai saat ini. Motif batik pohon hayat 
mendapat pengaruh dari kebudayaan Islam-Budha.

Pada 1999, pengembangan motif batik Lampung dipelopori oleh desainer kenamaan 
Lampung Aan Ibrahim. Penciptaan motif batik Lampung Sembagi berawal dari 
kegelisahan tidak adanya motif batik khas Lampung. Pengembangan motif yang 
dilakukan Aan didasari pada kain Sembagi yang telah ada sebelumnya. Kain sembagi 
merupakan kain yang berasal dari pesisir Coromandel India dengan ciri khas utama 
yaitu motif bunga pada kain. Penyebaran kain Sembagi sampai pada daerah Sumatra 
dan Jawa, muncul di kerajaan Sriwijaya pada abad 7. Pengembangan yang dilakukan 
adalah dengan memperkuat ciri khas Lampung pada kain batik motif Sembagi dengan 
penambahan ornamen-ornamen khas Lampung. 

Pada 2002, Gatot Kartiko, salah satu penduduk Jawa yang menetap di Lampung 
mengembangkan motif batik Lampung dengan kebudayaan, aneka tradisi masyarakat, 
dan kekayaan alam sebagai sumber inspirasi. Pengembangan motif batik Lampung 
terinspirasi dari kain tenun tradisional setempat yaitu kain tenun Tapis. Selain itu 
juga memasukkan kebudayaan ciri khas Lampung seperti mahkota Siger, kapal, 
gajah dan ornamen lainnyagajah, dan ornamen lainnya.  

Mengenal Batik Lampung

Batik tulis motif inuh memiliki makna cermin sifat masyarakat Lampung, simbol doa
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan perlambangan roh nenek moyang.
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Dalam salah satu pengembangan motif, Gatot melibatkan Masyarakat Penyim-
bang Adat Lampung (MPAL) sehin� a tidak ada kekeliruan dalam hasil desain-
nya. Pengembangan motif ini merupakan salah satu cara Gatot dalam rangka
mengenalkan budaya Lampung secara luas. Perkembangan motif batik Lampung
terus menerus dikembangkan masyarakat setempat dalam upaya memperkaya
keragaman motif batik Lampung dengan men� unakan kebudayaan, hasil bumi,
dan simbol daerah yang ada. 

Jenis

Pengembangan motif batik Lampung yang dilakukan oleh desainer, seniman lokal
sekaligus perajin/pelaku usaha batik berkembang dengan pesat. Beberapa motif
batik Lampung yang telah ada sampai saat ini sebagai berikut; 

Pertama, batik motif pohon hayat 
Motif ini masih memiliki pengaruh dari budaya alkulturasi Islam-Budha yang mana
men� ambarkan pohon Hayat sebagai simbol kehidupan. Pohon hayat/kehidupan
sebagai pohon surga, kekuatan abadi, maskulinitas, dan simbol kehidupan. 

Kedua, batik motif Siger 
Lampung dikenal dengan Pulau Seribu Siger yang mana banyak lambang siger ada 
pada bagian atas bangunan toko, sekolah, tugu, dll. Siger merupakan perangkat 
penting yang digunakan pada acara adat Lampung, seperti acara pernikahan, tarian 
Can� et, melinting, sin� eh pengeunten. Siger adalah mahkota keagungan wanita 
bangsawan Lampung kuno yang menjadi simbol feminitas, kekuatan, dan keagungan 
seorang wanita. Hal ini men� ambarkan sosok wanita yang lembut tetapi dapat 
mandiri, bekerja keras, memiliki kegigihan sehin� a mendorong kesuksesan hidup 
pasangan mereka. 

Ketiga, batik motif gajah 
Motif ini terinspirasi dari gajah Lampung yang menjadi ciri khas daerah. Biasanya 
motif ini digabungkan dengan motif batik kapal dan Siger. Terdapat motif gajah Way 
Kambas yang mana motifnya men� ambarkan taman nasional perlindungan gajah 
Way Kambas di Lampung. Dilihat dari sudut pandang kebudayaan Hindu menjadi 
simbol dewa kebijaksanaan dan pengetahuan. 

Keempat, batik motif kapal
Batas bagian barat, selatan, dan timur Lampung adalah laut. Motif kapal terinspirasi 
dari kegiatan masyarakat pesisir setempat yang bermata pencaharian nelayan. Bukan 
hanya itu, terdapat juga banyak sungai di Lampung sehin� a pen� unaan transportasi 
kapal menjadi hal yang sehari-hari digunakan  masyarakat setempat. 

Kelima, batik motif sembagi 
Batik motif Sembagi menjadi kain adat dan sakral di kebudayaan Lampung. Salah 
satu jenis batik motif ini digunakan sebagi penutup jenazah. Batik motif sembagi yang 
digunakan pada penutup jenazah memiliki karakter warna cenderung gelap. Selain itu, 
terdapat jenis batik motif sembagi yang digunakan pada upacara pernikahan dengan 
pen� unaan warna yang cerah pada kain batik. Ciri khas dari motif sembagi adalah 
terdapat untaian bunga dan kembang kopi di sepanjang kain.

Pen� unaan motif kembang kopi ini menjadi simbolis komoditas un� ulan Lampung. 
Seperti pada batik Lampung lainnya, motif ini dapat dikembangkan dengan meng-
gabungkan motif dasar sembagi dengan ornamen khas Lampung lainnya, seperti 
ornamen gajah, siger, kapal, ikan, dll. Karakter lain dari motif ini adalah pengulangan 
motif, sehin� a memiliki kerumitan yang tin� i. Motif sembagi menjadi motif batik 
Lampung pertama yang telah dipatenkan. 

Terdapat pengembangan pada motif batik sembagi yaitu sembagi corak bunga kopi 
yang men� ambarkan kopi khas Lampung yang memiliki ciri khas tersendiri. Pen� u-
naan warna kuning dimaksudkan sebagai simbol perdamaian yang merepresentasikan 
masyarakat Lampung yang mencintai perdamaian. Selain itu terdapat motif sembagi 
kaca piring yang mana digunakan pada acara adat seperti upacara Cakak Pepadun 
dan pernikahan adat. Digunakan para ibu penyimbang adat baik marga Agung Siwo 
Mego maupun marga Pak Tulang Bawang sebagai kanduk lilit. 

Selain itu juga terdapat motif lain yang menonjolkan ciri khas masing-masing 
kabupaten/kota di Provinsi Lampung seperti motif batik Kabupaten Pringsewu 
yang memasukkan unsur bambu di dalamnya. Motif bambu yang tidak beraturan 
ini men� ambarkan komoditi yang terkenal di sana yaitu kerajinan bambu. Selain 
itu, makna yang ingin disampaikan dari motif tersebut adalah bahwa masyarakat 
Pringsewu terdiri dari berbagai agama tetapi tetap bertoleransi antar satu sama 
lain. Motif batik Abekhu (Anak Berkebutuhan Khusus) yang ada di Lampung Timur 
dibuat untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB Lampung 
Timur. Batik ini memiliki ciri khas motif badak dan lada. (Desak Komang Audia SW, 
diolah dari berbagai sumber)

DOK INSTAGRAM@ANDANANBATIKLAMPUNGDOK INSTAGRAM@ANDANANBATIKLAMPUNG

Jaket batik Lampung dari Andanan Batik Lampung.Jaket batik Lampung dari Andanan Batik Lampung
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Emping Melinjo, 
Camilan Sederhana
Menjadi Idaman

N
EGARA tropis seperti Indonesia menjadi tempat yang sangat cocok untuk beberapa 
jenis tanaman tumbuh dan berkembang. Pohon melinjo yang menjadi salah satu 
jenis tanaman tersebut memiliki banyak manfaat dan kegunaan untuk masyarakat 

yang menanamnya. Bagi masyarakat Indonesia, biji melinjo dapat diolah menjadi camilan 
sederhana yang dapat dinikmati berbagai kalangan. Dengan cara pengolahan yang 
sederhana, biji melinjo disulap oleh masyarakat menjadi emping sebagai pendamping 
santapan utama maupun camilan dan diminati di berbagai daerah di Indonesia.

Lereng Gunung Rajabasa, Bandar Lampung menjadi daerah yang banyak ditumbuhi 
pohon melinjo. Masyarakat memanfaatkan mulai dari daun, biji, hin� a batangnya 
yang telah menua untuk peralatan rumah tan� a. Menurut warga sekitar, keberadaan 
pohon melinjo yang bahkan dimiliki di setiap pekarangan rumah masing-masing, tidak 
hanya sebagai peneduh, namun dapat menjadi peluang usaha yang telah diwariskan 
secara turun menurun untuk mengolah biji dari pohon ini menjadi camilan sederhana. 
Biji melinjo yang siap dipanen biasa dijual di pasaran dengan harga berkisar Rp10.000 
per kilogram.

Biji melinjo dapat diperoleh oleh warga sepanjang tahun dan akan mengalami penurunan 
harga pada saat musim panen yang terjadi dua kali dalam setahun, karena pasokan 
bahan baku melimpah. Dengan kondisi tersebut, biji melinjo dapat diolah oleh para 
pengrajin emping mencapai 10 kg-20 kg emping setiap min� unya. Melalui beberapa 
tahap proses sederhana, warga lereng Gunung Rajabasa mengambil kesempatan untuk 
menjadikan camilan emping yang dijual dengan harga Rp45.000-Rp60.000 per kg. 
Usaha ini mengangkat emping melinjo Rajabasa menjadi salah satu kelompok industri 
kecil dan menengah (IKM) di daerah Bandar Lampung.

Emping melinjo yang dapat disantap baik dengan maupun tanpa hidangan utama, 
sempat mengalami penurunan penjualan saat awal pandemi covid-19. Namun, kondisi 
tersebut tidak berlangsung lama karena camilan sederhana ini selalu menjadi idaman di 
masyarakat. Penjualan emping yang kembali terjaga juga didukung dengan pasokan biji 
melinjo yang melimpah, sehin� a harga emping mentah tetap stabil sepanjang 2021.

Menikmati soto tak lengkap bila tidak disertai emping. Lereng Gunung Rajabasa,
Lampung menjadi tempat yang ideal bagi pengembangan pohon melinjo. Biji-biji melinjo 
pun bisa diolah menjadi emping dan diminati masyarakat.

Lampung yang terkenal dengan banyaknya pohon melinjo menjadi potensi dalam
pemasarn emping melinjo.
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Emping melinjo yang juga kerap menjadi hidangan saat hari raya di Indonesia
membantu para pengrajin untuk tetap memproduksi dan menjaga penjualan. Rasamembantu para pengrajin untuk tetap memproduksi dan menjaga penjualan Rasa
pahit pada emping melinjo menjadi pendamping yang sesuai dengan masakan Indo-
nesia yang kaya akan rasa dan rempah-rempah. Kenikmatan emping melinjo sering
disandingkan dengan makanan seperti ketoprak, bubur, nasi goreng, dan berbagai
santapan berkuah lainnya.

Berbeda dengan camilan garing dan renyah lainnya, seperti kerupuk yang terbuat
dari tepung tapioka dan rempeyek yang terbuat dari tepung beras serta memerlukan
tambahan bumbu penyedap ke dalam adonan, emping termasuk kelompok keripik 
yang langsung terbuat dari bahan bakunya seperti keripik kentang, keripik pisang,
keripik bayam, dan berbagai jenis bahan baku lainnya. Pada pembuatan keripik,
bahan baku dapat langsung diolah dengan berbagai jenis proses seperti pengirisan,
penumbukan, dan lainnya. Hal ini menyebabkan meskipun ukuran keripik umumnya
lebih kecil dari camilan garing lainnya, rasa dari setiap jenis keripik membawa
rasa asli bahan bakunya, dan dapat memperoleh pilihan varian rasa lain dengan
penambahan perisa.

Untuk mendapatkan emping yang enak disantap, biji melinjo perlu melalui beberapa
proses pengolahan. Biji melinjo yang diolah menjadi emping perlu berada dalam kondisi
kering. Setelah dipanen, biji tersebut dikumpulkan dan dijemur selama beberapa hari. Biji
yang telah mengering kemudian disangrai men� unakan pasir yang digoreng dalam wajan
tanah liat untuk membuat kulit cangkang yang cukup keras menjadi mudah terkelupas.
Menurut salah satu pengrajin, biji melinjo yang disangrai perlu rutin diaduk atau dibolak-
balik agar tidak ada yang gosong dan mencegah rasa pahit berlebih. Kulit cangkang yang
telah pecah dan mengelupas menandakan bahwa biji melinjo telah masak.

Biji yang telah masak perlu didiamkan beberapa saat hin� a dingin. Biji tersebut 
kemudian digeprek atau ditumbuk men� unakan alat khusus, yang terbuat dari besi kemudian digeprek atau ditumbuk men�unakan alat khusus yang terbuat dari besi
yang dilapisi dengan plastik dan karet dengan alas terbuat dari batu alam yang juga 
banyak ditemukan di lereng Gunung Rajabasa. Penumbukan biji mungkin terlihat 
sederhana, namun menurut para pengrajin proses penumbukan memerlukan kes-
abaran dan ketelatenan untuk memperoleh bentuk pipih dan renyah untuk disantap. 
Untuk mendapatkan emping dengan ukuran 3 centimeter, terdapat dua hin� a tiga 
biji melinjo yang disatukan pada proses penumbukan.

Trik yang digunakan para pengrajin untuk menciptakan sensasi rasa renyah pada 
emping yang telah berbentuk pipih adalah dengan memasukkannya ke karung 
kemudian diasapkan. Emping yang telah diasapkan kemudian dijemur oleh warga 
baik diletakkan di pekarangan terbuka maupun di atas atap rumah. Emping kering 
mentah yang telah dijemur inilah yang dikumpulkan dan dijual kepada masyarakat. 
Emping mentah ini pun memiliki tahap proses lainnya yang dapat dilakukan seperti 
penambahan rasa pedas maupun gurih. Perasa ini diciptakan dari pencampuran 
bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, gula, dan garam.

Aktivitas pengolahan emping melinjo di desa kawasan lereng Gunung Rajabasa ber-
tumbuh cukup baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar terutama 
kalangan ibu-ibu yang banyak menjadi pengrajin emping melinjo. Pertumbuhan ini juga 
dapat tercapai dengan adanya dukungan mulai dari segi sumber daya alam yang kaya 
akan hasil perkebunan di daerah lereng gunung, minat warga sekitar terutama kaum 
wanita yang menjadikan proses pembuatan emping menjadi keseharian, hin� a menjadi-
kan kawasan lereng Gunung Rajabasa dikenal sebagai sentra pembuatan emping melinjo 
daerah Bandar Lampung. (Muhammad Akha Dewantoro, dari berbagai sumber)
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Depok bukan hanya dikenal sebagai kota yang memiliki banyak 
infrastruktur pendidikan. Ternyata Depok juga memiliki ciri khas batik yang motifnyfnya
diambil dari bermacam potensi yang ada di kota tersebut.

Sentra Batik Trajumas
Khas Kota Depok

Motif Batik Khas Depok yang Sudah memperoleh Sertifikat HAKI

K
OTA Depok merupakan kota yang berbatasan langsung dengan bagian selatan
DKI Jakarta. Saat ini Depok dijuluki sebagai kota pelajar karena memiliki
beberapa sekolah tingkat menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan

perguruan tin� i ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma,
dll. Kota Depok juga memiliki potensi pengembangan berbagai produk industri kecil
dan menengah (IKM).

IKM yang sedang berkembang saat ini dan menjadi fokus binaan Pemerintah Kota
Depok untuk menunjang  peningkatan perekonomian masyarakat adalah sentra batik 
khas Depok yang bernama Sentra Ajbura Trajumas, yang beralamat di Perumahan
Sawangan Indah (PSI) Jln Cendrawasih 7 Blok C 3 No 72 Kecamatan Sawangan,
Jawa Barat.

Pemilik Sentra Ajbura Tradjumas adalah Ina Susanti yang dipimpin sang suami Suharno
SE, MM. Suharno yang mengenal dan mempelajari ilmu-ilmu batik sejak remaja di
tanah kelahirannya Sleman, Yogyakarta merupakan tenaga ahli dan pen� agas dalam
pembuatan rancangan desain produk batik khas Depok. Pembuatan batik di Depok 
diawali dari hasil riset kebutuhan akan batik yang ada di kota ini. Pada 2014 sudah
mulai membuat batik dengan desain yang mengarah pada batik khas Kota Depok,
kemudian hasilnya dipresentasikan kepada pemerintah kota. 

Pemerintah Kota Depok memberikan respons positif dan meminta Suharno membuat
desain-desain baru yang memuat ciri khas Depok. Latar belakang pendidikan Suharno
yang Diploma 1 bidang Komputer, S1 ekonomi dan S2 manajemen sangat membantu
kelancaran dalam membuat desain-desain dan pemasaran batik yang sesuai per-
mintaan Pemerintah Kota Depok. Pada 2017 Pemerintah Kota Depok mematenkan 10
desain batik dari hasil lomba motif batik khas Depok yang diadakan oleh Pemerintah
Kota Depok dan memperoleh HAKI. Selanjutnya 2017 bertambah 27 desain baru yang
memperoleh HAKI. Kini total sudah ada 36 jenis desain batik khas Depok yang sudah
memperoleh sertifi kat HAKI.

Proses kegiatan membatik di sentra batik ajbura Tradjumas.

Ikan Hias 
Topeng Cisalak     
Ikan Hias Menfi sh   
Kombinasi Tugu Batu

Gong Sibolong
Gedung Tua    
Tugu Batu  
Blimbing Dewa
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Dalam proses pembuatan batik khas 
Depok Suharno melibatkan delapan 

pelaku IKM. Keistimewaan batik 
khas Depok ini menghasilkan 
desain dan motif yang berkaitan 
langsung dengan budaya kearifan 
lokal yang mengandung potensi 
sumber daya alam, sejarah situs-
situs di antaranya Gong Sibolong, 
Gedung Tua, Tugu Batu, Belimb-

ing Dewa, Topeng Cisalak, ikan 
hias (menfish), dan kombinasi hh

tugu.

Pemerintah Kota Depok melakukan 
pembinaan dengan membimbing pen-

jualan produk bagi pelaku IKM. Selain itu juga 
difasilitasi sarana penjualan langsung melalui 

penyediaan produk batik langsung di Gedung Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Balai Kota 

Depok. Ada juga pelayanan pemesanan batik melalui pesanan 
langsung online dengan men� unakan Facebook dan Instagram. Untuk 

mperluas pemasaran produk, Sentra Ajbura Trajumas melakukan pengembangan desain emmpmem
sesuaikan dengan permintaan konsumen serta dengan men� unakan bahan kain g disesuayang

maupun denim sesuai pilihan yang diinginkan. era, katun mausute

Pemerintah Kota Depok untuk mendukung kegiatan Sentra Ajbura ijakan dan dukungan PemeKeb
ehin� a dalam pemasaran produk batik bisa mencapai 600 umas sangat membantu, sehin�Traj

au disesuaikan dengan permintaan pasar. Pemerintah bar batik cap setiap bulannya atau dislem
pemda dan sekolah-sekolah SD dan SMP jenis a Depok men� unakan untuk seragam pemKota

r antara Rp90.000–Rp120.000. Sedangkan k yang berupa batik cap dengan harga berkisar antbati
50.000–Rp200.000 per lembar kain. uk seragam SMP dengan harga berkisar antara Rp150.00untu

00–Rp275.000, batik tulis dengan uk batik cap kombinasi tulis dengan harga Rp200.000–Unt
harga Rp800.000–Rp2.000.000.harg

an konsumen disesuaikan dengan tingkat Untuk pesanan motif batik mengikuti keinginan 
roses pembuatannya batik khas Depok ini, dari kesulitan dan warna yang diinginkan. Dalam pros

juga sebagai fasilitator dan pengajar pembuatan pembuatan desain dilakukan oleh Suharno ju
r membatik.batik bagi masyarakat yang ingin belajar m

a menjual produk yang dihasilkan melainkan juga membagi Sentra Ajbura Trajumas tidak hanya m
arakat Depok atau luar kota yang berminat. Beberapa sekolah ilmu pembuatan batik bagi masyara

jongsari Depok, SDN Lebak Wangi Bogor, SD Sekolah Alam Depok, seperti PAUD Duren Mekar Bojon
SMA GHAMA DS Depok, mahasiswa Polimedia Negeri Jakarta, dan SMA IT AL Haraki Depok, SM

pat belajar membatik.masyarakat umum sempa

Pelatihan membatik bagi masyarakat umumlatihan me

Seiring perjalanan waktu permintaan akan batik khas Depok semakin meningkat. Hal ini 
tentu memerlukan bahan baku dan melibatkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan 

FOTO-FOTO:DOK AJBURA TRAJUMASFOTO-FOTO:DOK AJBURA TRAJUMAS
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Diharapkan dalam mendukung pengembangan keberlanjutan produktivitas sentra 
IKM di berbagai daerah, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut;

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara profesional, dan diikuti 
penerapan etika bisnis akan  dicapai kegiatan usaha yang eksis dan maju bersama 
membangun ekonomi. Semua itu tak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 
keluarga tapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. 
(Lusiana Mohi)

SENTRA KE SENTRA

membatik. Hal ini akan memberikan peluang untuk penyerapan tenaga kerja 
khusus pembatik, dan tenaga pemasaran agar Informasi tentang batik khas Depok 
semakin dikenal dan diminati masyarakat luas. Selain itu Sentra Ajbura Trajumas 
diharapkan dapat terlibat langsung dalam pameran–pameran baik dalam negeri 
maupun luar negeri yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Koperasi dan UMKM, maupun perbankan.

Hal itu penting untuk mendorong pelaku IKM selalu meningkatkan kualitas 
produknya agar bisa dikenal masyarakat luas sebagai produk yang bagus, 
karena men� unakan bahan kain berkualitas, nyaman dipakai, dan warna tidak 
luntur. Dengan kualitas bagus tentu akan menarik konsumen pecinta batik 
untuk membeli.

Sentra Batik Trajumas

Perumahan Sawangan Indah (PSI)

Jln Cendrawasih 7 Blok C 3 No 72 

Kecamatan Sawangan,

Jawa Barat.

2

3

4

5

6 

1 Pelaku usaha yang tergabung pada sentra IKM bisa bekerja sama dengan 
pelaku usaha lainnya untuk memajukan usaha bersama secara 
profesional dengan komitmen tin� i.

Pelaku usaha yang terhimpun pada usaha di sentra IKM, harus mengikuti 
peraturan manajemen yang sudah ditetapkan dan disepakati 
bersama. 

Pelaku usaha mampu berkolaborasi dengan pelaku usaha sejenis lainnya 
dalam tukar menukar informasi untuk memajukan usaha bersama 
dalam hal ketersediaan bahan baku, pengembangan teknik dan 
teknologi produksi, serta informasi peluang pasar, dll.

Pelaku usaha mampu membuat produk mengikuti perkembangan tren pasar 
sesuai kebutuhan konsumen yang sangat dinamis dan beragam.

Pelaku usaha selalu siap setiap saat melakukan dan mengikuti promosi 
pemasaran secara berkala baik melalui online maupun offl ine dengan 
mengikuti berbagai pameran di dalam maupun luar negeri.

Pelaku usaha mampu mengatur kestabilan harga produk yang standar 
dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen secara 
wajar dan terkendali, agar tidak tercipta persaingan tak sehat dan saling 
menjatuhkan di antara pelaku IKM.

Dengan potensi warga berusia produktif, dipadu dengan rasa peduli masyarakat, mampu mewujudkan sentra pengrajin batik khas Depok.D t i b i d ktif di d d d li k t j dk t ji b tik kh D k
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Apa sih Tujuannya? 

Meningkatkan produktivitas, 

mutu, dan/atau ragam produk

Memperkuat kemampuan produksi 

Industri Kecil dan Industri Menengah

Meningkatkan daya saing Industri 

Kecil dan Industri Menengah

Apa itu Program

Restrukturisasi ?

Pemberian potongan harga pembelian 
mesin/peralatan kepada perusahaan 
industri kecil dan menengah (IKM) 
yang telah melakukan pembelian 

mesin/peralatan baru yang seluruhnya 
telah terpasang di lokasi perusahaan

Diperuntukkan Bagi :

INDUSTRI KECIL

INDUSTRI MENENGAH

Mesin dan/atau Peralatan

yang dapat diikutsertakan :

Mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang di 
lokasi produksi sesuai perizinan berusaha dengan kedatangan 
antara tanggal 1 Agustus 2021 dengan 31 Agustus 2022

01

02
Mesin dan/atau peralatan baru (bukan bekas dan/atau 
rekondisi) dengan nilai paling sedikit Rp. 100 ribu per satuan unit

03

Nilai Penggantian

Nilai potongan harga paling sedikit 

Rp 10.000.000,- dan paling besar 

Rp 500.000.000,- per perusahaan 

per tahun anggaran

25% dari harga 

pembelian untuk mesin 

dan/atau peralatan 

buatan luar negeri.

40% dari harga 

pembelian untuk mesin 

dan/atau peralatan 

buatan dalam negeri.

* Syarat Ketentuan berlaku

40%25%

Hubungi Kami

Yustomo 081290026677

Diah Noviana 08567812167

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, 

MENENGAH, DAN ANEKA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Jln. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 52-53

Jakarta Selatan, 12950 ikm.kemenperin.go.id @ditjenikmakemenperin Ditjen IKMA Kemenperin RIditjenikma

Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang 

memiliki modal usaha sampai dengan paling 

banyak Rp. 5 miliar, tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha

Industri Menengah adalah Perusahaan Industri 

yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5 miliar 

sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Selain itu harus memenuhi kriteria memiliki jumlah 

tenaga kerja tetap paling banyak 99 orang

Mesin dan/atau peralatan yang 
diproduksi paling lama tahun 2019
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Usaha
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Usaha

IKM Kain Tapis dan 
Bordir Lampung Mejeng di Ritel Ibu Kota
Dalam melakoni dunia usaha tidak 
harus dimulai dengan modal besar,
karena yang terpenting adalah 
tekad keras dan kreativitas untuk 
dapat bertahan hidup. Pelan tapi
pasti kegigihan yang tak henti 
bakal diiringi dengan kesuksesan.

J
IKA melihat dan mendengar Kota Lampung, hal yang paling populer dan dikenal 
adalah kain Tapis dan bordirnya yang unik dan etnik khas. Lampung adalah provinsi 
yang menjadi pintu masuk atau gerbang utama pulau Sumatera. Provinsi ini juga 

terkenal dengan gajah dan komoditi seperti lada dan kopi pilihan. Selain itu juga 
memiliki beberapa kerajinan seperti sulam usus, siger lampung, dan suvenir gajah 
Lampung yang terbaik.

Lampung dikenal sebagai penghasil kain tapis hin� a mancanegara. Kain tapis 
merupakan kain khas Lampung yang ditenun dari benang sutera, kapas atau serat 
nenas dan dikerjakan secara manual. Kain yang dihasilkan kemudian disulam dengan 
benang emas atau benang perak sulam polos dengan berbagai motif. Motif dan benang 
yang digunakan akan menunjukkan nama dari tapis yang dibuat. 

Adalah SamBordir yang merupakan salah satu industri kecil menengah (IKM) dari 
Lampung yang telah banyak menciptakan kerajinan kain Tapis khas Lampung. IKM 
Kerajinan kain unik khas lampung ini memproduksi dan menjual berbagai macam 
produk dengan motif seperti tas Tapis, songket, kaligrafi  Tapis, batik Lampung, dan g g g g
lainnya. Asal usul penamaan SamBordir, menurut sang pemilik Hj Syamsidar, memiliki 
sejarah panjang.

MesMeMMMee in Produksi SamBordir
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Kata SamBordir merupakan kepanjangan dari Sulaman Aceh Masgar, sedangkan
bordir merupakan inti usaha IKMnya seputar bordiran. Sejarah awalnya perempuan
kelahiran Pidie, Aceh ini memulai usaha dengan membuat sulaman atau bordiran
khas Aceh tepatnya di wilayah Masgar yang merupakan tempat pertama memulai
usaha tersebut.

Modal kecil

Syamsidar menceritakan mengenai sepak terjangnya sebelum usahanya bisa sebesar 
sekarang. Ibu tiga anak ini mengatakan dalam dunia usaha tidak harus dimulai
dengan modal besar, dan ia sudah membuktikannya. Wanita yang memang hobi
menjahit tersebut memulai usaha IKMnya dalam rangka untuk bertahan hidup guna
memenuhi kebutuhan keluarga disaat kondisi perekonomian dan fi nansial keluarga
tengah sulit pada 1992. 

“Saat itu Aceh sedang mengalami konfl ik. Pada 1992 bersama suaminya berbekal
kepandaian kerajinan tangan yang sempat belajar di daerah asalnya di Kemukiman
Aree, Kecamatan Delima, Pidie membangun bisnis Tapis Lampung dan songket,” tutur 
Syamsidar beberapa waktu lalu.

Wanita berusia 51 tahun itu memberi nama usaha bisnisnya SamBordir di Tegineneng, 
Kabupaten Pesawaran. Hanya saja ketika itu ia belum berbisnis Tapis Lampung dan 
songket melainkan dompet Aceh. 

Pada awal Syamsidar memulai usaha IKM bermodal produksi Rp5 ribu. Dengan modal 
tersebut ia membeli bahan murah untuk membuat dompet seperti benang beludru 
dan kancing. Dompet itu lalu dijual ke tetan� a dan ternyata laku.

Seiring dengan berjalannya waktu dompet yang dipasarkan mulai bertambah dan 
memiliki omset terbilang lumayan. Saat itu ia juga membuat tas khas Aceh. Syam-
sidar selalu melihat peluang dan terus berpikir lebih maju dan merupakan ciri khas 
orang Pidie sejak dahulu kala. Hal itu merupakan tradisi turun temurun bergelut di 
dunia dagang. 

Terobosan inovatif

Berbagai terobosan yang inovatif dilakukan. Ia mengantikan barang khas Aceh dengan 
Tapis Lampung, dan ternyata hal itu memberi keuntungan lumayan. Ia mengaku 
bersyukur atas apa yang diperoleh dari ketekunaannya hin� a IKM SamBordir dapat 
berkembang dan bertahan sejauh ini.

Syamsidar mulai men� eluti dan membuat kain Tapis bordir Lampung sejak mengikuti 
pameran yang digelar Dinas Perindustrian Lampung Selatan. Pemerintah memberi satu 
mesin bordir dan 10 mesin jahit guna menunjang perkembangan IKMnya. Setelah itu 
Syamsidar diberi kepercayaan membuat dompet dan tas motif Tapis Lampung.

Menurut info yang diperoleh, berbagai perusahaan di Jakarta juga pernah menjalin 
kerja sama dengan IKM SamBordir pada produk Tapis bordir, di antaranya yakni PT 
Pasar Raya, Sarinah Thamrin, Bali Jeff, Tip Top Ramangun, dan Gedung KUKM SMESCO. 
Namun adanya krisis ekonomi 1998 membuat penjualan menurun drastis dan bahkan 
kerja sama terpaksa berhenti.

Seiring berjalannya waktu setelah beberapa kali jatuh bangun dalam membangun 
IKM SamBordir, Syamsidar mulai berani membuka gerai di Jalan Imam Bonjol No.24, 
Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Posisi gerak itu terletak 
di arah seberang Pasar Bambu Kuning. Saat ini tokonya sudah berkembang pesat 
menjadi tiga lantai seiring banyaknya produk Tapis bordir yang dihasilkan, baik 

FOTO FOTO:DOK SAMBORDIR LAMPUNGFOTO-FOTO:DOK SAMBORDIR LAMPUNGFOTO-FOTO:DOK SAMBORDIR LAMPUNG

Proses Produksi Manual.
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Sam Bordir

Jln. Imam Bonjol no 24

Pasar Bambu Kuning

samping toko 

Bata Bandar Lampung

085279882963

Instagram @tapislampungshop

, , p , j , p ystok kain bordir, tas, dompet, baju koko, maupun suvenir lainnya. Dari sekian 
banyak produk yang dipasarkan, kain bordir merupakan satu di antara jenis
p y g p gproduk yang paling laris.

Toko yang telah dibangun sejak 1992 itu dalam penataan displai produknya
menyusun kain bordir dengan cara digantung rapat dari bawah sampai ke atas
hingg a mencapai ketingg ian berkisar 5 meter. Kain bordir hasil produksi IKMnya,
menurut Syamsidar paling banyak diburu dan dicari guna acara pesta maupun
seremonial dengan motif Lampung. Kain Tapis dan bordir hasil produksinya
dijahit dalam bentuk sarung dan satu di antara bentuk motifnya memiliki gambar 
kombinasi bunga dengan Tapis.

Warna yang tersedia mulai dari warna biru, cokelat, merah, hijau, hitam, merah
muda, dan masih banyak lagi lainnya. Deretan gantungan kain bordir berada tepat
di sudut kiri depan dari pintu masuk tokonya. “Pada toko terdapat lemari besar di
balik gantungan kain yang dipajang. Gunanya untuk menyimpan stok kain Tapis dan
bordir dari produk yang ada di depannya,” tukas Syamsidar.

Produksi batik

Kain bordir dan Tapis ternyata memiliki perbedaan. Menurutnya harga kain bordir jauh
lebih murah daripada kain tapis, yakni berkisar Rp130 ribuan sampai paling mahal
mencapai Rp300 ribuan. Sedangkan kain Tapis Lampung memang memiliki harga
terbilang mahal, yakni mencapai Rp3 juta. Hal itu berdasarkan pertimbangan dari
cara proses pembuatannya yang memakan waktu cukup lama tanpa mengg unakan
mesin (handmade)/disulam serta bahan baku yang sulit didapat.

Selain kain Tpis dan bordir, SamBordir juga memproduksi batik. Batik yang dibuat
mengg unakan motif dari seri Lampung, yakni batik alam, batik siger, batik gajah,
dan lain sebagainya. Harga bahan dan baju batik yang dipasarkan memiliki variasi
harga, yakni kisaran Rp100 ribu sampai Rp300 ribu. Selain songket yang diproduksi

, y j g j j g p p g j psendiri, Syamsidar juga menjalin kerja sama dengan beberapa pengrajin dan pemasok 
di daerah Palembang baik dari bahan baku dan pemasaran.

Nama IKM SamBordir yang telah didirikan Syamsidar di dunia suvenir Lampung dan 
Tapis Lampung telah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Pemerintah 
Daerah Lampung, serta diikutsertakan dalam event di luar negeri. Perubahan yang 
dilakukan Syamsidar ini telah membuahkan hasil yang luar biasa. Bukan hanya dari 
segi penjualannya untuk masyarakat lokal di Lampung dan Indonesia, melainkan juga 
di berbagai negara. Saat ini IKM SamBordir dalam pengembangannya telah memiliki 
beberapa cabang toko di berbagai daerah di Lampung.

Produk-produknyanya telah dipasarkan melalui toko induk maupun cabang. Kemajuan 
teknologi pun dimanfaatkan IKM SamBordir dengan memiliki akun di sejumlah media 
sosial. Bahkan mereka juga mengembangkan penjualan melalui online shop guna 
menunjang dan meningkatkan omset pendapatan.

Hal itulah juga yang membuat kepopuleran Syamsidar dalam memperkenalkan budaya 
kain tapis Lampung patut dibangg akan. Selain meningkatkan roda perekonomian IKM 
di daerah Lampung, hal itu juga menandakan tanda berkembangnya IKM Tanah Air di 
kancah internasional. (Dhiki Aditya)



Lampung Bangga Wirausaha Industri GEMA 53

Harumnya Kopi
Luwak Lampung
MMMenikmati seduhan 
kopi yyyyang berasal dari 
luuuwwwaaakkkk memberrikan 
sssseeeennnssssaaaassssii tersennnnnnnddddddiri. Kopi
jjeenniiss iinnniiiii mmmmmeemiliki hargajenis innii mmeeemiliki harga 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggg ttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkk bbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiaaaaaasssssa, setara
ddddeeeennnnnggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnn  kkkkeeeennnnnnnnnniiikkkkmmmatan 
yyyaaaannnnggggg ddddddddirrraaaassssaaaaaaaaaa..

FOTO-FOTO:DOK RATULUAK/ZULKARNAENFOTO-FOTO:DOK RATULUAK/ZULKARNAEN

S
APRI dan Sri Wiyatmi memanfaatkan luwak atau musang yang ada di sekitar 
tempat tingg al. Memulai dengan satu luwak hingg a mencapai 100 ekor. Mereka
bekerja sama dengan petani setempat agar pasokan kopi tak terhenti. Meski

di masa pandemi usaha pengolahan kopi sempat turun mereka optimistis tahun ini
akan kembali bangkit.

Awalnya, pasangan suami istri ini datang ke Liwa bukan untuk menjadi pengusaha
kopi. Tanah Liwa yang subur berada di dataran tingg i cocok untuk ditanami sayur.

Sapri beserta istri datang ke Liwa 2005, Kabupaten Lampung Barat untuk mencari 
penghidupan yang lebih baik. Sri Wiyatmi diterima menjadi pegawai negeri di Pe-
merintah Kabupaten Lampung Barat, sementara Sapri juga harus bekerja. Pilihannya 
menjadi petani sayur mayur .

“Saya macul,” kata Sapri yang berasal dari Menggala, Kabupaten Me-
suji, masih di Provinsi Lampung di bagian utara berjarak 306,6 km dari 
Liwa. Untuk menjalankan pekerjaan sebagai petani sayuran Sapri harus 

Ratu Luwak, produsen Kopi Luwak Liwa Lampung Barat Asli hasil dari produksi kopi arabica dan robusta yang dihasilkan dari perut luwak.



54 Lampung Bangga Wirausaha IndustriGEMA

PROFIL USAHA

menyewa tanah. Saat itu, modalnya dari berhutang ke koperasi sebanyak 
Rp3 juta.

Selama bekerja sebagai petani sayuran ini tak ada niat maupun terbesit akan menjadi
pengusaha kopi apalagi kopi luwak. Wujud luwak atau musang pun tak pernah terpikir 
bentuknya. “Seumur-umur belum pernah dengar (luwak),” ungkap Sapri, jujur.

Pada awal 2007 sempat terdengar isu ada kopi luwak. Suatu saat Sapri ketemu dengan
orang Bali, pekerja honorer di kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Orang
inilah yang memberi informasi tentang kopi luwak. Ia sempat keluar malam hari
bermaksud ke Bandar Lampung, di jalan ketemu luwak. “(ini) Duit,” katanya.

“Waktu itu percaya tidak percaya, masa kotoran laku, mahal lagi. Harganya 700 ribu
rupiah per kilo,” kata Sapri. Ia mendengar informasi harga kopi luwak dari beberapa
hotel  yang ada di Bandar Lampung. 

Di tahun itu pula Sapri mencoba mencari luwak liar. Ia menemukannya. Tak lama
setelah itu, di akhir 2007, ada  orang dari Jakarta. Kopi yang masih asli keluar dari
perut luwak liar itu dibawa ke Jakarta, dijual seharga Rp400 ribu sekilo dan laku.
Mereka pun mengontak Sapri untuk pesanan selanjutnya. Ini makin meyakinkan kopi
luwak akan membuat harum Liwa.

Masalah kemudian muncul. Luwak liar ternyata tak bisa menghasilkan kopi dalam 
jumlah banyak. Pada April 2008 Sapri mencoba melakukan pengandangan (pen-
angkaran) luwak. 

“Megang uang 300 ribu bisa dapat kandang satu dan musang (luwak) satu,” ungkap 
pria kelahiran Sri Menanti, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 25 
Mei 1971. Selain mencari kopi luwak liar Sapri meminta petani menangkap luwak.

Pemalsuan

“Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, pesanan pun mulai banyak. Apalagi 
setelah kunjungan media, seperti si Bolang dan juga dari NHK dari Jepang 
di akhir 2009,” terang Sapri. Dari kedua media ini mulai terekspos sehingga 
banyak yang tahu. Saat itulah, terutama di 2010, kopi luwak Lampung Barat 
dikenal banyak orang.

Bahkan keberhasilan Sapri membuat sebagian kecil orang ingin merasakan hal yang 
sama tapi dengan cara yang tidak jujur. Isu pemalsuan kopi luwak pun merebak. Kopi 
biasa tapi diklaim sebagai kopi luwak.

Saat itu Sapri menjual kopi masih asli belum menjadi green bean (kopi yang belum 
dipangg ang). Adanya dugaan pemalsuan kopi luwak, menurut Sapri, biasanya terjadi 
pada awal dan akhir panen. Kopi tidak sempurna karena banyak yang rusak, juga 
banyak hitamnya (kopi bewarna hitam). Padahal yang dimakan luwak itu kopi bewarna 
merah. Sementara itu pada saat panen raya, isu kopi luwak palsu biasanya mereda.

Adanya isu pemalsuan ini menjadi berkah tersendiri. Sapri melakukan pembinaan ter-
hadap petani lebih baik lagi. Selain itu, ia mulai mengolah kopi bubuk luwak (dari yang 
tadinya hanya menjual kopi mentah). “Biasanya (kopi) mentah kini diolah menjadi kopi 
bubuk. Pada waktu itu ada kondisi memaksa. Mungkin kalau lancar-lancar saja yang 
dijual (masih) dalam kondisi mentah,” tutur Sri Wiyatmi, yang mendampingi Sapri.

Stok saat itu termasuk berlimpah sementara follower juga makin banyak. Di Lampung r
Barat sendiri kapasitas kopi di 2010 sebanyak 10 ton dalam bentuk kopi bersih 
siap digiling. Sapri berupaya menampung kopi hasil dari petani binaan. Para petani 
memasok kopi merah yang siap menjadi santapan luwak di kandang yang jumlahnya 
sampai 100 ekor. 

Sementara itu, ia tak memanfaatkan luwak liar karena sulit memperkirakan dalam 
menemukan kotoran luwak. Luwak makan kopi merah di malam hari namun kotorannya 
bisa ditemukan di semak-semak pohon bambu yang jaraknya jauh. 

Kopi kemasan

Sapri dan Sri Wiyatmi juga mulai mengolah kopi non-luwak dengan bendera Ratu 
Luwak. Kopi diolah menjadi beberapa varian. Selain kopi luwak yang di pasaran 
dijual Rp50 ribu,  juga ada kopi cap organik yang dihargai Rp15 ribu, kopi organik 
(yang ditanam oleh petani secara organik) dibanderol Rp35 ribu, kopi petik merah 
seharga Rp30 ribu, kopi premium Rp25 ribu, kopi wine Rp50 ribu, dan kopi lanang 
yang dijual Rp50 ribu. Semua merupakan kopi robusta dan dikemas dengan ukuran 
250 gram. Sebagai informasi, yang disebut kopi wine adalah kopi yang difermentasi 
selama enam bulan.

Sapri menjalankan usaha kopi ini dari lokasi yang berada di depan rumah di Gg Pekonan 
98, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat. Untuk penjualan selain dari kafe Ratu luwak KOPI RATU LUWAK LIWA LAMPUNG BARAT memiliki berbagai macam jenis olahan kopi

dengan “cita rasa bangsawan”.
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yang terdapat di ruko Pasar Liwa, juga melalui internet yang dijual oleh reseller 
di berbagai marketplace.

Pengolahan kopi Ratu Luwak juga tak bebas dari pengaruh kondisi yang melanda 
Indonesia maupun dunia. Saat pandemi di awal 2020 penjualan kopi Ratu Luwak 
nyaris terhenti. “Tak ada pesanan,” tukas Sri Wuyatmi.

Beratnya kondisi yang dihadapi membuat Sapri harus melepas beberapa aset. 
“(Selain) ikut program penundaan pembayaran juga melepas aset berupa empat 
kavling (tanah), karena semua kan dari bank,” jelas Sapri.

Meskipun kondisi tak menentu usaha harus berjalan. Kopi bubuk luwak maupun 
non-luwak membuat mereka bertahan. Kopi olahan ini yang dijual dalam kemasan 
yang menarik. Sementara kopi non-luwak juga terus diproduksi.

Kini, pasangan Sapri dan Sri Wiyatmi sudah merencanakan untuk memanfaatkan 
luwak atau musang yang masih ada di kandang. Pada 2022 luwak-luwak yang kini 
jumlahnya 80 ini diharapkan menghasilkan kopi robusta luwak khas Lampung 
Barat. Pasangan suami istri ini menatap masa depan dengan penuh optimisme. 
Bagaimana pun mereka akan terus membesarkan nama besar kopi Lampung 
Barat. (Jay)

MUSANG (Paradoxurus hermaphroditus) atau biasa disebut luwak sebenarnyas
merupakan hewan karnivora
atau pemakan daging. Namun,
hewan yang berkeliaran pada
malam hari ini juga suka ma-
kan buah-buahan termasuk 
kopi. Dari kotoran (feses)
luwak ini keluar biji kopi yang
terfermentasi.

Para perajin atau pengolah
kopi luwak biasanya men-
gandangkan luwak, tidak 
memanfaatkan luwak liar 
karena harus mencari kotoran
jauh dari tempat asal biji kopi
dimakan. Uniknya, luwak 
mampu membedakan kopi
yang matang dengan yang

masih mentah. Biasanya kopi merah adalah kopi matang yang akan menjadi
santapan luwak di malam hari.

Hal yang menarik pula, luwak yang ada di kandang hanya memakan sekitar 
sepertiga atau 30% makanan (kopi merah) yang disajikan. Selebihnya tak 
diutak-atik atau hanya dijilati. Inilah yang kemudian, bagi pengusaha seperti
Sapri, kopi-kopi ini dikemas namun tidak dilabeli sebagai kopi luwak. Sapri
memiliki varian kopi merah dan kopi lain (dibungkus dengan kemasan menarik)
yang tentu saja harganya lebih murah dibanding kopi luwak.

Setiap pagi Sapri dan pembantunya mengambil kotoran luwak di kandang.
Sebelum pandemi ada 100 luwak di kandang, sekarang tingg al 80. Luwak-luwak 
ini beranak-pinak bahkan sudah ada yang memiliki cucu. Sapri berusaha agar 
luwak-luwaknya tidak stres atau menderita. Setiap hari luwak diberi pakan
pisang yang juga banyak terdapat di Lampung Barat.

Feses atau kotoran ini kemudian dibersihkan dengan air mengalir. Sapri mengi-
kuti arahan dari MUI, karena terkait dengan kehalalan produk sesuai dengan
syariat Islam. Selanjutnya kopi dijemur hingg a kelembabannya berkurang. Sapri
biasanya menjemur kopi selama lima hari.

Setelah kering, biji dikupas mengg unakan alat pengupas. Biji kopi ini disebut
green bean. Tahap berikut dipilah (sortasi) sesuai bentuk dan ukuran. Setelah
itu proses pembakaran. Terakhir digiling sebelum masuk ke proses pengemasan
(packing). gg

Dari perut-perut luwak inilah kemudian kopi tersebar ke seluruh Indonesia,
bahkan ke luar negeri. Kopi luwak disajikan di hotel atau kafe dengan harga
yang mahal. Secangkir kopi luwak bisa dibandrol ratusan ribu rupiah.

Secangkir Kopi Mahal 
dari Perut Musang 

Ratu Luwak

Gg. Pekonan No. 98 Jl. Radin Inten, 

Kelurahan Way Mengaku

Kec. Balik Bukit - Liwa, Lampung Barat

Lampung - Indonesia

Kode Pos : 34812

0822 8622 2207

Instagram @ratuluwak_offi cial

Proses penngemasan kopi Ratu luwak.
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Keripik Pisang Shinta 
Membawa Berkah
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tahtahtahtahtahtahtahtaht ht hhun un un un unnu 2012012012012012012.2.2222.22.
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M
ENJALANKAN bisnis sejak SMA, Shinta mantap 
berada di jalur usaha keripik pisang. Sempat 
terpuruk namun mampu bangkit. Usahanya 

dijadikan tempat magang dan pendidikan bagi pelajar 
dan mantan tenaga kerja Indonesia (TKI). Selain meraih 
penghargaan OVOP (One Village One Product) juga tt
mendapat pelatihan HACCP (Hazard Analysis and Criti-
cal Control Point) dari Kementerian Perindustrian. tt

Masa sekolah khususnya saat SMA merupakan masa 
indah yang sulit dilupakan. Berbagai cara mengek-
spresikan diri untuk tampil sesuai keinginan mereka. 
Kadang nakal namun masih wajar dan tidak kriminal. 
Masa indah ini dijalani oleh Shinta dengan cara ber-
beda. Ia menghabiskan waktu di bangku SMA dengan 
berbisnis, tepatnya jualan keripik singkong. 

Pada 2004 ia mengambil keripik singkong dari seseorang
lalu dijual ke teman-temannya. Karena pesanan makin
banyak keripik singkongnya tak bisa dibawa naik angkot.
“Akhirnya yang mau beli keripik singkong datang ke
rumah,” kata Shinta.

Melihat keuntungan yang lumayan, ia pun mulai belajar 
membuat keripik singkong di tempat perajin langg anan
tersebut. Shinta menyerap ilmu dari perajin ini. Setelah
tahu cara membuat keripik singkong, mulai dari memo-
tong hingg a mengg oreng, ia pun membuat sendiri.

Shinta ingat saat ibunya menyarankan agar tidak ku-
liah karena tak ada biaya. Namun, keripik ini akhirnya yang 
membiayai kuliah hingg a lulus. Akhir 2005 setelah menjadi mahasiswa jurusan
ekonomi pembangunan di Universitas Lampung, ia mengikuti pelatihan ‘cara
membuat keripik pisang yang baik’ dari salah satu dinas di Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung.

Rupanya cara pembuatan keripik pisang ini lebih menarik Shinta. Ia pun menekuni
usaha tersebut hingg a bisa dikatakan mahir. “Awalnya hanya lima sisir,” tutur Shinta,
mengenang saat pertama kali berusaha keripik pisang. Keripik pisang ini kemudian
dibalut dengan beberapa varian rasa seperti pisang coklat.

Keseriusan Shinta dalam pembuatan keripik pisang menarik para juri dalam kompetensi
Wirausaha Mandiri yang diadakan oleh Bank Mandiri. Saat itu, di 2008 saat masih
berstatus mahasiswa, ternyata mampu mengalahkan 150 pelaku usaha industri kecil
dan menengah (IKM) dari seluruh Provinsi Lampung. Hanya dua orang yang mewakili
provinsi ke tingkat nasional. Dari 24 fi nalis Shinta memperoleh peringkat ketiga.

Selain uang tunai dan hadiah lain, Shinta mendapat pembinaan dan mentoring selama
enam bulan. Setiap bulan dua kali Shinta ke Jakarta bersama para pelaku IKM lain.
Dari pelatihan inilah rasa (sense) berbisnis makin terasah. Karena pelatihan ini tak 
hanya memberi ilmu tentang produk tapi yang penting diberi motivasi untuk terus
berkembang dan pantang menyerah.

Selesai pelatihan, Shinta makin mengg ebu untuk berusaha keripik pisang. Apalagi
varian produk makin banyak. Shinta sendiri dikenal sebagai pengusaha keripik pisang
dengan rasa coklat pertama di Bandar Lampung.

Dari usahanya Shinta bisa membeli rumah di 
Jalan Pagar Alam 36 atau Gang PU, Kelurahan 
Segala Mider, Bandar Lampung. Daerah ini dikenal 
sebagai sentra keripik pisang dan oleh-oleh di 
Bandar Lampung. Puluhan pedagang sekaligus 
pelaku usaha IKM berada di sepanjang jalan 
ini yang memudahkan wisatawan datang untuk 
membeli oleh-oleh khas Lampung.

Lembaran baru

Tak selamanya orang berusaha berada di atas. 
Putaran roda kehidupan mengharuskan Shinta 
jatuh ke posisi bawah. Pada 2011 Shinta terjerat 
utang hingg a Rp1 miliar. “Ini memang persoalan 
internal,” jelas Shinta seraya tak ingin menuding 
siapa yang salah. Fase kehidupan penuh perjuan-
gan dan air mata harus ditutup untuk menemukan 
lembaran baru.

Ia menilai kondisi ini sebagai mismanajemen. 
Dampaknya, kewajiban tersebut harus dibayar oleh 
Shinta kepada bank. Meskipun didatangi oleh debt 
collector ia tak menunjukkan rasa gentar. Shinta 
makin kuat setelah menikah dengan pria yang sangat 
mendukung keputusannya tersebut.

Langkah Shinta bisa dikatakan dari nol. Jenama 
(brand) baru pun disiapkan ‘Keripik Shinta’, sesuai dd

namanya. “Saya hanya percaya kepada Allah. Selama menjalankan 
ini benar, Allah akan memberi jalan keluar,” ungkapnya. Shinta berharap keripik 
pisang membawa berkah bagi kehidupannya.

Benar saja, tak menungg u lama Shinta bertemu dengan orang baik yang memasok 
pisang dengan pembayaran sangat ringan. Kalau ada uang baru dibayar. “Saya diberi 
pinjaman (berupa) pisang seharga Rp50 juta,” papar istri dari Heru Kurniawan ini.

Usaha keripik pisang terus berlanjut. Dari keuntungan yang diperoleh, Shinta membagi 
menjadi tiga bagian; untuk membayar utang, membayar cicilan, serta modal membuat 
keripik pisang selanjutnya. Selama dua tahun utang Rp50 juta bisa lunas.

Buah keuletan Shinta bisa terlihat dari varian keripik pisang yang makin banyak. Bila 
di awal hanya menghasilkan keripik pisang rasa coklat, varian ini berkembang menjadi 
12 hingg a sekarang menjadi 16 rasa. Pengembangan produk pun dilakukan seperti 
pie pisang dan boleh pisang. Shinta berupaya untuk mengembangkan usahanya ke 
toko kue atau bakery.

Pemanfaatan pisang dari daerah sekitar ini juga membuahkan penghargaan OVOP 
bintang tiga dari Kementerian Perindustrian. Ia memiliki komitmen kepada petani yang 
memasok bahan baku pisang, yang diperoleh dari lingkungan terdekat. Saat ini Shinta 
dan suaminya berupaya untuk meningkatkan kelas OVOP menjadi lebih baik lagi.

Melihat keberhasilan usahanya, Bank Mandiri memberikan kepercayaan untuk 
menjadi ibu asuh para tenaga kerja wanita di Penang, Malaysia, Korea Selatan, dan 
Hong Kong. Pada 2014 Shinta beberapa kali pergi ke tiga negara itu untuk memberikan 
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pelatihan serta memotivasi agar 
setelah pulang mampu mandiri, 
menjadi wirausaha di bidang
masing-masing. “Diharapkan
mereka menjadi majikan di nege
sendiri, (untuk itu) yang pulang 
magang di sini,” tandas Shinta. K
terkendala pandemi, pelaksanaan
baru dilaksanakan satu kali yang d
mantan TKI.

Yang melegakan Shinta serta He
pada 2016 mampu melunasi utang
memiliki beban yang berat lagi, Sh
menghasilkan produk berbahan pisang. Selain keripik 16 varian rasa, yang terbaru adalah
produk pisang melted (lumer) yang dibungkus dengan kemasan cantik. Ada lima varian
rasa, yaitu banana chips, vanila oreo, coklat, tiramisu, hingg a green tea. Sementara pie
pisang baru dimulai dari tahun lalu, 2021. Selain berbagai varian rasa bentuknya pun
tidak hanya lonjong, bisa bergerigi atau kotak. Soal harga, semua produknya ramah di
kantong, keripik 16 rasa per kemasannya Rp15 ribu (250 gram), keripik melted Rp15 ribu
(100 gram), dan pie pisang isi enam buah dihargai Rp35 ribu.

Dukungan Ditjen IKMA

Ke depan Shinta ingin memiliki tempat yang lebih besar yang bisa menampung banyak 
kendaraan seperti bis yang membawa rombongan. Tempat ini harus menjadi one stop
shopping sekaligus edukasi. Selama ini memang sudah menjadi tempat belajar anak-anak 
sekolah dari TK hingg a menjadi tempat magang.

Apalagi setelah mendapat pelatihan dan fasilitasi HACCP dari Kementerian Perindustrian,
Shinta makin percaya diri. HACCP adalah sistem yang mengontrol kondisi makanan
sesuai tolok ukur yang digunakan atau sederhananya merupakan sistem jaminan mutu
makanan.

Keripik Shinta

Pagar Alam, Segala Mider,

Kec. Tj. Karang Bar, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 

35111

0813-2002-0006

Instagram @tokokeripikshinta
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“Sebelum ada HACPP kita tak terbayang bagaimana membuat proses produksi yang 
baik dan benar itu. Alhamdulillah, Ditjen IKMA Kemenperin sangat memperhatikan,” 
ungkap Shinta. 

Alurnya dilihat, tambahnya, juga ada bahan-bahan yang tidak boleh ada (saat 
produksi). Ia sangat berterima kasih kepada Ditjen IKMA Kemenperin, atas bantuan 
pelatihan semacam HACCP ini. “Pokoknya senang banget. Kemenperin support, 
bahkan  Dirjen waktu itu Ibu Gati Wibawanigsih datang dua kali ke workshop,” 
tukas Shinta.

Shinta dan Heru berharap produknya makin banyak yang mengonsumsi keripik 
pisangnya. Pesanan sebenarnya sudah datang dari berbagai provinsi termasuk 
Papua, namun untuk yang jauh biasanya terkendala ongkos kirim. Produk keripik 
Shinta juga sudah masuk ke Singapura. Ini bukti keripik pisang khas Lampung makin 
diterima masyarakat. 

Saat berkunjung toko sekaligus workshop keripik Shinta, selain berbelanja kita bisa 
menyeruput kopi durian atau robusta Sekincau yang juga merupakan produk dari 
Shinta. Semua bahan yang diolah di toko ini berasal dari bumi Lampung yang kaya 
dan indah. (Jay)

pik yang dijualnya kian beragam, Kerip
rti keripik singkong, pisang,seper
n, dan masih banyak yang sukun
ya.lainny
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S
IGER sebagai wujud seni budaya
Provinsi Lampung terus dilestarikan
hingg a saat ini di tengah maraknya gaya

hidup kebarat-baratan ataupun kekorea-ko-
rean yang banyak menjadi kiblat masyarakat.
Upaya pelestarian siger tidak lepas dari
hadirnya industri kecil dan menengah (IKM)
kerajinan yang yang senantiasa berkarya
dalam memproduksi siger dalam bentuk 
mahkota, aksesoris, bagian dari bangunan,
maupun aplikasi lainnya. Semangat pelestar-
ian budaya ini menginspirasi Kartini Siger 
dalam berkreasi hingga siger buatannya
diterbangkan sampai ke negara tetangg a.

Siger merupakan mahkota keagungan dan
kehormatan masyarakat Lampung yang disematkan pada kepala seorang perempuan
dalam berbagai acara adat seperti tarian cangg et, melinting, dan singg eh pengeunten,
pernikahan, dan upacara-upacara adat/Begawi Cakak Pepadun. Di seluruh penjuru
kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Siger menjadi ikon kebangg an sekaligus simbol
pemersatu masyarakat Lampung. Siger juga diaplikasikan dalam berbagai bentuk 
seperti menara, tugu, gapura, ornamen bangunan (rumah, ruko, pagar rumah), bentuk 
aksesoris (gantungan kunci, lukisan, patung, boneka, baju/ kaos) di Lampung.

Berawakan dua tenaga kerja, Kartini Siger yang berlokasi di Bandar Lampung merintis
usaha pembuatan siger dan aksesoris pengantin Lampung sejak 1960an. IKM Kartini
Siger yang diprakarsai Kartini ini kini telah dikembangkan oleh generasi keduanya
sejak 2003, yakni Uki dan dua saudaranya dengan brand siger yang berbeda–beda.

Kartini Siger memproduksi siger wanita (pepadun), siger pria, mirul (hiasan kepala
yang digunakan oleh kakak dan adik pengantin wanita), dan aksesoris tangan. Selain
bergerak pada lini produksi, Kartini Siger juga mempunyai toko sendiri sebagai lapak 
penjualan, juga menjual siger di toko lain, hingg a menerima order dari berbagai kota.
Kini produk Kartini Siger telah terjual sampai ke NTT, Pangkal Pinang, dan  juga telah
melebarkan sayap penjualannya hingg a Malaysia. “Kami mulai ekspor sejak 2014,”
papar Uki beberapa waktu lalu.

Mahkota pengantin Lampung yang berbentuk segitiga berwarna emas ini memiliki
cabang berjumlah sembilan atau tujuh. Siger semula terbuat dari emas ataupun
perak. Namun seiring melonjaknya harga kedua komoditas tersebut sebagai bahan
baku, sejak 1992 plat kuningan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan siger dan
aksesoris lainnya. Siger dibuat dengan metode press manual mengg unakan cetakan
tertentu, kemudian dilakukan proses assembly dan fi nishing, serta pada bagiang
dalamnya dilapisi dengan karton dan kain beludru merah agar pengg una merasa
nyaman mengg unakan siger.

Siger diproduksi dengan ketebalan pelat yang 
berbeda–beda sesuai dengan permintaan pe-
langg an. “Ada yang ingin ukirannya terlihat lebih 
menonjol, maka kami pakai pelat yang lebih tebal. 
Begitu juga sebaliknya,” jelas Uki. 

Sepasang siger dibandrol dengan rentang harga 
Rp250.000–Rp2.250.000 tergantung ketebalan 
pelat dan motif. Motif ataupun bentuk siger yang 
diproduksi oleh Kartini Siger terdiri dari terdiri 
dari; Siger Pepadun Tulang Bawang (digunakan 
oleh pengantin dari Kota Bandar Lampung, Kabu-
paten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Way 
Kanan). Sedangkan Siger Sai Batin (digunakan oleh 
pengantin pesisir seperti Kabupaten Pringsewu, 
Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tangg amus, 

Kabupaten Lampung Barat). Sementara Siger Melinting digunakan oleh pengantin 
Kabupaten Lampung Timur.

Meskipun IKM ini sempat terseok–seok selama pandemi yang tentunya berimbas pada 
wedding industry, kini Kartini Siger perlahan bangkit dan menerima order setiap hari. y
Dengan sistem made by order masa pengerjaan bervariasi dari 7-15 hari.

“Harapan saya ke depan siger dan akesorisnya semakin dikenal oleh dunia sebagai 
salah satu aset budaya nasional,” papar Uki penuh optimis. Semoga kejayaan IKM 
kerajinan turut memberikan sumbangsih terhadap industri yang berciri kerakyatan 
ini untuk meningkatkan derajat bangsa baik dari sisi perekonomian maupun budaya. 
(Glenda Enzy Vyona)

Ketekunan yang dipadu
dengan kreativitas menghasilkan karya
tentu akan membuat banyak orang
tertarik. Semangat pelestarian budaya 
pun menjadi landasan hadirnya siger 
dalam kehidupan masyarakat Lampung.

FOTO-FOTO:DOK KARTINI SIGERFOTO-FOTO:DOK KARTINI SIGER

Siger Sampai 
ke Negeri Jiran

Siger merupakan simbol pemersatu masyarakat Lampungr

Bentuk, warna, dan berbagai hiasan aksesorisnya menyiratkan persatuan dan 
kesatuan suku, sub  suku, dan keturunan masyarakat Lampung
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Kopi Jadi Inspirasi Lahirnya 
Bengkel Mesin
Hidangan secangkir kopi panas di pagi hari sebelum 
beranjak beraktivitas menjadi awal hari. Ada banyak tahapan
yang harus dilalui kopi itu sampai ke meja, mulai dari 
memetik buah, memilih buah yang layak, hin� a menyangrai.  

K
OPI yang kini makin melambung namanya ternyata harus melalui perjalanan 
panjang. Buang kopi yang matang setelah dipetik akan melalui tahap pengupasan p ja g uang ko

hilangkan kulit buah dan kulit tanduk yang menyelimuti biji. kulit untuk mengh
gupas kulit kopi akan meminimalkan risiko biji kopi menjadi Pengg unaan mesin peng
ercepat proses pengupasan. Mesin inilah yang menjadi produk pecah serta dapat memp

aya, industri kecil dan menengah (IKM) permesinan teknologi ungg ulan dari CV Mini Ja
n Lampung Barat, Lampung.tepat guna di Kabupaten

nan kopi di sana memunculkan kebutuhan akan teknologi Luasnya lahan perkebun
guna dalam mendukung aktivitas pascapanen. Badan Pusat tepat g
tistik (BPS) mencatat luas lahan perkebunan kopi di Kabu-Stat
aten Lampung Barat pada 2018 mencapai 54.051 hektare pa
tau sebesar 34,45% dari total luas lahan perkebunan kopi di at
rovinsi Lampung yang mencapai 156.878 hektare. Pr

Menengok ke belakang, di era 1980an belum ada bengkel yang 
memproduksi permesinan teknologi tepat guna di Kecama-
tan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Mesin-mesin 
pascapanen kopi masih didatangkan dari Kota Pagaralam, 

Sumatera Selatan.S

ri situ, almarhum Bapak Sobri tergerak untuk coba membuat “Dar
ri mesin pengolah buah kopi. Beliau yang perantau dari sendi
Ogan Ilir, Sumatera Selatan saat itu masih menjalankan Kabupaten 

a pandai besi,” kata Rizal, yang merupakan generasi kedua usaha
V Mini Jaya, beberapa waktu lalu.di CV

duksi pertamaProd

pat guna yang pertama diproduksi bengkel Mini Jaya adalah Mesin tep
ngupas kulit kopi. Tahap pengembangan diawali dengan mesin pen

gamatan, kemudian dilakukan sejumlah penyesuaian hingg a proses pen
apat menghasilkan mesin yang dikehendaki. Peralatan yang akhirnya da
 pun dibeli secara bertahap dari hasil usaha pandai besi.digunakan

Produk mesin pengupas kulit kopi buatan Bengkel Mini Jaya perlahan Produk me
dikenal masyarakat. Permintaan pun semakin beragam. Alhasil, IKM 

FOTO-FOTO:DOK CV MINI JAYAFOTO FOTO:DOK CV MIN JAYAFOTO-FOTO:DOK CV MINI JAYA
Mesin Pengupas Kulit Kopi Basah



Lampung Bangga Wirausaha Industri GEMA 61

ini menambah variasi produk dengan memproduksi sejumlah teknologi tepat guna
lainnya, seperti perontok jagung, pencacah rumput pakan ternak, dan mesin roasting
sesuai dengan pesanan konsumen.  

Rizal mengatakan, dalam melakukan pengembangan produk, Bengkel Mini Jaya
berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini membuat tahap
pengembangan berjalan dengan lebih mudah. 

Mementingkan kualitas produk

“Produk ungg ulan dari bengkel kami yaitu mesin pengupas kulit kopi. Sebelum
pandemi bisa produksi 100–200 unit per tahun. Tapi sejak pandemi produksi turun
sekitar 20%,” ungkap Rizal. Mesin-mesin ini biasanya langsung dibeli oleh para petani
kopi di Kabupaten Lampung Barat dengan harga jual berkisar Rp2,8 juta–Rp3,4 juta.
Selain itu, produknya juga diserap oleh sejumlah toko penyedia mesin pascapanen
di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Utara.

Ada 2 jenis mesin pengupas kulit kopi dari Bengkel Mini Jaya yang saat ini didukung
5 tenaga kerja. Pertama, mesin pengupas kulit kopi basah untuk menghilangkan kulit
buah. Kedua, mesin pengupas kulit kering yang digunakan untuk memisahkan kulit
tanduk dari biji kopi. Rizal menerangkan, mesin pengupas kulit kering memiliki harga
jual lebih mahal karena membutuhkan mata pisau yang lebih tajam. Selain itu, terda-
pat blower untuk mengeluarkan kulit kering yang sudah terpisah dari biji kopi.

Produksi mesin pengupas kulit mengg unakan bahan baku berupa besi lembaran
dan siku yang dibeli dari Kota Bandar Lampung. Kini harganya kian tingg i. Namun,

kenaikan harga bahan baku tersebut tidak serta-merta membuat Bengkel Mini Jaya 
mengg antinya dengan bahan baku lain. Rizal menegaskan tetap menjaga kualitas 
produksi tetap nomor 1. “Kami engg ak mau hanya karena harga bahan baku sedang 
naik, jadi turun kualitasnya.”

Marketplace perkuat promosie

Pada pertengahan 2021 Bengkel Mini Jaya coba memasuki marketplace (platform yang 
menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya). Ini didorong oleh penurunan 
pasar akibat pandemicovid-19. Meskipun hingg a saat ini belum ada penjualan yang terjadi 
di marketplace, akan tetapi Bengkel Mini Jaya telah menerima sejumlah calon konsumen 
yang menghubungi. Artinya, marketplace bisa membantu upaya promosi yang selama ini 
dilakukan secara konvensional, juga lewat media sosial Facebook dan Youtube.

“Kebanyakan yang menghubungi itu jaraknya jauh, jadi ongkos kirim sangat besar. 
Setidaknya, semakin banyak yang tahu Bengkel Mini Jaya dari marketplace,” tandas 
Rizal lagi.

Dari Mini Jaya hadir para wirausaha

Ada yang menarik dari kehadiran Bengkel Mini Jaya ini. Selain bisa menghasilkan 
permesinan pascapanen untuk dapat dimanfaatkan para petani di wilayahnya, 
pengelola Mini Jaya bersyukur mendapati beberapa mantan pekerjanya membuka 
bengkel pemesinan teknologi tepat guna. 

Selain Mini Jaya yang beralamat di Jalan Lintas Liwa Pekon Puralaksana (depan Bank 
BRI Pajarbulan), Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, setidaknya 
terdapat 15 IKM permesinan teknologi tepat guna di Lampung Barat dengan 5 di 
antaranya berada di Way Tenong. (Astika Kuriawati) 

CV Mini Jaya

Jl. Lintas Liwa Pekon

Puralaksana depan Bank BRI 

Pajarbulan. Kec. Way Tenong

Kab. Lampung Barat 34884

081373012712 

MesMesMeseMesMesMesMesMesMMeeMMeMMMM sininin iinnin in ninnin nii HulHulHuHulHulHulHulHulHuullHulH lHuHuH lerlerlerlerlerlerlererlererlerler ko ko ko ko kokokoko ko kopi pi pi pi pi pipi pi pi kerkerkerkerkerkerkerererkerringingingingingingingingingggngng

ProProProProProrPrProrPPrProsessessesessessesss  pe pe peee pepepembumbumbumbubumbubuataataatatataaaaa aan dn dn ddddn dn dn dn dn dn ddaan an an an anan an an penpepeppenpenpenpenpepengelgelgelgelgelgelasan mesiinn



62 Lampung Bangga Wirausaha IndustriGEMA

PROFIL USAHA

Bukan Kopi 
Robusta Biasa

G
ELAS kertas (styrofoam)m
berwarna merah masih panas 
saat disajikan. Aroma kopi tercium harum yang men� oda namun harus 

bersabar sebentar agar kopi lebih nikmat di lidah. Bagi penikmat kopi sejati aroma 
yang muncul bisa membedakan mana kopi berkualitas atau biasa saja. 

Menikmati kopi di Cafe Ulubelu yang terletak di Jalan WR Supratman, Bandar Lampung 
tak hanya sekadar seruputan kopi kualitas tin� i. Di sini cerita kopi mengalir nyaris 
tak berhenti. Adalah pemilik kafe, Rinaldi Hartono dan Elmira Tjahja yang tak hanya tak b

tas menyajikan kopi kepada pengunjung. Kisah kopi yang hampir sama dengan sebat
dupan terutama masyarakat Ulubelu, Tan� amus, dan Lampung secara umum.kehiddupan tekehid

asangan ini membuka kafe yang saat itu belum menjamur seperti seka- 2012 paPada
ubelu tak hanya sebagai etalase yang menunjukkan eksistensi usaha  Cafe Ulrang.
dah digeluti sejak 2010. Kopi bagi Rinaldi dan Elmira adalah bagian yang sudkopi 
luarga yang telah digeluti selama tiga generasi. Kecintaan terhadap  kopi, dupan kekehid
ra, sebenarnya karena punya keterikatan geografi s dengan Tan� amus, urut Elmimenu
Provinsi Lampung. Orangtua keduanya memang berasal dari sana dan paten di kabu

gumpul kopi.adi pengmenj

generasi ketiga, sejak 1940-an. Dulu masih individual, sedikit (hasil a sudah g“Kita
ta kopinya), sertkopin door to door (dalam memasarkannya),” ungkap Elmira, mengisahkan r

arga yang sudah bertanam kopi di Tan� amus. sejarah kelua

ukit bernama Ulu Belu, berjarak sekitar 117 km dari Bandar Lampung atau Di sana ada bu
e� unakan kendaraan darat. Tak heran bila Elmira menyebut memiliki empat jam m

onshipstrong relatio dengan Kecamatan Ulu Belu. Nama ini pun  menjadi p brand kopi, d
us perusahaan, CV Ulubelu Food Abadi. Nama kopi Ulubelu pun sudah kafe, sekaligu
di Kemenkumham Republik Indonesia.didaftarkan d

ng sama Rinaldi dan Elmira sudah bertekad tak hanya memajukan Di tahun yan
sendiri. Ada sekitar 1.200 petani yang dibina. Pasangan ini sadar tak perusahaan s
 kopi mampu menghasilkan kopi yang memiliki kualitas yang diinginkan. semua petani

ak hanya dari sisi pohon kopi tapi bagaimana memanfaatkan tanah yang Pembinaan ta
ntuk tumpang sari. Pembinaan petani inilah menjadi salah satu kunci masih ada un
kopi Ulubelu. keberhasilan 

a 2012 kopi Ulubelu mengantongi sertifi kat 4C (Bahkan, pada Common Code for Cof-
ityfee Communi ) yang merupakan standar tin� i pada kondisi ekonomi, sosial, dan y
ntuk produksi dan pemrosesan kopi untuk membangun rantai pasokan lingkungan un
rkelanjutan, dapat dipercaya, dan adil.kopi yang ber

Lampung merupakan salah satu prrovinsi penghasil kopi robusta utama di Indonesia, 
dengan hal tersebut kopi Ulubelu ssangat berpotensi menjadi kopi dengan mutu terbaik.

Harum kopi Ulubelu tak hanya
dihasilkan dari petani penghasil 
kopi. Pemilihan kopi berkualitas 
juga berkat dipadukan dengan 
keahlian seorang penyandang 
sertifi kat penilai rasa kopi. Edukasi
tak hanya bagi petani, penikmat 
kopi juga harus mendapatkannya.endapatkannya.
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Kopi Ulubelu 

Jl. W. R. Supratman No.42,

Kupang Teba, Kec. Tlk. Betung Utara,

Kota Bandar Lampung,

Lampung 35221

@ulubelu_coffee

WA : 0821 1312 9510

www.ulubelu.co.id

Melalui sertifikasi ini selain menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi serta
mewujudkan rantai pasokan kopi berkelanjutan juga memperhatikan kondisi petani.
Perhatian terhadap petani kopi sebagai mitra antara lain melalui peningkatan mata
pencaharian. Kopi dengan kualitas bagus  tentu akan  berdampak pada harga yang
makin baik.

Upaya lain yang dilakukan Rinaldi untuk menghasilkan kualitas kopi premium adalah
dengan mengikuti proses sertifi kasi Q- Robusta Grader pada 2011. Kemudian pada
2014, 2017, dan 2022. “Setiap tiga tahun lidah perasa pemilik sertifi kat ini harus
dikalibrasi,” kata Elmira.

Dalam bahasa sederhana seorang yang telah menyandang Q– Grader (untuk jenisr
kopi arabika) dan Q- Robusta Grader (atau sering disebutr R- Grader, untuk jenisr
kopi robusta)  menjadi pencicip atau penilai rasa kopi profesional yang terakreditasi
secara internasional. Seorang Grader juga mampu menilai biji kopi berkualitas ataur
sebaliknya. 

Sertifi kat ini dikeluarkan oleh Coffee Quality Institute, lembaga sertifi kasi interna-e
sional yang berbasis di Amerika Serikat. Seorang Q Grader/Q– Robusta r Grader diakuir
oleh industri kopi dunia dalam menilai rasa kopi. Citra rasa kopi diukur secara obyektif
melalui alat perasa seorang penyandang sertifi kat.

Rinaldi merupakan salah seorang penerima sertifi kat pencicip kopi internasional
pertama, di saat belum banyak orang di dunia memegang sertifi kat Q- Robusta Grader.
Tak banyak orang Indonesia menjadi seorang R- Grader karena tingkat kesulitan saatr
ujian, antara lain harus membedakan rasa ratusan jenis kopi dan juga dari segi biaya
pelatihan dan sertifi kasi.

Keahlian yang dipadukan dengan pengalaman inilah menjadikan kopi Ulubelu menjadi
kopi premium atau kopi kelas satu. Dengan kata lain kopi ini disebut sebagai fi ne
robusta– dengan kerusakan di bawah lima poin dengan biji yang bebas dari jamur 
atau putih dan cacat.

“Bukan grade tiga atau empat,” jelas Elmira. Kopi yang dihasilkannya selain dari
bahan baku terbaik juga pada rangkaian proses sejak panen hin� a pengemasan.
Selanjutnya pemilahan kopi bubuk menjadi lima varian yang dihasilkan serta dikemas
dalam kemasan cantik. Ada lima varian yang dihasilkan, yaitu kopi Ulubelu, Ulubelu 
Lanang, Ulubelu Gold, Ulubelu Limited, dan kopi Ulubelu Spesial. Dengan kemasanl
100 gram Rinaldi dan Elmira mematok harga yang ramah di kantong, mulai dari
Rp12.500-Rp50.000 per kantongnya.

Kopi robusta asli tanpa campuran ini juga dicicipi oleh pelan� an yang punya gejala
asam lambung. Elmira memilihkan kopi Gold tanpa gula dan susu. Seperti yangd
dilakukan Zulkarnaen, pria berusia 55 tahun warga Bandar Lampung ini, menyeruput
kopi tanpa ada perubahan di sekitar perut. “Biasanya kalau minum kopi suka terasa
di lambung,” ungkap Bang Zul, pan� ilan akrabnya.

Elmira menyarankan agar tak menambahkan gula atau susu, terutama bagi orang
yang memiliki gejala penyakit tertentu seperti asam lambung. Dengan proses yang
benar kopi Ulubelu dibuat ramah bagi siapapun.

Kualitas kopi yang dihasilkan membuat kopi Ulubelu  inilah yang menjadi kelebihan
atau bisa dikatakan sebagai unique selling point yang sudah menjadi ciri khas sejak 
pasangan ini menekuni usaha kopi.

Tak heran bila Ulubelu Coffee sudah hadir di berbagai festival dan pameran kopi baik di 
dalam maupun luar negeri. Selain di Korea Selatan 2015 juga Indonesia Week di Taiwan ee
2017 yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian. Juga di pameran perdagangan 
Indonesia di Iran pada 2016 yang sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo.

Rinaldi dan Elmira tak hanya menekuni proses pembuatan kopi. Mereka juga berupaya 
melakukan edukasi bagi penikmat kopi.  Selain kepada petani kopi, kafe menjadi 
bagian terpisahkan untuk melakukan edukasi. Sambil menikmati aroma dan rasa kopi 
Ulubelu pengunjung mendapat cerita kisah kopi dari Rinaldi dan Elmira. Bahkan, di 
kafe ini pengunjung bisa menikmati kopi gratis. 

Tak salah seperti dikatakan oleh Elmira, kopi Ulubelu ini diperuntukkan bagi 
penikmat kopi dan ingin kopi sehat. Artinya bagi siapa pun, jangan takut untuk p p g p y g p p j g
minum kopi. (Jay)

FOTO-FOTO:DOK ULUBELU COFFEEFOTO-FOTO:DOK ULUBELU COFFEE

Rinaldi Hartono owner kopi Ulubelu yang sekaligus pencicip kopi internasionalr
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Pandemi Covid-19 
Membawa Berkah 
Bagi IKM Jamu

DOK WEDANG DG DEN AN AYUYUDOK WEDANG DEN AYU

P
ANDEMI covid-19 memang memberikan dampak serius bagi 
kehidupan ekonomi dan sosial kita. Tidak bisa dipungkiri cerita 
buram hampir setiap hari bisa didapatkan di berbagai platform 

media massa. Tetapi bagi Dwi Karti Handayani pandemi seperti menjadi 
berkah tersendiri.

Pengembangan jamu tradisional yang dikembangkan Dwi Karti Han-
dayani justru meningkat drastis. Bisa dibilang masyarakat langsung 
melirik produk kesehatan yang dian� ap bisa meningkatkan imunitas 
tubuh saat menghadapi serangan virus korona. Ia melihat peluang besar 
di depan mata dan ternyata permintaan komoditi kesehatan ini melonjak 
hin� a 300% di sekitar Maret 2020 atau awal pandemi.

Yani, begitu sapaan Dwi Karti Handayani, merupakan pemilik CV Cen-
terindo Kurnia Tritama di Trimulyo, Kabupaten Bantul. Bergerak dalam 
usaha jamu yang sudah mandiri dan sukses, perusahaan ini memiliki 
produk un� ulan wedang uwuh dalam berbagai bentuk. Wedang uwuh 
adalah minuman khas Imogiri, Yogyakarta dengan ciri minuman ber-

h d h k twarna merah dengan aroma rempah yang kuat.g p y g

Perjalanan covid-19 di Indonesia sudah memasuki tahun kedua dalam Perjalanan covid-19 di Indonesia sudah memasuki tahun ken covid 19 di Indonesia sudah memasuki tn covid-19 di Indonesia sudah memasuki t
ormal baru menghadapi pandemi. Istilah new normal atau kondisi nomenghadaapi pandemi. Istilah new normal atau koapi pandemi. Istilah new normal a
n aktivitas anjutkansemakin s ap melasering terdengar dalam upaya teta
mematuhi  Selain di kondis khirnya.i pandemi yang belum terlihat ak

a imunitas menjagaprprototokokolol k k untuk kkesesehehatatanan, kekesasadadararann mam syarakat 
Perubahan baru ini. tutubbuhhnyayay   normal bjjuguga semamakikinn memeniningngkakat t dii k ondisi n
menengah ecil dan gagayaya h hididuu dustri kepp i inini d dimimanfafaatkan paarara p pelelaka u ind
 minuman mu dan(I(IKMKM)) ddall dang jalalamm memenjnjalalanankakak n n bibisnsnisisnyya a di bid

tradisionaal.

Industri kecil dan menengah menjadi primadona
saat pandemi hadir di Indonesia. Ketahanan
diri dan produk yang menjawab kebutuhan 
masyarakat membuat mereka banyak dicari, bahkan 
memberikan keuntungan tersendirimemberikan keuntungan tersendiri.

Den Ayu memilikiWedang W
uan rempah-rempah perpadup
a memberikanyang aday
menghangatkan dan sensasi s
arkan tubuh.menyegam
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Wedang Den Ayu 

Bulu RT. 003 Trimulyo, Jetis, Kab. 

Bantul D.I. Yogyakarta

0812-2727-6914

https://wedangdenayu.co.id/

Ketika bertemu penulis beberapa waktu lalu, Yani tak menampik bahwa pandemi
memberikan keberkahan karena permintaan melonjak tajam. Selang setahun pandemi
permintaan semakin meningkat dengan adanya kemitraan dengan distributor besar.
Sebelumnya usaha wedang uwuh ini berfokus di toko, bandara, dan e-commerce.
Namun sekarang sudah memiliki distributor sendiri. Awalnya Yani memberdayakan
12 orang yang terdiri dari ibu-ibu dan anak muda di daerah Trimulyo, Kabupaten
Bantul. Kini seiring meningkatnya produksi, ia sudah memiliki 30 karyawan dan
menerapkan dua shift produksi.

Peningkatan produksi

Jamu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah obat yang dibuat dari akar-
akaran, daun-daunan, dan sebagainya. Menurut Edward Basillianus, Ketua Gabungan
Pengusaha Jamu Indonesia, dalam acara Indobeauty Expo dan K-Beauty Indonesia
Expo, Sabtu (27/11/2021), menyatakan permintaan produk jamu meningkat sangat
tajam meski tetap akses terhadap bahan baku mengalami fl uktuasi.

“Peran strategis obat tradisional terhadap perekonomian terus membesar, salah
satunya meningkatnya UMKM sektor perjamuan,” ujar Edward. Menurut Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian RI pada 2020, di Jawa Tengah penjualan UMKM
jamu meningkat 300%-400% selama pandemi.

Di skala industri kecil dan menengah, penjualan jamu dapat berupa jamu segar dan
jamu instan. Jamu segar biasanya dikemas dalam botol plastik atau kaca dan diper-
jualbelikan dalam keadaan dingin atau beku. Varian jamu yang biasanya disajikan
dalam bentuk ready to drink ini adalah empon-empon, beras kencur, dan kunyit asam.
Namun sekarang variasi jamu segar juga semakin banyak seiring dengan meningkatnya
minat minum jamu dari segala golongan usia. Pelaku uaha yang berfokus pada jamu
segar biasanya menjual jamu segar dengan memanfaatkan pengiriman instan.

Kualitas rasa dan mutu yang disajikan jamu segar menjadi kelebihan tersendiri
yang membuat pen� emar jamu tetap memilih produk jamu segar. Namun, kar-
ena keterbatasan masa simpan dan sulitnya menjaga kualitas mutu, banyak juga
pengusaha jamu yang memilih membuat produk jamu instan yang memiliki masa
simpan lebih lama. 

Di skala industri rumahan, pembuatan jamu instan adalah dengan mengeringkan
rimpang jamu dengan matahari langsung yang kemudian dikemas atau digiling dan
diayak sebelum dikemas. Di skala industri kecil dan menengah, pelaku usaha dapat
memaanfaatkan usaha lain untuk melakukan maklon produk untuk memproduksi
jamu bubuk. Tapi banyak juga pelaku usaha yang sudah mandiri dengan bantuan
alat seperti oven pengering, pen� ilingan atau milling, dan mesin ayak.

Wedang uwuh merupakan salah satu produk yang terkena imbas berupa peningkatan
produksi saat pandemi. Wedang uwuh segar biasanya dibuat dari bahan-bahan alami
seperti jahe emprit yang dimemarkan, daun cengkeh, daun pala, dan kayu manis yang
sudah dikeringkan, kemudian dicampur dengan gula jawa dan air panas mendidih.
Semua bahan tersebut berkontribusi untuk memberikan manfaat kepada tubuh seperti
meringankan masuk angin, menghilangkan rasa lelah, fl u, batuk dan membantu
melegakan ten� orokan. Oleh karena itu, wedang uwuh juga termasuk minuman
tradisional jamu yang berpotensi sebagai minuman herbal untuk kesehatan. 

Para pedagang wedang uwuh di sekitar komplek makam raja di Imogiri menambahkan
kayu secang yang memberikan warna merah sebagai daya tarik untuk pembeli. Hal
tersebut sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu dan menjadi warisan turun

temurun di Imogiri. Secara harfi ah wedang berarti minuman dan uwuh adalah sampah. 
Nama yang unik ini disebabkan karena bahan baku wedang uwuh adalah rempah 
kering yang terlihat seperti sampah. CV Centerindo Kurnia Tritama memiliki jenama 
(brand) yang dikenal dengan Wedang Uwuh Denbagus yang sudah diproduksi dari dd
2015 dan Wedang Uwuh Denayu yang mulai dipasarkan pada 2021.

Bahan baku Wedang Uwuh Denbagus dan Denayu adalah jahe, daun cengkeh, daun 
kayu manis, daun pala, gagang pala, kulit kayu secang, dan gula batu kristal. Racikan 
untuk masing-masing produk dapat berbeda sesuai ciri khas masing-masing merek. 
Ada tiga jenis produk un� ulan dari Wedang Uwuh Denbagus yaitu Wedang Uwuh 
Original yang mana komposisinya adalah rempah-rempah utuh yang dikeringkan 
dengan pengering oven berkapasitas besar. 

Kedua, Wedang Uwuh Celup (tea bag( ) yang dalam prosesnya rempah kering akan gg
digiling dan dikemas dalam kantong teh, sehin� a lebih praktis dalam penyajian. 
Ketiga, Wedang Uwuh Serbuk Instan yang dalam prosesnya berbeda dengan kedua 
jenis wedang lainnya. Wedang uwuh serbuk ini diproduksi dengan cara mencampur-
kan ekstrak bahan baku dengan gula dan dimasak dengan suhu dan waktu tertentu 
sampai membentuk kristal. Sedangkan produk un� ulan Wedang Uwuh Denayu adalah 
Wedang Uwuh Original, Wedang Uwuh Serbuk, Wedang Telang, Wedang Rosella, 
Wedang Noni, Wedang Empon, Wedang Jahe Merah, dan teh Eucalyptus.

Pemasaran Ekspansif

Kesuksesan CV Centerindo Kurnia Tritama sampai saat ini tidak terlepas dari kegigihan 
Yani dalam mengembangkan usahanya. Ketiga produk un� ulan Denbagus sudah 
memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sudah 
mendapat sertifi kat halal. Pada 2018, Wedang Uwuh Denbagus berhasil melakukan 
pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) minum wedang uwuh massal 
bersama bupati dan 9.178 masyarakat Bantul. Yani juga sering mengikuti pameran 
di dalam dan luar negeri. Belum lama ini perusahaannya juga sudah mendapat 
sertifi kat HACCP yang membuktikan bahwa perusahaan ini sudah memenuhi standar 
keamanan pangan.

Di 2022 Wedang Uwuh Denbagus dan Denayu juga berpartisipasi dalam Planogram 
Mandalika yang ada di terminal kedatangan. Tidak berhenti di situ, di tahun yang 
sama CV Centerindo Kurnia Tritama juga terpilih sebagai suvenir dalam acara G20 
yang puncaknya akan dilakukan di Bali pada Oktober-November tahun ini. Tentu 
kegigihan Yani dan Wedang Uwuh Denbagus dan Denayu perlu diapresiasi, di saat 
banyak industri kecil lain mengalami hambatan selama pandemi, mereka dapat 
memanfaatkan momen dan tetap menjadi perusahaan yang tidak hanya berfokus 
pada profi t, tapi juga pada kebermanfaat produk dan orang sekitar. (Desi Sakawulan, 
dari berbagai sumber).
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I
NDONESIA menurut International Coffee Organization (ICO) 2020 berada di urutann
4 dari 5 negara penghasil kopi dunia setelah Brasil, Vietnam, Kolombia, dan
Honduras. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2020 Indonesia

menghasilkan 762.380 ton sebagian besar dihasilkan oleh perkebunan rakyat men-
capai 99,33% dengan hasil 757.300 Ton. Kopi ini tersebar di tujuh provinsi penghasil
kopi terbesar yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu,
Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Lampung merupakan penghasil kopi urutan ke 2 dengan hasil 117.311 ton (2020) yang
tersebar di lahan  seluas 156.460 hektare. Potensi itu cukup besar dan menjadi salah
satu produk un� ulan provinsi ini. Hanya saja yang perlu dilakukan saat ini adalah
meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk kopi, menjadi berbagai macam
jenis produk kopi bubuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Tentu saja
itu tidak hanya untuk masyarakat Lampung melainkan juga untuk memenuhi selera
konsumen dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (ekspor). Untuk saat ini
produk kopi yang banyak diminati masyarakat luas adalah kopi bubuk yang dapat
dibuat dengan peralatan sederhana, semi mekanis maupun yang mekanis (modern)
seperti di bawah ini;

Ada lima jenis contoh produk hilirisasi produk kopi bubuk; kopi jahe instan, kopi
ginseng instan + creamer, kopi rendah kafein instan creamer, kopi espresso, kopi
alkohol.

Di bawah ini salah satu proses pembuatan kopi jahe instan yang dapat dilakukan 
oleh pelaku IKM di berbagai daerah sebagai berikut:

Standardisasi  &
Teknologi
Standardis
Teknologi

 PROSES PEMBUATAN KOPI BUBUK: 
 

Pemilihan bahan baku biji kopi yang sudah memiliki kadar air maksimum 
11% dan kelembaban udara tidak lebih dari 74%.  
Penyangraian (roasting) ini harus memperhatikan panas dan waktu. Untuk gg
tingkat sangrai ringan/warna coklat muda men� unakan suhu 190°C 
untuk kopi warna agak coklat  men� unakan suhu 200°C. Sangrai kopi 
warna gelap men� unakan suhu 225°C, penyangraian ini tergantung
jenis mutu kopi dan mesin sangrai tipe silinder berputar atau peralatan 
sederhana yang biasa digunakan.
Setelah sangrai dilanjutkan dengan pendinginan (tempering( ) dimasukkangg
ke bak silinder yang dilengkapi dengan kipas pendingin. Selama proses 
pendinginan kopi diaduk secara manual agar proses pendinginan merata 
dan tidak berlanjut (over roasted) dd

   Setelah dingin sempurna dilanjutkan dengan penghalusan dengan mesin
penghalus (grinder(( ) tipe burr-mill untuk memperoleh butiran kopi bubuk r
dengan kehalusan tertentu
Tingkat kehalusan kopi bubuk ditentukan oleh jenis ayakan yang dipasang
pada bagian mesin pembubuk.

Hilirisasi 
Produk 
Kopi Bubuk 
Kopi yang beredar di pasaran harus 
melalui perjalanan panjang mulai 
dari biji kopi hingg a akhirnya muncul 
di depan kita. Nilai tambah harus dimulai dari hilirisasi.

SHUTTERSTOCK.COMSHUTTERSTOCK.COM

Pemerintah mendorong pelaku bisnis untuk melakukan hilirisasi produk kopi di dalam negeri, agar export kopi Indonesia berupa kopi bubuk, bukan lagi biji kopi.
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PROSES PEMBUATAN KOPI JAHE INSTAN:

Kopi bubuk yang sudah halus diekstraksi untuk mendapatkan ekstrak kopi 
tanpa ampas 
Ekstraksi kopi tanpa ampas dilakukan pengkristalan dengan metode   
evaporasi yang dilengkapi dengan pengaduk sampai membentuk kristal

  Kristal kopi hasil evaporasi dilakukan penghalusan (conching) agar mudah  gg
larut jika diseduh
Jahe yang sudah dicacah lalu dipres untuk mendapatkan ekstrak jahe 
Ekstrak jahe dikristalisasi dengan metode evaporasi 
Hasil kristalisasi kopi dan jahe setelah dievaporasi menjadi kopi instan dan 
jahe instan dilanjutkan dengan penghalusan
Proses pencampuran kopi bubuk instan dan jahe instan,
Terakhir dilanjutkan dengan pengemasan sesuai kebutuhan ukuran dan 
jenis kemasan yang digunakan oleh pelaku IKM

DOK  KEMENPERINDOK  KEMENPERIN

Dalam mendorong minat masyarakat petani penghasil kopi untuk melakukan hilirisasi produk 
kopi bubuk, perlu dilakukan beberapa langkah dari pihak instansi pembina sebagai berikut:

1. Langkah yang harus dilakukan dari pihak pemerintah adalah;
Memberikan kemudahan dalam perizinan usaha yang terkait dengan peraturan 
daerah. Perlu dukungan sarana dan prasarana dari dinas terkait (Dinas Perin-
dustrian, Perdagangan dan UMKM ), Perlu adanya sosialisasi hilirisasi produk 
kopi bubuk yang beraneka rasa kepada pelaku usaha IKM yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat luas. Perlu adanya dukungan berupa rekomendasi IKM 
produk kopi bubuk untuk memiliki akses ke perbankan yang berhubungan dengan 
modal usaha yang berbunga rendah (KUR).

2. Langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha IKM adalah;
Pelaku usaha IKM kopi sudah saatnya untuk melakukan inovasi agar meng-
hasilkan kopi yang siap dipasarkan dalam negeri. Pelaku usaha IKM kopi harus 
lebih kreatif untuk melakukan hilirisasi produk kopi agar mendapatkan nilai 
tambah yang maksimum. Pelaku usaha IKM kopi terus melakukan uji coba 
pembuatan berbagai jenis produk kopi bubuk yang sesuai dengan standar.  
Pelaku usaha IKM berusaha meningkatkan kualitas produk kopi bubuk dengan 
men� unakan teknologi tepat guna. 

Keberhasilan dari hilirisasi produk kopi bubuk bisa dicapai jika ada kerja sama 
dan kolaborasi yang harmonis antara instansi terkait sebagai pembina dan pelaku 
IKM sebagai pelaku usaha. Targetnya dapat menghasilkan produk kopi bubuk yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 
pasar lokal tapi juga pasar yang lebih luas. Hal ini tentu memberikan kesejahteraan 
kepada  masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Lusiana Mohi, 
diolah dari berbagai sumber)

Sejak terjadi pandemi permintaan konsumen akan kopi jahe instan meningkat, karena
penambahan jahe pada kopi selain dapat menghangatkan tubuh juga menambah nafsu
makan. Selain mudah dalam proses pembuatannya, bahan baku kopi dan jahe ini cukup
banyak tersedia di berbagai daerah. Adapun untuk produk kopi bubuk jenis lainnya
pembuatannya juga tidak sulit tin� al mencari bahan tambahan lainnya dengan proses
yang berbeda dengan penambahan ginseng, creamer, dan rempah lainnya.r

Pada awalnya harus ada sosialisasi kepada pelaku usaha IKM kopi tentang pent-
ingnya hilirisasi produk kopi bagi daerah yang memiliki potensi bahan baku kopi
cukup banyak. Selanjutnya diberikan pelatihan bimbingan teknis untuk menambah
pengetahuan dasar tentang proses produksi dan jenis peralatan yang digunakan dalam
pembuatan kopi bubuk, sesuai dan standar proses produksi dan standar kualitas yang
dibutuhkan konsumen. 

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mensejahterakan para petani kopi Lampung.
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I
NDUSTRI 4.0 atau juga biasa dikenal dengan istilah cyber physical system merupa-l
kan sebuah fenomena yang mana terjadi kolaborasi antara teknologi siber dengan
teknologi otomatisasi. Fenomena revolusi industri 4.0 ini memberikan banyak 

dampak, contohnya pen� unaan berbagai macam mesin maupun robot men� antikan
manusia di dalam proses industri. Pen� unaan berbagai mesin maupun robot ini
ditujukan untuk meningkatkan efi siensi produksi.

Kalangan IKM merupakan salah satu industri yang berkontribusi terhadap
perekonomian Indonesia. Kontribusi IKM terhadap seluruh industri mencapai
99,7 %, sementara itu kontribusi industri besar hanya 0,23% saja. Selain
itu juga IKM berperan dalam membuka lapangan pekerjaan baru yang mana

mencapai 66,25 % atau 10,3 juta tenaga kerja. Bandingkan dengan industri 
besar yang cuma mampu menyerap tenaga kerja sebesar 33,75% atau sekitar 
5,2 juta orang.

Di era revolusi industri 4.0 sekarang ini tentu banyak produk luar negeri 
masuk ke Indonesia dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah 
melalui e-commerce. Apalagi bila produk-produk luar negeri tersebut mem-
punyai kualitas bagus dengan harga murah dibandingkan dengan produk 
serupa buatan lokal. Tentu saja hal ini dapat membuat produk buatan lokal 
buatan IKM kehilangan peminat, bangkrut, dan berhenti untuk selamanya. 
Oleh sebab itu IKM perlu beradaptasi dan punya berbagai macam persiapan 
matang menghadapi industri 4.0 yang sedang berjalan saat ini. Terdapat 
beberapa hal yang perlu disiapkan dan diperhatikan dalam menghadapi hal 
tersebut, yaitu;

Pelaku IKM harus punya pengetahuan digital
Memahami mengenai teknologi dan pengetahuan digital merupakan modal penting 

Kolaborasi antara teknologi siber dan teknologi
otomatisasi merupakan sesuatu yang perlu dipahami 
kalangan industri kecil dan menengah (IKM). Terlebih
Indonesia saat ini tengah menghadapi industri 4.0.

Industri 4.0 dan Tantangan
Pelaku Industri Kecil
dan Menengah

Peluang
Usaha
Peluang
Usaha

ERP

4 Hal dalam Revolusi Industri

Industri 01
Mekanisasi, uap,
tenaga, alat tenun

Produksi massal,
jalur perakitan, 
energi listrik

Otomatisasi, 
komputer, dan 
elektronik

Sistem fi sik siber,
internet hal-hal, 
jaringan
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dalam industri 4.0. Dengan mengikuti perkembangan teknologi maka para pelaku IKM
dapat menerapkan teknologi terkini yang ada sehin� a bisa meningkatkan efi siensi,
kualitas, dan kuantitas dalam proses produksi.

Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan
Dalam industri 4.0, pesaing bukan hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga luar 
negeri. Oleh sebab itu pelaku IKM harus bisa berpikir kreatif dalam memikirkan
produk yang dihasilkan, dan berpikir dinamis mengikuti perkembangan pasar yang
ada. Para pelaku IKM harus mengerti keinginan para konsumen dan memiliki keunikan
tersendiri dibandingkan produk sejenis lainnya. Keunikan tersebut bisa menyebabkan
para konsumen akan setia kepada produk tertentu, sehin� a dapat meningkatkan
penjualan produk yang tentunya akan menguntungkan.

Menguasai pengetahuan marketing
Di masa lalu bila ingin membeli produk tertentu kita harus datang langsung ke
toko yang menjual produk tersebut. Namun hal tersebut berbeda di era digitalisasi
industri sekarang ini, karena telah bermunculan berbagai macam marketplace ataue
yang biasa kita sebut dengan e-commerce. Para pelaku IKM tentunya harus mampue
beradaptasi dengan hal ini. 

Saat ini kita tin� al duduk atau berbaring di kasur sambil men-scroll telepon seluler di l
aplikasi e-commerce untuk membeli produk yang diinginkan. Para pelaku IKM tentu-e
nya harus mengikuti perkembangan ini dengan menjual produknya di berbagai macam 
e-commerce yang ada. Apabila pelaku IKM memasarkan produknya di e e-commerce
otomatis akan mempunyai jangkauan pemasaran yang lebih luas dibandingkan hanya 
mempunyai toko (offl ine marketing). gg
Memahami Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Para pelaku IKM harus memahami mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pasal-
nya, dengan mendaftarkan merek dagang ke HKI akan melindungi merek tersebut 
agar tidak digunakan pelaku IKM lain. Dengan mendaftarkan merek dagang ke HKI, 
sang pemilik punya hak melarang pelaku IKM lain untuk men� unakan merek yang 
sama dengan miliknya.

Selain itu, merek dagang sangat penting dalam penjualan produk karena nama 
mereklah yang pada akhirnya akan melekat di benak para konsumen. Apabila 
konsumen senang dengan produk yang dihasilkan pelaku IKM dan merek tersebut 
sudah diingat, kemungkinan besar konsumen tersebut akan selalu membeli produk 
tersebut dan ujung-ujungnya meningkatkan keuntungan pelaku IKM. (Devian Fadhil 
Nugroho, diolah dari berbagai sumber)

Realita 
Bertambah

Manufaktur 
Aditif

Jaringan 
Komputer Keamanan 

Cyber

rnet untukIntern
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Sistem
Integrasi

Robot Bekerja

Bank Data
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PELUANG USAHA

Pelaku industri kecil dan
menengah (IKM) mendapat
berkah di era globalisasi
ekonomi, yaitu peluang panggsa
pasar yang terbuka luas. Namumun 
di sisi lain globalisasi ekonomi 
juga menimbulkan tantangan 
karena konsumen akan memilikiliki
pilihan produk sejenis yang
beraneka ragam.

Pentingnya Diferensiasi 
Produk bagi IKMagi IKM

Tujuan diferensiasi produk adalah untuk menciptakan keungg ulan kompetitif atau
untuk membuat produk lebih ungg ul dari berbagai alternatif produk yang ada.
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P
ATUT dicermati bagi para pelaku usaha karena konsumen tentu akan cenderung
memilih produk yang berkualitas bagus dan memiliki harga murah. Itu sebabnya
memenuhi keinginan konsumen bukan perkara mudah. Pelaku IKM harus

menciptakan daya saing khusus untuk memperkuat posisi tawar dalam persaingan.
Selain itu juga untuk menampung tuntutan persaingan di pasar yang berasal dari
para pemasok, pembeli, ancaman pendatang baru, produk pen� anti, dan tantangan
gencar lainnya dari para pesaing. Salah satu strategi bersaing yang dapat digunakan
adalah diferensiasi produk.

Pelaku IKM berlomba-lomba mengembangkan berbagai point of differentiation yangn
akan diterapkan sebagai salah satu instrumen utama untuk menghasilkan kinerja
penjualan yang baik. Untuk meningkatkan kinerja, perusahaan perlu menonjolkan

keun� ulan kompetitif dari produk yang dihasilkan, serta melakukan orientasi dan 
inovasi agar bertahan dalam persaingan yang ada.

Diferensiasi produk adalah penciptaan suatu produk atau citra produk yang 
cukup berbeda dengan produk-produk yang telah beredar dengan maksud 
untuk menarik konsumen (Griffin, 2003). Dengan adanya diferensiasi 
produk, konsumen akan lebih tertarik karena barang yang dihasilkan oleh 
IKM dianggap berbeda. Selain itu juga terdapat banyak pilihan baik dari 
bentuk produk maupun kemasan yang disajikan atau unik menurut konsumen. 
Dengan demikian konsumen tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan 
IKM. Disadur dari Jurnal Entrepenur berikut adalah manfaat dan kriteria r
diferensiasi produk.

Manfaat Diferensiasi Produk
Diferensiasi produk tentunya memiliki peran dan keuntungan, berikut ini 
adalah beberapa manfaat dari penerapan diferensiasi;

Kriteria diferensiasi produk 
Dalam membuat diferensisasi terdapat beberapa kriteria yang perlu diperha-
tikan untuk mencapai target penjualan yang ditetapkan di antaranya:

Produk lebih mudah diingat

Konsumen akan lebih tertarik dengan sesuatu yang berbeda. Perbedaan
tersebut akan melekat pada konsumen. Jika produk IKM dihasilkan lebih
menonjol dibandingkan produk lain yang serupa, konsumen akan lebih
mengingatnya. Jika mereka sudah mengingat, akan ada kemungkinan
lebih untuk melakukan transaksi berikutnya.

Produk menjadi lebih unggul
Dengan deferensiasi, produk akan memiliki keunggulan tersendiri
dari produk sejenis. Keunggulan produk dapat ditinjau dari banyak 
aspek misalnya penampilan/bentuk, manfaat, harga yang lebih
murah, dan lain sebagainya. Produk akan dianggap umum apabila
muncul produk sejenis dengan nilai diferensiasi. Oleh karena itu,
diferensiasi bisa menjadi salah satu strategi agar produk terlihat
lebih menonjol dan unggul di tengah ketatnya persaingan.

Harga jual produk akan lebih tinggi
Perilaku konsumen akan cenderung memburu dan berebut produk yang
memiliki keunikan khusus. Itu seperti bisa terlihat dari contoh produk 
limited edition (edisi terbatas), yang bisa memiliki harga lebih tin� in
dibandingkan dengan harga produk lainnya yang sudah banyak beredar 
di pasaran. Konsumen akan rela untuk mengeluarkan uang lebih untuk 
mendapatkan produk tersebut.

Mengatasi kejenuhan pasar
Penjualan sebuah produk pasti akan mengalami suatu kejenuhan.
Diperlukan diferensiasi produk ketika konsumen sudah mulai jenuh
dengan produk yang biasanya. Munculnya produk yang berbeda akan
menggugah selera mereka kembali untuk berbelanja. Diperlukan
program pembaruan produk pada periode tertentu.

Terciptanya product image
Citra dan image produk merupakan hal yang penting untuk menentukan
strategi pemasaran dan target pasar. Pelaku IKM perlu menampilkan ke-
unikan produk agar tercipta image produk dan dikenal konsumen. Perlu
diperhatikan dalam membuat diferensiasi jangan terlalu kontroversial
karena dapat memberikan image yang buruk di mata konsumen.

Tidak mudah ditiru pesaing

Keunikan suatu produk akan membuat suatu produk diingat dan
melekat di hati konsumen. Diferensiasi yang dilakukan hendaknya
unik dan susah ditiru oleh kompetitor, agar produk yang dihasil-
kan berbeda dengan yang beredar di pasaran.

Sesuai kepentingan konsumen
Diferensiasi yang dilakukan hendaknya dilakukan sesuai dengan
kebutuhan konsumen. Diperlukan sebuah riset agar dalam
menciptakan sebuah diferensiasi dapat diterima dan menjawab
kebutuhan konsumen. Komunikasi dengan konsumen juga
perlu dibangun untuk mendapatkan masukan pengembangan
produk.

Memiliki keunggulan
Menjual produk unik saja tidak cukup. Produk yang dihasilkan
harus menghasilkan manfaat bagi konsumen. Hendaknya dife-
rensiasi yang dilakukan harus berkualitas dan penuh manfaat,
sehin� a konsumen merasa membeli barang dengan harga pantas
tanpa harus berpikir dua kali.

Terjangkau
Dalam sebuah persaingan bebas tentunya konsumen akan
memilih sebuat produk yang memiliki kualitas tin� i dan harga
terjangkau. Jangan sampai biaya yang timbul dalam melakukan
diferensiasi membuat harga jual produk terlalu tin� i. Bila itu
terjadi konsumen merasa kurang realistis untuk membelinya
karena merasa tidak sepadan dibanding manfaat yang ditawarkan
dari produk serupa.

Menguntungkan
Memperoleh keuntungan adalah tujuan utama dalam membuka
sebuah usaha. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan
diferensiasi harus tetap menguntungkan sebuah usaha. Di era
kemajuan teknologi sudah banyak dijumpai aplikasi akutansi un-
tuk mengetahui apakah biaya diferensiasi yang dikeluarkan dapat
merugikan atau menguntungkan. (Setyo Rizky Ady Kartiko)
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PELUANG USAHAPELUANG USAHA
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gga menjadi alternatif yang baik bagi orang-orang yang harus alami bbebaas gluten sehingg alami bbebaas gluten sehin
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Susu Jagung Nowra tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan.
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Ani dalam mencari supplier botol yang sesuai.  Sejak saat itu, produk susu
jagung buatannya diberi label Susu Jagung Ibu Ani. Ia terus meningkatkan
kompetensinya dengan mengikuti bimbingan teknis yang diselengg arakan
dinas perindustrian setempat.

Pada 2017 anak sulungnya mulai membantu mengembangkan usaha, meng-
ganti label kemasan susu jagung menjadi lebih menarik menyesuaikan selera
pasar. Ia mengubah merek menjadi Susu Jagung Naura dan memasarkannya
di media sosial, memperbaiki tampilan, dan foto produk agar lebih menarik.
Satu tahun berjalan, produk susu jagung buatannya terdaftar dalam layanan
pesan antar online sehingg a mulai dikenal banyak orang.

Awal 2019, Susu Jagung Naura tergabung dalam industri kecil dan menen-
gah (IKM) binaan dan memperoleh pendampingan halal MUI dari Dinas
Perindustrian dan Energi DKI Jakarta. Untuk melengkapi persyaratan, sang
anak mengurus perijinan usaha (IUMK), dan mengikuti berbagai pelatihan
seperti hak paten merek HKI, desain produk kemasan, pelatihan esmart IKM.
Terkait hak paten merek, nama Susu Jagung Naura diganti menjadi Nowra.
Pada Mei 2019, Susu Jagung Nowra telah memperoleh sertifi kat halal dari
LPPOM MUI Jakarta. 

“Banyak pengalaman dan ilmu yang didapat selama berkecimpung dalam usaha 
susu jagung. Itu dimulai dari proses produksi, mengecek bahan baku, belanja bahan,
mencari supplier botol, pencatatan, pengemasan hingg a manajemen dan pelayanan
pelangg an,” ujar Ani. 

Proses produksi

Bahan–bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan susu jagung sangat mudah diper-
oleh di antaranya jagung, gula, air, dan susu. Proses pembuatannya meliputi pencu-
cian, perebusan, penghalusan, dan penyaringan susu jagung. Jagung dicuci bersih,
disisir mengg unakan pisau, direbus, didinginkan, dihaluskan, disaring kemudian
dicampurkan dengan susu dan gula. Tahap akhir adalah pengemasan susu jagung ke
dalam botol lalu disegel dan diberi label merek. Cukup sederhana bukan ? 

Keluarga menjadi tim

Sebuah usaha rumahan bisa berjalan baik tak lepas dari dukungan kerja sama tim
di dalamnya. Begitu pula yang dijalani Ani. Ia mengajak angg ota keluarga untuk 
mengambil peran dalam usaha ini. Bersama suami,  Ani mencari supplier jagung di
pasar terdekat, memilih jagung yang bagus, berwarna kuning tua agar susu jagung
yang dihasilkan kental dan tidak pucat. Dalam hal pemilihan botol, suaminya juga
mencari alternatif beberapa supplier yang sesuai baik dari segi harga maupun kualitas
(ukuran dan ketebalan).

Mengingat pengiriman produk mengg unakan jasa ojek online, kualitas kemasan
dan keamanan produk harus dijaga dengan baik. Si anak sulung bertugas dalam
manajerial, pemasaran, dan mengurus perizinan usaha. Anak keduanya memiliki
kegemaran dalam fotografi  dan media sosial, mengambil peran di foto produk agar 
tampilannya menarik minat pembeli. Kerja sama tim yang solid dan komunikasi yang
lancar menjadi hal yang penting dalam kemajuan usaha rumahan. 

Tantangan yang dihadapi

Usaha yang baru dirintis tentunya menghadapi berbagai tantangan. Seorang wirau-
sahawan semestinya memiliki mental kuat dan semangat pantang menyerah, agar 

usahanya tumbuh berkembang. Susu Jagung Nowra yang baru seumur jagung tidaklah 
selalu mulus dalam perjalanannya. Tantangan yang pernah dialami Ani seperti ket-
ersediaan jagung dan bahan baku lainnya yang sesuai, harga kemasan botol, desain, 
dan pencetakan label, hingg a ekspedisi dan pelayanan pelangg an.

Hal-hal tersebut menguji kesabaran dan konsistensi untuk kreatif dan berinovasi. 
Saat Susu Jagung Nowra diberi kesempatan mengikuti bazar yang diselengg arakan 
dinas perindustrian setempat, ini menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan 
tim seperti; bagaimana membuat tampilan booth yang menarik, tata letak produk agar h
mudah dijangkau pembeli, kemampuan berkomunikasi ke pelangg an, dan lainnya.   

Digital marketing, tingkatkan pemasaran

Kegiatan promosi menjadi penentu dalam meningkatkan angka penjualan bagi 
berbagai usaha. Era sekarang, pemasaran suatu produk mulai beralih dari offl ine 
ke online. Dikutip dari CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 88,1 a
persen pengg una internet di Indonesia telah mengg unakan layanan e-commerce dalam e
membeli sejumlah produk. Hal tersebut menjadi peluang bagi IKM meningkatkan 
kapasitasnya dalam hal pemasaran secara online. Susu Jagung Nowra turut serta 
memasarkan produk di marketplace, media sosial (e instagram danm facebook) bagi kk
segmen pembeli anak muda, dan koperasi. (Indah Purwanti, dikutip dari berbagai 
sumber).

Susu Jagung Nowra

Jalan Raya Condet, Batu Alam Jaya

Rt001/03 No 25, RT.1/RW.3,

Batu Ampar, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta

Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

13520

0858-8191-8891

Instagram @nowra.id

Susu jagung kemasan 1 liter cocok diminum sharing bersama teman-teman 
atau keluarga.
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Penjualan Melesat,  
Konsumen Jadi Sahabat

B
AGAIMANA rasanya jika saat Anda datang ke pojok layanan konsumen untuk 
komplain mengenai produk, lalu petugas pelayanan tiba-tiba justru memberikan
paket parsel karena Anda diangg ap telah memberikan evaluasi yang bagus?

Barangkali Anda akan berpikir ulang untuk menyampaikan keluhan dengan nada
kesal. Atau justru berbalik memberikan saran yang cemerlang, ketimbang hanya
melontarkan kejengkelan. Betulkah?

Beragam cara yang biasanya dipakai oleh para pengusaha, tim pemasaran, atau
pemilik jenama-jenama (brands) terkenal untuk mendekatkan dirinya kepadas
konsumen, terutama untuk mengg aet loyalitas konsumen. Alih-alih mengangg ap
konsumen adalah raja, justru pengusaha sebaiknya mulai menempatkan konsumen
sebagai sahabat. Sebab, konsumenlah yang punya andil besar untuk keberlanjutan
bisnis mendatang. Kuncinya adalah posisi penjual dan pembeli, atau pengusaha dan
konsumen harus sama-sama merasa diuntungkan. Tentu saja sesuai dengan hak dan
kewajiban masing-masing. 

Seringkali konsumen luput mengetahui hak dan kewajiban mereka seperti yang telah
diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai
dasar penetapan Hari Konsumen Nasional setiap 20 April. Melalui peringatan itu, setiap

tahun pemerintah mendorong agar masyarakat, sebagai konsumen, agar menyadari hak 
dan kewajibannya sebagai sebagai subyek penentu kualitas barang dan jasa para pelaku 
usaha. Bahkan bisa turut menyumbang ketahanan perekonomian secara makro.

Perlindungan konsumen menjadi tambah penting di tengah menurunnya Indeks 
Kepercayaan Konsumen (IKK) pada Februari 2022. Bank Indonesia mencatat 
IKK Februari 2022 sebesar 113,1 dibandingkan Januari 2022 sebesar 119,6. Bank 
Indonesia menyebut kendati masih pada area optimistis, melemahnya IKK Februari 
disebabkan oleh ekspektasi terhadap kondisi mendatang akibat pandemi covid-19 
yang belum usai.

Lalu bagaimana agar konsumen kembali yakin dan optimistis terhadap dunia usaha di 
tengah beragam perubahan normal baru ini? Strategi yang berpusat pada konsumen 
(consumer centricity) tentu harus ada di ty o-do-list pelaku usaha.t

Berikut beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengg aet kepercayaan dan 
loyalitas konsumen sekaligus bisa meningkatkan penjualan Anda. Cara ini barangkali 
bisa Anda mulai lakukan saat peringatan Hari Konsumen Nasional untuk mempererat 
relasi dengan konsumen.

Ada banyak cara mengenalkan produk kepada konsumen. Ketika 
mulai dilirik dan jadi produk yang bisa memenuhi keinginan pasar,
after market menjadi sesuatu yang tak boleh diabaikan.t

Serba
Serbi
Serba
Serbi

Point and reward

Sistem point dan 
reward dapat
diterapkan se-
bagai pengikat 
konsumen agar 
berkenan berbelanja
lagi di kemudian hari. Point
dapat berupa cashback
yang akan masuk ke akun 
pengg una atau konsumen,
melalui aplikasi, atau kartu, a t a u 
nawala (newsletter). Point dan r reward ini juga dapatd
memberikan kesan penghargaan atau mengistimewakan
konsumen, jika dibuat dengan sistem bertingkat seperti
diamond, platinum, hingg a gold. Banyak jenama telah mem-
buktikan kesuksesan cara ini untuk mengg aet konsumen
loyal.loyal.

1 2 Give away

Give away adalah semacam hadiah yang y
diberikan kepada konsumen dengan
syarat khusus yang ditentukan 
oleh pelaku usaha. Biasanya,
give away dilakukan tanpay
syarat pembelian produk/
jasa, namun konsumen
harus melakukan se-
suatu yang diminta
pelaku usaha. Misalnya,
membuat testimoni terbaik 
dan mengajak relasinya untuk 
mengungg ah foto khusus di media sosial. Selain 
bisa mengg aet konsumen agar lebih setia dengan usaha Anda, give 
away juga bisa menarik konsumen baru lebih banyak.y
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Sekian banyak cara yang dapat digunakan untuk menciptakan kenyamanan dan 
kedekatan dengan konsumen. Namun Anda jangan sampai menerapkan strategi 
tersebut hanya karena ikut-ikutan strategi yang sedang viral dilakukan oleh 

pelaku usaha lain. Pastikan setiap taktik bisnis cocok dengan lingkup bisnis, 
karakter, dan tujuan bisnis Anda. Selamat mencoba. (Putri Adityowati, diolah 
dari berbagai sumber)

3

5

7

4

6

8

Affiliate

Strategi afi liasi belakangan mulai diterapkan oleh retail-retail besar, 
bahkan sekelas marketplace. Pelaku usaha bisa membuka e

kesempatan bagi masyarakat atau konsumen yang ingin 
menjadi affi liate partner, dengan cara mempromo-r
sikan barang jualan di toko pelaku usaha melalui 
beragam saluran media sosial. Partner akan menda-r
patkan reward dari setiap pembelian konsumen lain d

yang membeli produk melalui link yang dibagikan di 
media sosial tersebut. Sementara, pemilik toko akan 

mendapatkan lebih banyak order dari promosi-promosi yang 
diciptakan partner dengan cara kreatif. 

Consumer/community gathering

Salah satu cara efektif untuk mengenal dan mendekatkan diri secara langsung 
dengan konsumen tentu dengan bertemu mereka dalam kesempatan khusus, 
misalnya perayaan ulang tahun usaha atau toko Anda. Selain konsumen loyal, 
Anda bisa melibatkan komu-
nitas pengguna, blogger atau r
infl uencer dari beragam profesi r
untuk merangkul konsumen lebih 
luas. Dalam kesempatan ini, ba-
rangkali Anda bisa mendapatkan 
saran dan kritik serta ide brilian 
untuk memperbaiki dan mengembangkan usaha.

Membentuk grup khusus promosi 
bagi konsumen loyal, misal Telegram

Dari beragam hadiah dan agenda 
kumpul bersama tadi, Anda mungkin 
dapat menempatkan para konsumen 
dalam satu wadah komunikasi khusus, 
misalnya melalui aplikasi chit-chat 
Telegram. Banyak jenama sekarang 
memanfaatkan aplikasi ini untuk bisa 
mendengar dan berkomunikasi lebih 
intens dengan para konsumennya. 
Konsumen pun akan merasa lebih didengar dan punya privilise karena 
berhasil masuk lingkaran dekat jenama yang mereka sukai. Konsumen 
Anda barangkali akan lebih giat mempromosikan jenama Anda setelah 
berhasil masuk lingkaran ini.

Rilis nawala atau buletin digital (newsletter)rr

Selain melalui grup khusus, Anda juga bisa 
mengirimkan kabar terbaru mengenai bisnis 
jenama Anda dengan mengirimkan nawala 
setiap periode tertentu. Beberapa brand besar 
bahkan mulai mengg unakan subjek judul rilis 
nawala dengan pangg ilan-pangg ilan yang terasa 
dekat dengan konsumen, atau teka-teki seperti 
judul berita daring. Dengan begitu, pelangg an 
yang sudah menerima nawala melalui e-mail, 
akan cepat-cepat membaca info terbaru dari 
Anda.

Free trial atau free sample

Free trial biasanya cocok diterapkan untuk usaha di bidang jasa. Se-l
dangkan free sample bisa dipakai untuk promosi produk baru. Banyak e
konsumen sebetulnya tertarik mencoba produk/jasa Anda, tetapi mereka
khawatir apabila terkait pemakaian jangka panjang. Misalnya, untuk 

produk kosmetik, produk yang akan dijual kembali, atau kursus tertentu.
Dengan gratis coba atau gratis sampel produk ini, konsumen tentu 
bisa lebih punya ruang untuk menentukan keputusan. Walhasil, 
mereka akan merasa dihargai dan memandang usaha Anda se-
bagai usaha yang serius menomorsatukan kepuasan pelangg an.

Cross selling, upselling, bundling

Inilah teknik yang banyak digunakan jenama besar untuk 
meningkatkan penjualan, sekaligus memenuhi keinginan dan 
kebutuhan konsumen. Cara ini bisa diterapkan untuk penjualan 
luring (offl ine) dan daring (e online). e Cross selling merupakan g
strategi menjual produk dengan merekomendasikan atau me-
nawarkan produk lain yang fungsinya melengkapi produk utama. 
Misalnya, menawarkan produk casing ponsel ataug headset
dengan harga khusus, setelah pelangg an membeli handphone 
di toko Anda.

Sementara upselling adalah dengan menjual produk yang lebih ungg ul kualitas
atau fi turnya dengan harga yang lebih mahal. Pelangg an diajak untuk memilih

produk dengan nilai tambah untuk meningkatkan persepsi
penawaran, ketimbang memilih harga rendah dengan kualitas
yang seadanya, atau fi tur lama. Misalnya, membeli handphone
dengan spesifi kasi kamera seharga Rp5 juta berkamera tiga
lensa, atau ponsel harga Rp4,8 juta dengan kamera hanya
dua lensa.

Strategi bundling dilakukan dengan cara menjual lebih dari
satu produk, atau paket produk dalam kesatuan harga. Penjual
bisa membuat paket-paket produk sesuai dengan kebutuhan

pelangg an dengan harga yang lebih relatif murah. Dengan demikian, konsumen
akan berpikir dua kali jika membeli satuan. Upayakan buat kesatuan paket yang
fungsinya melengkapi, bukan produk yang berfungsi sejajar. 
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K
ETIKA berbelanja, pernahkah Anda membeli barang yang bisa diubah sesuai 
dengan selera atau kebutuhan? Misalnya ketika memesan makanan, ba-
rangkali Anda pernah menemukan restoran atau gerai yang memungkinkan 

konsumennya untuk menentukan sendiri komponen dari makanan yang dipesan 
mulai dari porsi, jenis bahan utama, topping, rasa, dan sejenisnya. Tentunya akan 
lebih memuaskan, bukan? Makanan pada restoran atau gerai seperti itu dapat 
disebut sebagai produk custom, karena memberikan opsi pada konsumen untuk 
menentukan pilihannya sendiri.

Singkat kata, produk custom dapat disebut sebagai produk yang dibuat sesuai dengan m
pesanan yang mana konsumen dapat bebas menentukan variasi spesifi kasi, baik 
dari segi desain, komponen, atau rincian dari suatu produk. Tujuannya agar sesuai 
dengan kebutuhan atau selera konsumen, sehingg a menciptakan produk yang unik 
dan berbeda dari produk yang diproduksi secara massal. Proses penentuan spesifi kasi 
(customization) ini juga kerap disebut sebagai personalisasi (n personalization) karena n
dibuat sesuai dengan kebutuhan atau selera konsumen.

Tentunya, produk custom dapat banyak ditemui pada kehidupan sehari-hari bahkan m
ketika berbelanja secara daring (online). Produk e custom dapat ditemukan pada m
berbagai komoditi industri, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, alas kaki, 
aksesoris, kendaraan, mainan, percetakan, dan lainnya.

Secara umum, product customization dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama,n mass 
customization atau personalisasi massal. Ini merupakan produk yang diproduksi n
secara massal, namun konsumen diberikan opsi secara terbatas untuk menentukan 
spesifi kasi produk tersebut. Pada industri jam tangan misalnya, beberapa perusahaan 
memungkinkan kita untuk memilih ukuran, bahan dan warna dari strap jam tangan 
tersebut, namun basis model jam tangan yang digunakan tetap sama dengan model 
yang diproduksi massal.

Kedua, tailor-made/e bespoke, yang mana barang hanya diproduksi berdasarkan e
pesanan konsumen. Konsumen dari awal terlibat dengan proses produksinya dan 
bebas menentukan spesifi kasi dari keseluruhan produk. Contoh dari produk bespoke 

Mengg ugah pasar berdasarkan selera
konsumen harus dilakukan kalangan 
industri kecil dan menengah. Selain untuk 
memberikan kepuasan pelangg an, produk 
yang dihasilkan bakal memberi nilai
tambah karena memberi warna berbeda.

Menarik Minat Konsumen
dengan Produk Custom

SERBA SERBI
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adalah setelan/jas yang dibuat oleh penjahit. Setiap konsumen yang memesan bebas 
menentukan bahan dan warna kain yang digunakan, model yang diinginkan, aksesoris 
yang ingin ditambahkan, dan juga dibuat sesuai dengan ukuran badan pemesan. Produk 
bespoke juga banyak ditemui di usaha yang bergerak di bidang kerajinan dan kado/e
cinderamata. Misalnya gantungan kunci atau casing ponsel yang bertuliskan nama 
pemesan beserta gambar atau foto yang diinginkan oleh pemesan.

Personalisasi produk kini semakin banyak diadopsi oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan 
antara lain oleh kemajuan teknologi manufaktur yang memungkinkan barang custom
diproduksi secara massal, dan juga permintaan (demand) pasar.dd

Pada dasarnya, setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda dan juga mengg unakan 
produk dengan caranya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari ketika berbelanja 
sepatu misalnya, kita sering mengalami situasi ketika tertarik pada satu model sepatu, 
namun tetap ragu untuk membelinya karena berbagai alasan. Misalnya pilihan warna 
yang terbatas, bahan yang kurang nyaman, ukuran yang kurang pas, ataupun preferensi 
desain yang dirasa ‘tangg ung’. 

Kadang kita juga berandai-andai apabila satu atau beberapa elemen sepatu tersebut 
bisa diubah, kita pasti akan membelinya. Di sinilah produk customization akan berguna n
dalam menjawab kebutuhan kita. Bagi konsumen, produk custom juga dapat memberikan m
identitas diri karena produk yang mereka gunakan unik, memiliki ciri khas tersendiri, 
dan berbeda dari produk yang diproduksi massal, sehingg a menjadi cara bagi konsumen 
untuk mengekspresikan diri.

Untuk pelaku usaha, memberikan layanan personalisasi produk pada konsumen tidak 
hanya membawa manfaat bagi konsumen, namun juga pada usaha yang dijalankan. 
Beberapa manfaat dari layanan personalisasi produk antara lain sebagai berikut;

Memenuhi kebutuhan konsumen dan permintaan pasar
Konsumen modern, terutama kaum milenial menginginkan fi tur personalisasi produk agar 
mereka mendapatkan nilai tambah dari belanja yang dilakukan. Dengan memberikan 
fi tur personalisasi produk, pelaku usaha juga dapat menjangkau konsumen lebih banyak 
karena memberikan opsi tambahan pada konsumen untuk merancang produk yang sesuai 
dengan kebutuhan mereka.

Meningkatkan penjualan dan daya saing
Konsep produk custom lahir dari keinginan dan kebutuhan konsumen sehingg a akan m
cenderung lebih suka untuk membelinya. Tidak hanya itu, berdasarkan riset yang ter-
cantum pada Deloitte Consumer Review edisi ke-11, didapati bahwa 1 dari 5 konsumen w
rela membayar 20% lebih mahal dan 48% dari konsumen rela untuk menungg u lebih 
lama, demi mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan preferensi mereka. 
Selain itu, dengan menerapkan fi tur personalisasi produk, pelaku usaha juga memiliki 

22% konsumen dengan senang hati 

berbagi beberapa data sebagai imbalan

untuk layanan atau produk pelanggan 

yang lebih personal.

pelanggan menyatakan

minat untuk membeli 

produk atau layanan yang 

dipersonalisasi

Rata-rata 36 persen

48 persen mengatakan mereka 

untuk produk atau layanan yang 
dipersonalisasi

Bersedia menunggu 
lebih lama

✔

Pertukaran data yang hebat
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SERBA SERBI

keungg ulan dalam menarik konsumen dibandingkan dengan kompetitor yang tidak 
menerapkannya.

g pMeningkatkan kesetiaan konsumen pada brand
Produk custom yang menjawab kebutuhan konsumen akan memberikan mereka m
kepuasan. Konsumen yang  puas akan berujung pada konsumen yang loyal. Jenama 
(brand) yang memberikan opsi personalisasi pada produknya akan dipandang )
konsumen sebagai brand yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Terlebih lagi 
tidak semua brand dapat memberikan personalisasi pada produknya. Kesetiaan 
konsumen ini juga berpotensi memiliki efek jangka panjang, yang mana konsumen 
dapat merekomendasikan brand favorit mereka pada kolega, teman, dan keluarga.d

Mendapatkan wawasan mengenai preferensi konsumen
Setiap produk custom yang dipesan oleh konsumen secara tidak langsung menunjuk-m
kan preferensi mereka. Dari keseluruhan transaksi produk custom yang ada, pelaku m
usaha dapat melihat tren preferensi konsumen dan akan membantu pelaku usaha 
agar dapat menerapkan strategi bisnis yang lebih akurat ke depannya.

Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang belum memberikan opsi customiza-
tion pada produknya, dan juga untuk orang-orang yang baru ingin memulai usaha, n
dapat mulai melirik konsep ini untuk diterapkan pada produk yang ditawarkan. 
Selain itu juga untuk memberikan kemudahan pada konsumen dalam menentukan 
elemen-elemen produk yang mereka inginkan. Personalisasi produk dapat ditawarkan 
melalui berbagai cara, seperti melalui katalog, melalui website dengan mengg unakan 
semacam ‘product confi gurator’ ataupun melalui aplikasi pemesanan yang tersedia, rr
seperti yang terdapat pada marketplace dan sebagainya. Hanya saja hal tersebut e
tergantung jenis komoditi industrinya.

Melakukan riset
Pelaku IKM sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk 
menerapkan customization pada produk yang ditawarkan, karena bagaimanapun juga n
personalisasi produk membutuhkan usaha yang besar dan menambah kompleksitas 
proses produksi. Oleh karena itu, customization dapat diperlakukan sebagai fi tur n
produk, yang mana sebelum menambahkan fi tur pada produk, kita perlu memper-
tanyakan beberapa hal seperti; apakah menambah kompleksitas produk sepadan 
dengan manfaatnya? Apa saja sumber daya yang dibutuhkan? Apa saja yang akan 
terdampak dengan fi tur ini, dan sebagainya.

Dalam melakukan riset, pelaku usaha pertama-tama perlu mengenal lebih baik 
mengenai ‘siapa’ konsumen mereka dan apa keinginan konsumen. Hal ini dapat 
dilakukan melalui berbagai hal, seperti membuat survei konsumen, membuat ‘profi l’ 
dari tipe-tipe konsumen agar dapat mengenali kebiasaan dan preferensi mereka, 
serta mendengarkan feedback dari konsumen. Atau bahkan meninjau kembali 
masukan yang diberikan konsumen pada pelaku usaha selama ini. Dengan mengenal 
konsumen secara lebih baik, pelaku usaha dapat membuat opsi customization yang n
sesuai de ngan karakteristik konsumen serta masih dalam lingkup kemampuan 
pelaku usaha.

Personalisasi produk lahir seiring perkembangan zaman, yang mana kebutuhan 
konsumen semakin beragam dan spesifi k, dan teknologi manufaktur sudah memung-
kinkan untuk memenuhi hal tersebut. Pelaku IKM sudah sewajarnya untuk dapat 
beradaptasi mengikuti perkembangan ini karena dapat memberikan banyak manfaat 
baik untuk konsumen, pelaku IKM itu sendiri, dan juga perekonomian Indonesia. 
(Muhammad Wendy Dwianzah, diolah dari berbagai sumber)

42%         pelanggan yang tertarik dengan produk atau  42%
layanan yang disesuaikan masih lebih suka

Di mana Anda akan mulai?

dan memilih dari beberapa pilihan.

dipimpin oleh Merek

1 dari 5 konsumen yang 

menyatakan minat pada 

produk atau layanan yang 

dipersonalisasi bersedia

Harga Bukan Penghalang

membayar 
premi 20%
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Buka situsnya dan Download 

aplikasinya  sekarang juga !

e-klinikdesainmerekemas.kemenperin.go.id

KLINIK DESAIN MEREK KEMAS

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Direktorat Jenderal 

Industri Kecil,Menengah dan Aneka
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta 12950 - Indonesia

Telp. 021 - 5255509 ext. 2361

          021 - 5251556

Faxs. 021 - 5255351

         0823-1290-1430

AS

AANN



Lampung Bangga Wirausaha IndustriGEMA

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, 

MENENGAH, DAN ANEKA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Jln. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 52-53 Lt.15

Jakarta Selatan, 12950

ikm.kemenperin.go.id @ditjenikmakemenperin Ditjen IKMA Kemenperin RIditjenikma

“Pendekatan pengembangan potensi daerah 

di satu wilayah untuk menghasilkan satu 

produk kelas global yang unik khas daerah 

dengan memanfaatkan sumber daya lokal.”

Makanan dan 
Minuman

 Kain Tenun Kain Batik

Anyaman Gerabah

Komoditi yang dapat
mengikuti OVOP

Sekretariat OVOP

1 April - 30 Juni 2022

ovop.kemenperin.go.id

Call Center : +62 819-688-188

Telp: 021-5255509 ext 2360

Fax: 021-5255351

E-mail: ovopkemenperin@gmail.com

Melalui website

Waktu pengusulan


