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PENGUATAN SENTRA IKM 
MENDENGAR kata sentra industri kecil dan menengah (IKM) tentunya kita mem-
bayangkan ada beberapa usaha IKM yang menghasilkan produk sejenis. Mengacu 
pada definisi sentra IKM pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 
2018, sentra IKM adalah sekumpulan kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat 
yang terdiri atas paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk se-
jenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi 
yang sama.

Berdasarkan data 2020, di Indonesia terdapat 10.514 sentra IKM dengan jumlah 
unit usaha di dalamnya sebanyak 456.488 IKM dengan total tenaga kerja 1.323.191. 
Dengan berkumpulnya usaha IKM berada dalam sentra industri tentu akan memu-
dahkan untuk melakukan pembinaan dengan mengimplementasikan program-
program yang ada.

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian 
Perindustrian berupaya mendukung peningkatan daya saing industri yang berada di 
sentra-sentra IKM. Berbagai program dijalankan bertujuan agar produk yang dihasil-
kan IKM makin berkualitas, tak kalah dengan produk sejenis dari luar.

Meskipun berada dalam satu lokasi yang sama, para pelaku IKM ini bukan berarti 
tak meng hadapi permasalahan. Tumbuh secara alami dan melakukan aktivitas 
produksi sejak lama namun tak memiliki legalitas yang lengkap serta kurangnya 
sarana dan prasarana penunjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka 
diperlukan upaya peningkatan kemampuan sentra IKM. Caranya dengan melalui 
fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi bimbingan teknis, manajemen, dukungan 
akses pembiayaan, dan kegiatan non fisik lainnya yang dapat mendorong pening-
katan kapasitas produksi dan nilai tambah produk sentra IKM. Dengan begitu IKM 
dapat menghasilkan produk berdaya saing untuk memasuki pasar dalam negeri 
maupun pasar global.

Merujuk pada Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada pasal 
14 menyebutkan peran pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan 
percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan 
industri dimaksud dilaksanakan melalui; pengembangan Wilayah Pusat Pertumbu-
han Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan 
Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. 

Pembinaan di sentra IKM diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM, me-
ningkatkan mutu produksi dan menjamin hasil akhir produk IKM yang dihasilkan. 
Kualitas produk yang sesuai standar nasional akan memudahkan bagi produk un-
tuk memasuki pasar dalam dan luar negeri serta menjadi bagian dari rantai pasok 
industri sejenis. Ini merupakan tantangan yang harus diwujudkan.
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Sentra IKM Furnitur Morowali 
Mampu Bertahan di Tengah Pandemi

Bagi banyak industri kecil dan menengah (IKM), 
pandemi covid-19 seolah menjadi gerbang menuju 
kegelapan karena terhentinya produksi. 

Manfaat Penerapan Produksi 
Bersih Bagi Sentra IKM

Keselamatan lingkungan dan masyarakat sangat 
penting dalam upaya pemberdayaan sentra 
industri kecil dan menengah. 

Denting Dawai Gitar Mancasan 
Menjelajah Nusantara 
dan Mancanegara

Tidak banyak desa yang memiliki sentra industri 
kecil dan menengah menjadikan musik sebagai 
mata pencarian. Desa Mancasan contohnya, yang 
mayoritas warganya memproduksi alat musik petik. 

Merancang Strategi 
Pengembangan Sentra

Keunggulan sumber daya di suatu daerah bisa 
dijadikan landasan untuk mengembangkan 
sentra-sentra industri. Dukungan teknis dan 
manajemen Kementerian Perindustrian bisa 
meningkatkan potensi tersebut. 

Smart Sentra sebagai Platform Pembinaan Sentra IKM
Para pelaku industri kecil menengah hendaknya memanfaatkan platform digital 
pengembangan bisnis. Hal itu bertujuan memudahkan segala informasi yang dibutuh-
kan. Di sini lain banyak manfaat yang bisa diambil dengan mengakses platform tersebut.  

Pengembangan Sentra IKM Logam 
di Provinsi Jawa Tengah

Konsentrasi pada produk rumah tangga membuat pengrajin 
IKM Logam di Bugangan, Semarang masih tetap bertahan 
dengan baik. Pandemi covid-19 tak membuat mereka 
kehilangan pelanggan karena perlakuan khusus yang diberikan 
terhadap kualitas produk.

Tas Bordir Aceh Singgah ke 
Mancanegara Pascatsunami

Kerajinan tas Aceh sesungguhnya sudah ada sejak lama. 
Bahkan daerah ini memiliki bordir motif yang sudah 
dilakukan secara turun temurun. Pascatsunami bordir Aceh 
malah semakin melanglang buana karena relawan berbagai 
negara menjadikan sebagai buah tangan. Masalah yang timbul 
adalah persoalan hak atas merek.
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Sentra Menguat, 
Industri Daerah Melesat
Lebih dari sepuluh ribu sentra industri kecil dan menengah (IKM) tersebar di seluruh 
Indonesia. Di situ tersimpan potensi kekayaan lokal yang patut dikembangkan pelaku 
IKM untuk memberikan nilai tambah produk unggulan di pusat-pusat industri, serta 
memperkuat daya saing IKM anggotanya. Pengembangan sentra IKM dilakukan dengan 
berbagai cara, sehingga membuat pertumbuhan daerah ikut terangkat.  

SAAT berkunjung ke suatu daerah, kita sering mendengar 
sebutan desa, kecamatan atau kota itu sebagai sentra batik, 
sentra tenun, sentra gerabah dan sebagainya. Begitu kayanya 

sumber daya alam, budaya dan sejarah di Indonesia sehingga 
tak heran begitu banyak sentra produk industri yang tersebar di 
penjuru Tanah Air.

Pada 2020, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka 
(Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 10.514 
sentra industri kecil dan menengah di Indonesia, dengan jumlah 
unit usaha di sentra mencapai 456.488 IKM. Dari jumlah itu, ter-
dapat 1.323.191 tenaga kerja yang berada di sentra IKM tersebut. 

Sementara itu, berdasarkan Direktori Sentra Industri Indonesia 2020 
yang dirilis Badan Pusat Statistik, terdapat 13.762 sentra industri di 
Indonesia dari hasil pengumpulan data seluruh jenis sentra industri 

Proses pembuatan alat 
perkakas di sentra IKM 
Kampar.

kecil, menengah, dan termasuk industri skala mikro. Di antara sentra-
sentra industri tersebut 77,30% di antaranya berskala mikro.

Selama ini, industri kecil dan menengah memang memegang peran 
strategis dalam perkonomian nasional. Hal ini tercermin dari total 
unit usaha IKM yang mencapai 4,4 juta unit usaha dan berkontri-
busi 21,47% terhadap total nilai output industri nasional. IKM juga 
terbukti mampu bertahan di beragam kondisi krisis dari tahun ke 
tahun. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian memberikan 
perhatian khusus kepada masa depan IKM melalui Penguatan 
Kewirausahaan dan UMKM di program prioritas Rencana Strategis 
Kemenperin tahun 2020-2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian, Ditjen IKMA bertugas melakukan pengem-
bangan sentra IKM, dalam rangka percepatan penyebaran dan 

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN



GEMA 5

dan nilai tambah produk sentra IKM sehingga dapat menghasilkan produk 
berdaya saing di pasar dalam dan mancanegara,” tutur Reni. 

Pengembangan sentra IKM menjadi salah satu kegiatan peningkatan 
nilai tambah dan daya saing industri yang dilaksanakan Ditjen IKMA 
dalam rangka mendukung peningkatan persebaran IKM. Pengem-
bangan sentra IKM bertujuan untuk meningkatkan daya saing yang 
manfaatnya dapat dirasakan oleh para pelaku IKM yang menjadi 
anggota dari suatu sentra IKM.

Dengan adanya sentra, pelaku IKM kelak diharapkan dapat menyerap 
pengetahuan dari sesama pelaku, sehingga muncul penguatan brand-
ing serta marketing produk yang dihasilkan di sentra tersebut. Kom-
petensi SDM yang meningkat tentu akan mendongkrak mutu produksi 
dan menjamin hasil akhir produk IKM.

Program lintas kementerian

Kegiatan pengembangan sentra IKM dilaksanakan melalui koordinasi 
dengan dinas perindustrian provinsi maupun kabupaten/kota dan 
dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan 
pegembangan sentra IKM juga dapat bersinergi dengan program lintas 
kementerian/lembaga (K/L) yang dibiayai melalui anggaran pusat 
(APBN), daerah (APBD) seperti dana alokasi khusus (DAK) fisik dan 
non fisik bidang IKM maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah 
menurut undang-undang. 

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 
tentang Pemberdayaan Industri, kelembagaan sentra IKM terdiri atas 
pengelola sentra IKM ataupun pengurus sentra IKM, beserta IKM yang 
merupakan anggota yang terdapat di dalam sentra IKM dimaksud. 
Sementara itu, yang dimaksud pengurus sentra adalah perwakilan 
IKM yang ada di suatu sentra dan bertugas mengurus serta mewakili 
aspirasi anggota sentra tersebut. 

Sedangkan pengelola sentra IKM bertugas mengelola aset pemerintah 
yang ada di sentra IKM. Pengelola bisa merupakan unit pelaksana di 
daerah (satker/UPTD/BUMD). Jika pemda tidak membentuk unit pelak-
sana, pengelolaan aset dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga (ko-
perasi/swasta) dengan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman. 

Legalitas sentra IKM di suatu daerah harus dibuktikan dengan adanya 
surat keputusan pengesahan sentra IKM dari kepala daerah yang menye-
butkan komoditas sentra IKM, lokasi sentra, dan anggota sentra tersebut. 
Selama ini, pengembangan sentra IKM dicapai dengan meningkatkan 
kemampuan sentra di unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan 
dan konsultan IKM serta kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga 
penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan profesi terkait.

Hal ini juga didukung dengan kebijakan yang memperhatikan peningkatan 
kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis, bantuan 
bahan baku dan penolong, bantuan mesin atau peralatan, pengembangan 
produk, bantuan pencegahan pencemaran lingkung an hidup, bantuan 
informasi pasar, akses pembiayaan, penyediaan kawasan industri untuk 
IKM yang berpotensi mencemari lingkungan. Tak hanya itu, diperlukan 
juga dukungan pengembangan penguatan keterkaitan dan hubungan 
kemitraan antara IKM dengan sektor ekonomi lain yang menguntungkan. 
(Putri Adityowati diolah dari Program Ditjen IKMA)

pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI 
melalui perwilayahan industri. 

“Banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penum-
buhan IKM. Ada pula IKM yang sebetulnya sudah tumbuh dan 
tersebar sehingga pembinaannya kurang maksimal. Pendamping-
an melalui sentra IKM fokus pada peningkatan daya saing IKM, 
terutama dalam mengatasi keterbatasan teknologi,” kata Direktur 
Jenderal IKMA, Reni Yanita.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Per-
industrian pasal 74 ayat (1) huruf a, pemberdayaan industri kecil 
dan menengah melalui peningkatan kemampuan sentra IKM dapat 
dilakukan melalui revitalisasi sentra IKM. Menurut PP 29 Tahun 
2018 tentang Pemberdayaan Industri, sentra IKM merupakan se-
kumpulan kelompok IKM dalam satu lokasi atau tempat, yang ter-
diri atas paling sedikit lima unit usaha yang menghasilkan produk 
sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan 
proses produksi yang sama.

Sarana penunjang

Pada praktiknya, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam 
pengembangan sentra IKM sampai saat ini yaitu lemahnya aspek 
legalitas beberapa IKM yang sudah tumbuh secara alami (berkumpul 
pada lokasi tertentu dan melakukan aktivitas produksi), serta masih 
kurangnya sarana dan prasarana penunjang di sentra IKM tersebut.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan ke-
mampuan sentra IKM melalui fasilitasi sarana–prasarana, bimbingan 
teknis, manajemen, dukungan akses pembiayaan dan kegiatan non 
fisik lainnya yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi 

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

Seorang perajin sedang membuat keranjang di sentra IKM.
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GEMA 7

Revitalisasi sentra IKM
kegiatan dalam rangka melakukan 
penguatan sentra eksisting/yang telah 
ada dan beroperasi di lingkup 
kabupaten/kota. 

Pembangunan Sentra IKM
kegiatan untuk membangun sentra baru dan beroperasi 
di lingkup kabupaten/kota; Pembangunan sentra baru 
berdasarkan suatu perencanaan terpadu (by design) 
terpisah dari tempat tinggal dan dikelola suatu lembaga 
pengelola dan berada dalam Kawasan Peruntukan 
Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI.

547 Sentra IKM 
yang direvitalisasi.

Indikator kinerja utama berdasarkan RPJMN dan

44 Sentra IKM 
yang beroperasi di luar Jawa

IKM

Pengembangan Sentra IKM

Syarat sentra IKM yang difasilitasi:
Memiliki unit usaha 
paling sedikit 20 IKM

Memiliki unit usaha 
paling sedikit 10 IKM

Memiliki unit usaha 
paling sedikit 5 IKM dan 
menghasilkan produk 
sejenis, menggunakan 
bahan baku sejenis, dan 
atau melakukan proses 
produksi yang sama 

 Renstra Ditjen IKMA tahun 2020-2024:

01 02

03 04

Karakteristik

Lingkungan IKM 
eksisting tidak layak 
dapat menimbulkan 
pencemaran sehingga 
harus direlokasi ke lokasi 
tertentu contoh IKM 
Furniture berada 
di lingkungan 
pemukiman yang  
menimbulkan 
polusi suara 
udara

Semua proses 
produksi berpindah 
dari lokasi awal ke 

sentra yang baru

Pengelolaan 
aset sentra 
IKM oleh 
Pemda

Berdiri di 
atas lahan 

Pemda 

Karakteristik

03

01

02

04

Sudah ada 
sentra 
eksisting

Lahan Pemda 
khusus untuk 
aset Pemda

Pengelolaan 
aset Pemda
oleh Pemda

Bisa memberi 
langsung kepada 
IKM hibah

Tahapan Pelaksanaan 
Pengembangan Sentra IKM 
Melalui Direktorat Jenderal 

IKMA :
Berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah terkait dengan pengusulan 
sentra IKM.

Berkoordinasi dengan pengurus 
maupun anggota sentra IKM 
terkait dengan pemetaan proses 
bisnis dan potensi sentra IKM.

Melakukan pengecekan kriteria 
sentra IKM dan calon penerima 
fasilitasi kegiatan pengembangan 
sentra IKM.

Terlibat dalam penyusunan 
rencana aksi pengembangan 
sentra IKM.

Memberikan fasilitas kepada IKM, 
pengurus/pengelola sentra IKM 
dan UPT sesuai dengan rencana 
aksi yang telah ditentukan.

Menetapkan dan menunjuk 
penyedia barang/jasa selaku 
pihak pengadaan barang/jasa 
melalui pelelangan umum 
maupun pengadaan langsung 
sesuai peraturan yang berlaku.
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Smart Sentra sebagai 
Platform Pembinaan 
Sentra IKM
Para pelaku industri kecil menengah hendaknya memanfaatkan platform digital 
pengembangan bisnis. Hal itu bertujuan memudahkan segala informasi yang dibutuhkan. 
Di sini lain banyak manfaat yang bisa diambil dengan mengakses platform tersebut.   

PADA Jumat (27/5/2022), Direktorat Jenderal Industri Kecil, 
Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindus-
trian melakukan sosialisasi platform digital Smart Sentra 

pada pelaku IKM melalui webinar yang berjudul Smart Sentra: 
Jalan Cerdas Menuju Industrialisasi sebagai bagian dari rangkaian 
acara Gerakan Bangga Buatan Indonesia LagawiFest 2022. Smart 
Sentra merupakan platform digital pengembangan bisnis IKM yang 
ditujukan baik bagi IKM, sentra IKM, para pemangku kepentingan, 
maupun masyarakat umum.

Smart Sentra diciptakan dengan tujuan untuk membangun eko-
sistem digital pengembangan IKM Indonesia. Hal tersebut meru-
pakan hasil kolaborasi antara Ditjen IKMA Kementerian Perindus-
trian, Creative Hub Fisipol UGM, dan Universitas Prasetiya Mulya. 
Smart Sentra diciptakan utamanya untuk melakukan pembinaan 
IKM berbasis sentra, namun IKM individu, pemangku kepentingan 
(stakeholder), serta masyarakat umum juga dapat memperoleh 
manfaat platform digital ini.

Pembinaan IKM berbasis sentra dipilih karena sifatnya yang 
kolektif dinilai memiliki setidaknya tiga keuntungan; lebih 
mudah mengatasi hambatan bisnis, lebih efisien dan efektif 
dalam pemberian bantuan dan/atau kerja sama, dan penyebaran 
teknologi yang lebih efektif. 

Dalam pembinaan berbasis sentra, jaringan kerja sama menjadi 
kunci keberhasilan, baik kerja sama antar-pelaku IKM, dengan 
stakeholder, maupun dengan pihak-pihak lain yang terlibat 
dalam pengembangan sentra IKM dalam berbagai hal seperti 
produksi, pemasok bahan baku, pemasaran, dan lainnya. Inilah 
yang membuat ekosistem pengembangan IKM dibutuhkan, dan 
platform digital berbentuk website dinilai tepat karena kemu-
dahan akses serta jangkauannya yang luas.

Smart Sentra juga diharapkan dapat menjawab peluang dan tantang-
an yang dihadapi oleh pelaku IKM. Generasi muda Indonesia saat 
ini memiliki semangat wirausaha yang tinggi. Berdasarkan 2021 Asia 

Pacific Young Entrepreneurs Survey, 66% dari respon-
den survei berusia 18-40 tahun di Indonesia ingin 
berwirausaha demi kesejahteraan yang lebih baik. 
Hal ini menyiratkan bahwa jumlah wirausahawan 

smartsentra.kemenperin.go.id.
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Smart Sentra menjadi salah satu tema webinar BBI LagawiFest 2022. Dihadiri oleh Matahari Farransahat, selaku mentor dari Creative Hub Fisipol UGM (tengah kanan) dan Ruli Setiawan, 
founder dari IKM Rully Silver (paling kanan).

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

di Indonesia akan terus meningkat, terutama dalam beberapa tahun 
mendatang ketika Indonesia akan mengalami periode bonus demografi. 

Peningkatan jumlah ini harus direspons dengan peningkatan 
kualitas SDM agar para wirausahawan, termasuk pelaku IKM 
dapat berkontribusi pada ekonomi Indonesia dengan membuka 
lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, dan juga 
angka kemiskinan. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh 
wirausahawan, terutama pelaku IKM juga harus diatasi, seperti 
kurangnya pengetahuan yang dibutuhkan untuk pengembangan 
usaha, sulitnya mencari jaringan/mitra yang tepat untuk berbagai 
kebutuhan; pemasok bahan baku, mitra kolaborasi, maupun akses 
bantuan, serta kurangnya akses pemasaran.

Berbagai peluang dan tantangan inilah yang diharapkan dapat 
dijawab oleh Smart Sentra dan membantu pelaku IKM dalam 
mengembangkan bisnisnya dengan efektif dan efisien, serta mewu-
judkan ekosistem digital wirausaha industri yang berkelanjutan.

Keunggulan Smart Sentra

Sebagai platform digital pengembangan bisnis IKM, Smart Sentra 
memiliki berbagai keunggulan, antara lain;

1 Memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi, yaitu ke-
adaan di mana penduduk suatu negara didominasi oleh usia 

produktif merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan. 
Melalui akses pembelajaran ilmu wirausaha, Smart Sentra beru-
paya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, 
serta mencetak wirausahawan muda yang berkualitas.

2  Membentuk ekosistem wirausaha yang berkelanjutan. Smart 
Sentra mengedepankan kerja sama dan kolaborasi dengan meng-
hubungkan berbagai pihak yang terkait pengembangan sentra 
IKM, baik pelaku IKM, masyarakat umum, dan stakeholder.

3  Mengasah kepekaan bisnis. Smart Sentra berkomitmen untuk 
mencerdaskan wirausahawan Indonesia melalui fasilitas akses 
pembelajaran dengan materi wirausaha yang relevan dan berkualitas.

4 Pembelajaran transdisipliner. Materi wirausaha yang terdapat 
pada website Smart Sentra mencakup berbagai bidang, seperti 
pengelolaan SDM, pemasaran, manajemen bisnis, dan lain-lain.

 5  Mentor ahli dan kompeten. Mentor pengampu materi ilmu wi-
rausaha, praktisi, dan akademisi pada laman (website) Smart 
Sentra merupakan sosok-sosok yang ahli pada bidangnya dan 
memiliki kredibilitas yang tinggi.

6 Masif, mudah, murah. Platform Smart Sentra berbentuk laman 
sehingga memiliki jangkauan luas dan mudah diakses oleh siapa 
saja, di mana saja, dan tanpa biaya.
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yaitu berita, informasi program Ditjen IKMA, wawasan, dan ulasan 
profil IKM dan sentra. Pelaku IKM 
dapat memberikan tanggapan 
pada setiap artikel melalui kolom 
komentar dan berdiskusi dengan 
mentor ahli yang menguasai bi-
dang yang dibahas pada artikel 
tersebut.

Untuk bergabung pada Smart Sen-
tra, pelaku IKM dan masyarakat 
umum hanya perlu memiliki alamat 
surat elektronik (e-mail) aktif dan 
melakukan pendaftaran pada website 
smartsentra.kemenperin.go.id. Ada 
juga video petunjuk yang berisikan 
instruksi untuk melakukan pendaf-
taran pada website tersebut. Bagi 
yang ingin mendaftar sebagai mitra, 

ada opsi khusus pada halaman pendaftaran yang akan memberikan 
form pendaftaran khusus mitra.

Ke depannya, Smart Sentra akan terus dikembangkan mengikuti din-
amika perindustrian, khususnya seputar sentra IKM. Saat ini sudah 
terdapat 109 sentra IKM, 2.205 anggota, dan 765 IKM yang terdaftar 
pada Smart Sentra. Angka ini ditargetkan untuk terus meningkat agar 
semakin banyak IKM dan sentra yang merasakan manfaatnya dan 
tergabung dalam ekosistem digital pengembangan wirausaha ini. 
(Muhammad Wendy Dwianzah)

Ruli Setiawan, founder dari Rully Silver menjelaskan manfaat yang ia dapat 
dari Smart Sentra pada webinar BBI LagawiFest bulan Mei lalu.

Fitur Smart Sentra

Website Smart Sentra dibentuk dengan harapan menjadi one-stop 
solution bagi para pelaku IKM dalam mengembangkan bisnisnya. 
Adapun fitur-fitur yang terdapat pada dalam mencapai tujuan tersebut 
antara lain berupa informasi program Ditjen IKMA, portal e-learning 
ilmu wirausaha, layanan konsultasi dengan mentor ahli, layanan kemi-
traan, galeri IKM, informasi event, serta artikel seputar wirausaha dan 
IKM di Indonesia. Berikut ini adalah rincian dari fitur-fitur tersebut:

1 Informasi Program Ditjen IKMA. Pelaku IKM dapat mengakses 
informasi program-program yang diadakan oleh Ditjen IKMA. 
Informasi yang ditampilkan meliputi penjelasan singkat mengenai 
program, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan cara bergabung 
pada program tersebut. Saat ini informasi program yang tersedia 
adalah Creative Business Incubator dan   (BCIC), serta layanan 
kemitraan.

2 Layanan Kemitraan. Ditjen IKMA membuka kesempatan kemitraan 
dengan sentra dan pelaku IKM untuk para stakeholder yang berke-
pentingan. Para stakeholder dapat mendaftarkan diri sebagai mitra, 
dan melihat galeri IKM untuk mencari sentra atau IKM yang akan 
diajak bermitra.

3 Kelas Daring. Fitur ini berbentuk massive open online courses 
(MOOC) yang mana pelaku IKM dan masyarakat umum dapat 
mengakses ilmu wirausaha. Materi diampu oleh mentor-men-
tor, praktisi, dan akademisi ahli dan disajikan dalam bentuk 
video yang dibagi ke dalam berbagai topik. Materi yang terse-
dia meliputi berbagai bidang seperti manajemen keuangan, 

manajemen operasi, pemasaran, manajemen SDM, teamwork, 
model bisnis, strategi bisnis, perencanaan bisnis, dan lain-
lain. Peserta kelas juga akan diberikan kuis per topiknya untuk 
memastikan penguasaan materi sebelum melanjutkan ke topik 
berikutnya.

4 Layanan Konsultasi Mentor. Pelaku IKM dapat melakukan konsulta-
si secara daring mengenai bisnis yang mereka jalankan, ataupun 
bertanya/diskusi mengenai kewirausahaan pada mentor-mentor 
ahli yang ada di Smart Sentra.

5 Galeri IKM. Sebuah direktori atau database yang berisikan in-
formasi profil sentra IKM, pelaku IKM, dan produk-produknya. 
Galeri IKM berfungsi sebagai katalog daring yang membantu 
para stakeholder, pelaku IKM, dan masyarakat umum untuk 
mencari informasi yang dibutuhkan seputar IKM, baik untuk 
keperluan berbelanja, bermitra, atau keperluan lainnya. Selain 
itu, galeri ini juga berfungsi sebagai sarana pemasaran/promosi 
bagi sentra dan pelaku IKM. Sentra IKM dan pelaku IKM yang 
ingin terdaftar pada galeri IKM perlu terdaftar sebagai anggota 
dan memasukkan data usaha dan produk-produknya pada 
dashboard yang sudah disediakan.

6 Event. Smart Sentra memuat informasi event yang relevan dengan 
IKM. Event yang dimuat antara lain berupa webinar, talkshow, 
podcast, launching program, sosialisasi, kompetisi, dan lainnya 
yang dapat diikuti oleh siapa saja yang ingin berpartisipasi.

7 Artikel. Merupakan berita/tulisan seputar kewirausahaan yang 
relevan dengan pelaku IKM. Artikel terbagi dalam empat kategori, 
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Smart Sentra menyediakan materi kewirausahaan yang diampu oleh mentor ahli.
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IKM

Masyarakat Umum

Tabel Manfaat Smart Sentra

Mitra Lembaga /
Stakeholder

Pelaku IKM

Membuat forum 
diskusi / sosialisasi
Mengajukan proposal 
kerja sama / kemitraan

Akses profil IKM dan sentra
(Galeri IKM)

Akses ilmu wirausaha 

Akses forum belajar
( diskusi dengan mentor)

Informasi terbaru
(program, event, artikel)

Pendaftaran program, 
Ditjen IKMA

Akses profil IKM dan sentra
(Galeri IKM) 

Akses ilmu wirausaha 

Akses forum belajar
( diskusi dengan mentor)

Informasi terbaru
(program, event, artikel)

Pendaftaran program, 
Ditjen IKMA

Akses profil IKM dan sentra
(Galeri IKM) 

Sarana promosi dan
pemasaran (Galeri IKM) 
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PETA Jalan Making Indonesia 4.0 yang diuncurkan Presiden 
Joko Widodo pada 2018, diimplementasikan berbagai kemen-
terian dan lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

masing-masing. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya 
revolusi implementasi teknologi di sektor industri, termasuk dengan 
pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), antara lain melalui 
program Startup4industry dan e-Smart IKM.

Kemenperin bertekad mengantarkan startup Indonesia unjuk ke-
mampuan dan go global. Kemitraan antara industri dengan startup 
dapat menjadi salah satu solusi membantu transformasi teknologi 
industri. Untuk itulah Kemenperin telah merancang Making Indo-
nesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi 
untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era 
industry 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif 
ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari 
institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur 
akademisi.

Terus Bertumbuh 
dengan Digitalisasi IKM
Pertumbuhan pasar digital harus diantisipasi pelaku industri kecil dan 
menengah kalau tak ingin ketinggalan. Mereka wajib melek teknologi agar 
pengembangan pasar bisa dilakukan secara masif. Strategi bisnis tak lagi bisa 
dilakukan secara konvensional.

Sebenarnya tahapan industry 4.0 dimulai sejak 2011. Meningkat-
nya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan 
sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi 
informasi dan komunikasi, menjadi awal dijalankannya industry 4.0.

Sejak revolusi industri hingga kini terjadi lompatan besar di sektor 
industri, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi 
suatu yang harus ada. Tak hanya dalam proses produksi, juga di 
seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis 
yang baru. Dengan basis digital akan menghasilkan efisiensi dan 
kualitas produk yang lebih baik.

Para pelaku usaha IKM juga tak bisa lepas dari kondisi dunia usaha 
saat ini yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi 
dalam proses produksinya. Kemenperin khususnya Direktorat 
Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) terus 
berupaya mendorong sekaligus mengawal para pelaku IKM untuk 
mengubah mindset, sekaligus melakukan implementasi cara dan 
strategi bisnis yang selaras dengan jalan industry 4.0.

Selain itu, bagi pelaku usaha IKM era industry 4.0 ini menjadi 
peluang untuk melakukan akselerasi dan adaptasi dengan industri 
besar yang secara produk memiliki keterkaitan. IKM yang memiliki 
produk sejenis (dengan industri besar) harus menjadi bagian rantai 
pasok dari industri di Indonesia.
 
Secara keseluruhan hubungan (link and match) antara IKM dengan 
industri besar akan memberikan dampak besar dalam perekonomian, 
seperti berkurangnya impor produk serupa (yang inline) karena IKM 
dalam negeri sudah menyediakan. Selain itu, makin memberikan 
pengalaman (experience) bagi IKM di tingkat nasional yang dapat 
ditingkatkan menjadi pemasok di level regional dan internasional.

Akselerasi 

Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu yang dilakukan untuk 
penguatan IKM adalah dengan memperkuat IKM startup yang ada. 
Di era digitalisasi yang terakselerasi dengan cepat, pelaku industri Logo E-Smart IKM.



GEMA 13

Digitalisasi 
Kementerian Perindustrian terus berupaya agar para pelaku IKM 
dapat meningkatkan penjualannya di tengah situasi pandemi covid-19, 
khususnya memasarkan di pasar digital atau online. Meskipun secara 
umum dampak dari pandemi sudah berkurang. Terlebih saat ini terjadi 
perubahan perilaku belanja masyarakat akibat banyaknya pembatasan 
sosial, sehingga penjualan produk secara online menjadi peluang yang 
perlu dioptimalkan.

Sebagai bentuk dari pembinaan dan pendampingan kepada pelaku 
IKM, Ditjen IKMA terus melakukan upaya agar mereka mampu menjadi 
bagian dari rantai pasok industri di dalam negeri maupun global. Tak 
hanya program strategis seperti link & match atau kemitraan dengan 
industri skala besar dan BUMN (termasuk pengadaan barang), Ditjen 
IKMA juga berupaya membangun dan memperbaiki ekosistem digital 
dengan masuk ke dalam platform marketplace.

Digitalisasi pemasaran produk IKM nasional juga diwujudkan dengan 
menyediakan platform digitalisasi data IKM melalui Direktori Produk 
Indonesia. Bekerja sama dengan PT Ina Produk Indonesia (inaproduct.
com), nantinya produk-produk IKM nasional akan tersaji dalam data-
base IKM secara komprehensif. 

Selain produk IKM yang bisa makin dikenal sehingga mampu meningkat-
kan daya saing, tak kalah penting adalah meningkatkan kapasitas SDM 
serta usaha IKM melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, 
serta fasilitasi promosi dan pemasaran. Ina Produk dan Kemenperin 
akan bersama-sama mengidentifikasi potensi IKM, dan meningkatkan 
promosi serta akses pemasaran di dalam dan luar negeri.

Ini merupakan langkah strategis  yang harus dijawab oleh pelaku usaha 
IKM mengingat adanya perubahan perilaku belanja konsumen yang me-
milih transaksi di internet (e-commerce). Sebagaimana dikutip dari data 
Bank Indonesia 2022 ini proyeksi transaksi e-commerce di Indonesia 
bisa mencapai Rp530 triliun, lebih tinggi dari transaksi e-commerce 
pada 2021 yang diperkirakan sebesar Rp403 triliun.

Bagi pelaku usaha IKM hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan 
untuk masuk ke pasar digital. Artinya, IKM juga harus aktif, jangan hanya 
menjadi penonton. (Jay)

harus mulai bertransformasi dengan mengadopsi teknologi. IKM 
harus lebih cepat beradaptasi dengan kondisi ini. Dari program 
Startup4industry yang sudah dijalankan menunjukkan IKM Indonesia 
mampu bersaing di level global. 

Di ajang pameran teknologi terbesar di dunia seperti Hannover 
Messe menunjukkan kualitas program Startup4industry telah mampu 
menghantarkan para startup untuk tampil di event global. Keber-
hasilan penyelenggaraan program Startup4industry ini terlihat dari 
pencapaian sepanjang 2018-2020. Dengan partisipasi sejumlah 514 
startup terdapat 15 proyek implementasi yang dikerjakan startup di 
IKM, kemitraan 49 IKM yang memakai solusi teknologi dari startup, 
serta 23 peserta Startup4industry berhasil lolos seleksi untuk tampil 
di Hannover Messe 2021.

Partisipasi dari semua pihak seperti pelaku industri, akademisi, sektor 
swasta, inkubator, serta pemerintah daerah yang menjalin kolaborasi 
menjadi hal penting dalam keberhasilan program ini. Sementara itu, 
Kemenperin juga mendorong agar IKM melakukan perluasan akses 
pasar dengan memanfaatkan internet banking. Bahkan hal ini udah 
dilakukan sejak 2017. 

Melalui program e-Smart IKM (dapat diakses melalui www.esmartikm.
id), akan terlihat dengan jelas sistem database IKM nasional yang 
tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk dalam bentuk 
katalog daring (online) yang terintegrasi dengan marketplace atau 
e-commerce, media sosial maupun WhatsApp pelaku IKM, sehingga 
memudahkan konsumen menjangkau produk IKM.

Berbagai webinar tentang e-Smart IKM terus dilakukan. Hampir 
5 ribu pelaku IKM telah mengikuti webinar, sebanyak 3.256 IKM 
masuk tahapan program sustainability yang meliputi kegiatan work-
shop e-Smart IKM, webinar, dan pendampingan digital marketing. 
Kenyataannya dari sekitar empat juta IKM yang ada, tak semuanya 
memiliki akses internet dengan baik. Namun upaya mengakrabkan 
pelaku IKM dengan internet akan dirasakan manfaatnya oleh meraka. 

Workshop E-Smart dalam rangka optimalisasi digital marketing bagi Industri 
Kecil dan Menengah di Lampung pada 12 - 13 April 2022.

IKM berkonsultasi mengenai kemasan produk dengan tim Klinik 
Desain Merek & Kemas Ditjen IKMA.

FOTO-FOTO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN
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Pendampingan 
Manajemen Usaha 
Sentra IKM Batik
Kalangan pelaku industri kecil 
dan menengah kerap terbentur 
dengan masalah manajemen, pola 
pemasaran, hingga perencanaan 
bisnis. Dalam konteks itulah 
Kementerian Perindustrian 
memberikan pelatihan kepada 
mereka agar bisa merancang 
bisnis secara tepat.

Selain di kain, Batik dapat diaplikasikan untuk produk kerajinan.

FOTO-FOTO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN

DIREKTORAT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajin-
an pada 12-15 Juli 2022, mengadakan pendampingan manajemen 
usaha pada Sentra IKM Batik di Kabupaten Klaten dan Gunung 

Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendampingan manajemen 
usaha ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian program Design 
Laboratory (Design Lab) 2021 oleh Bali Creative Industry Center (BCIC).

Pendampingan manajemen usaha ini dilaksanakan dalam bentuk 
workshop penyusunan perencanaan bisnis, sebagai kegiatan lanjutan 
dari workshop manajemen usaha yang telah dilaksanakan tahun lalu. 
Kegiatan tersebut diikuti 16 peserta dari IKM yang pernah berpartisipasi 
dalam workshop manajemen usaha pada 2021; 4 peserta berasal dari 
sentra IKM Batik Tancep Gunung Kidul, dan 12 peserta dari sentra IKM 
Batik Bayat Klaten. Acara yang berlangsung selama empat hari di Hotel 
Tjokro Klaten itu diadakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 
yang ketat. Para peserta dan panitia melakukan tes usap antigen terlebih 
dahulu sebagai syarat mengikuti acara.

Sepanjang workshop, peserta mendapatkan materi penyusunan pe-
rencanaan bisnis meliputi analisa industri, analisa kompetisi, analisa 
usaha, manajemen strategi, manajemen pemasaran, manajemen operasi, 
manajemen SDM, dan manajemen keuangan. Tenaga pengajar ahli dari 
Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas 
Sanata Dharma bertindak sebagai pemberi dan pendamping materi, yang 
disampaikan dalam bentuk kombinasi antara teori, contoh praktik bisnis, 
diskusi/tanya jawab, tugas lapangan, dan evaluasi tugas lapangan.

Sebagai puncak acara, para peserta mengikuti sesi workshop ter akhir, 
yaitu presentasi perencanaan bisnis (business pitching). Peserta 
melakukan pitching dari rencana bisnis yang telah disusun selama 
workshop berlangsung di depan para pemangku kepentingan terkait, 
yaitu dari pihak Bank Indonesia, Batik Keris, BRI, dinas perindustrian 
daerah, serta Kementerian Perindustrian. 

Sesi business pitching dimaksudkan agar peserta mendapatkan tang-
gapan (feedback) dari para pemangku kepentingan mengenai rencana 
bisnis (business plan) yang telah disusun. Selain itu juga untuk mem-
berikan peluang mendapatkan mitra kolaborasi pengembangan bisnis. 
Setelah workshop penyusunan perencanaan bisnis selesai, peserta 
program Design Lab akan mendapatkan pendampingan dan coaching  
 perancangan desain dan pengembangan produk berdasarkan rencana 
bisnis yang telah disusun masing-masing peserta pada workshop ini.
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sentra IKM Batik Tancep, dan tenaga pengajar Universitas Pendidi-
kan Ganesha untuk sentra IKM Perhiasan Celuk. Selama workshop 
manajemen usaha berlangsung, para peserta mendapatkan materi 
yang meliputi strategi manajemen, pemasaran, operasional, manaje-
men SDM, keuangan, dan kolaborasi.

Selain tenaga pengajar dari Universitas Sanata Dharma, Universitas 
Gadjah Mada, dan Universitas Pendidikan Ganesha, Design Lab 2021 
juga bekerja sama dengan tenaga ahli lainnya yaitu Sonny Agustiawan, 
seorang praktisi bisnis dari Universitas Prasetiya Mulya yang ikut 
mendampingi program tahap pertama. Kemudian untuk program 
pendampingan tahap kedua di 2022, rencananya akan menghadirkan 
antropolog Hairus Salim, dan Satya Brahmantya serta Ariy Arka, yang 
keduanya merupakan desainer produk kriya dan fesyen.

Seputar Progam Design Lab

Design Lab adalah salah satu program dari Bali Creative Industry 
Center (BCIC) yang merupakan mitra dari Direktorat Industri Aneka 
dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kementerian Perindustrian 
dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri 
kreatif subsektor kriya dan fesyen. Program Design Lab berfokus pada 
pengembangan IKM sentra melalui pengembangan produk, khususnya 
penciptaan desain-desain produk baru yang berorientasi pasar.

Perancangan dan pengembangan produk memiliki andil 50% dalam 
penciptaan nilai tambah sebuah produk. Pelaku IKM pada umumnya 
belum dapat melakukan perancangan dan pengembangan produk baru 
dengan optimal, sehingga nilai tambah dari produk yang diciptakan 
masih tergolong rendah. Umumnya, hal ini disebabkan oleh banyaknya 
kendala yang dialami oleh pelaku IKM, seperti biaya pengembangan 
yang cukup mahal, kurangnya pengetahuan mengenai kiat-kiat mende-
sain produk, kurangnya pemahaman akan kebutuhan konsumen, dan 
kurangnya kemampuan untuk menentukan harga yang tepat. 

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, program Design Lab 
melibatkan banyak pihak seperti akademisi, praktisi bisnis, desainer, 

Suasana Workshop manajemen usaha dengan para pelaku IKM batik.

Program Design Lab 2021
Program Design Lab 2021 dibagi menjadi dua tahap yang dilak-
sanakan dalam dua tahun. Tahap pertama dilaksanakan pada 2021, 
pelaku IKM di sentra mendapatkan pendampingan di bidang mana-
jemen usaha, yang terbagi menjadi workshop manajemen usaha 
dan workshop penyusunan rencana bisnis. Pada tahap kedua, yang 
akan dilaksanakan pada 2022, pelaku IKM di sentra mendapatkan 
pendampingan di bidang desain dan pengembangan produk. 

Pembagian dua tahap ini ditujukan agar peserta dapat mema-
hami kedua jenis materi, yaitu manajemen usaha dan desain serta 
pengembangan produk secara lebih komprehensif. Design Lab 2021 
diadakan di tiga lokasi, yaitu:

1   Sentra IKM Batik Bayat, Klaten, Jawa Tengah
2   Sentra IKM Batik Tancep, Gunung Kidul, Daerah Istimewa      

Yogyakarta
3   Sentra IKM Perhiasan Celuk, Gianyar, Bali.

Adapun peserta yang mewakili IKM dari ketiga sentra tersebut 
wajib memenuhi kriteria sebagai berikut; berusia maksimal 35 
tahun, memiliki minimal lima pegawai, telah menjalankan bisnis 
pakaian jadi atau perhiasan selama minimal 2 tahun, termotivasi 
untuk berwirausaha dan bersedia, serta sanggup untuk mengikuti 
seluruh tahapan program.

Pendampingan tahap pertama berupa workshop manajemen usaha 
telah dilaksanakan secara bauran (daring dan luring) pada 25 Ok-
tober 2021 untuk sentra IKM Batik Bayat dan sentra IKM Perhiasan 
Celuk. Sedangkan untuk sentra IKM Batik Tancep dilaksanakan pada 
30 Oktober 2021. Pendampingan berlangsung selama lima minggu 
(27 hari) dan ditutup pada 29 November 2021. 

Tenaga pengajar yang dilibatkan untuk mendampingi peserta antara 
lain berasal dari Universitas Sanata Dharma untuk sentra IKM Batik 
Bayat, kemudian tenaga pengajar Universitas Gadjah Mada untuk 
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INFO KEBIJAKAN

antropolog, pemerintah, pelaku IKM, dan juga konsumen. Melalui 
kolaborasi antara pihak-pihak tersebut, program Design Lab di-
harapkan dapat memenuhi tujuan berikut:

1 Membangun ekosistem industri di sentra IKM
2 Meningkatkan Business Value Added (BVA) berbasis pasar
3 Mendukung pengembangan pariwisata.

Program ini dijalankan dalam bentuk inkubasi/workshop dan 
pendampingan pengembangan produk serta pengembangan 
bisnis, agar pelaku IKM di sentra mendapatkan bekal ilmu pen-
getahuan yang dibutuhkan. Hal itu bertujuan agar mereka dapat 
menjalankan bisnis mandiri yang berkelanjutan, dan produk-
produk yang diciptakan lebih mudah diterima di pasar dan 
berorientasi ekspor.

Sejak pertama diluncurkan pada 2018, program Design Lab telah 
merambah berbagai sentra IKM dengan komoditi fesyen dan kriya, 
seperti bordir, tas, perhiasan perak, kerajinan kayu, anyaman bam-
bu, dan batik. Program ini juga telah berhasil menelurkan sekitar 
23 business plan dan lebih dari 35 desain purwarupa produk baru.

Program Design Lab terbuka untuk semua pihak yang memiliki 
kepedulian terhadap sentra IKM, terutama di bidang fesyen dan 
kriya, agar dapat turut berkontribusi dan berkolaborasi dalam 
pengembangan IKM Indonesia. Bagi yang berminat untuk berparti-
sipasi atau berkontribusi, baik para pemangku kepentingan, calon 
mitra, desainer, pelaku IKM, sentra, ataupun masyarakat umum, 
dapat meghubungi pihak BCIC melalui website https://bcic-ikm.net 
dan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Design Lab dan 
program-program BCIC lainnya. (Muhammad Wendy Dwianzah)

Rincian Materi Pendampingan Manajemen Usaha Design Lab 2021

Tahap

Ideasi Strategi Manajemen

Strategi Manajemen

Pemasaran

Operasional

Keuangan

Visi

Transformasi

Kolaborasi Kolaborasi

Penyusunan & Presentasi

Business Plan

Materi Tema 
Nilai Tamabah Ide Bisnis
Kanvas Model Bisnis

Penilaian Internal dan Eksternal Bisnis
Strategi Bersaing

Standar Produksi
Peningkatan Kualitas Produk

Analisis Kinerja Keuangan
Pembuatan Laporan Keuangan

Segmentasi Pasar
Branding
Pemasaran Digital

Pengelolaan Hubungan Konsumen
Pemberdayaan Komunitas
Penyusunan Purwarupa

Workshop Penyusunan Business Plan
Penyusunan Business Plan
Presentasi Business Plan

Para peserta Workshop IKM batik.

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

ovop.kemenperin.go.id

Call Center : +62 819-688-188
Telp: 021-5255509 ext 2360

Fax: 021-5255351
E-mail: ovopkemenperin@gmail.com

Info lebih lanjut
cek website:
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Pengembangan Pengembangan 
Sentra IKM Logam Sentra IKM Logam 
di Provinsi Jawa Tengahdi Provinsi Jawa Tengah

PENGRAJIN logam di Provinsi Jawa Tengah mampu memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan industri kecil 
dan menengah (IKM) logam dalam negeri. Sentra IKM logam 

tersebar di beberapa wilayah seperti Semarang, Klaten, Ceper, 
Boyolali, Purbalingga, Pati, dan Tegal. Produk-produk unggulan 
mereka sudah ada yang dipasok untuk memenuhi kebutuhan 
komponen bagi perusahaan manufaktur besar di Indonesia, seperti 
sektor industri otomotif. 

Sentra IKM Logam Kota Semarang

Salah satunya adalah Sentra IKM Logam Bugangan, Kota Semarang 
yang telah ada sejak 1950-an dan pada 1974 menjadi masa keema-
san dalam pembuatan kompor minyak tanah. Terkenal dengan 
daerah industri kalengan, Bugangan juga mampu memproduksi 
ember seng, panci, dandang, oven, gerobak sampah, mesin cuci 
hingga ekskavator.

Di tengah pandemi covid-19, pengrajin IKM Logam di Bugangan 
masih tetap bertahan karena yang dijual adalah produk rumah 
tangga yang selalu dibutuhkan. Dari konsumen rumah tangga 

untuk dipakai sendiri, hingga usaha rumah makan atau katering 
masih beli di sana. Itu karena selain memberikan kualitas produk 
yang bagus dengan harga yang lebih terjangkau, juga garansi 
apabila produk rusak karena pemakaian.

Namun seiring dengan perkembangan zaman lokasi tersebut semakin 
ramai dengan permukiman, sehingga aktivitasnya dapat mengganggu 
lingkungan sekitar, serta lokasi yang dekat dengan sungai Banjir 
Kanal Timur sering dilanda banjir. Hal tersebut me latarbelakangi 
pem bangunan sentra IKM Logam di Kawasan Industri Wijaya Kusuma 
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang IKM di 2021. 

Pembangunan sentra IKM di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kota 
Semarang perlu diapresiasi karena sejalan dengan Peraturan Men-
teri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Kawasan Industri. Diharapkan ke depannya sentra 
IKM Logam ini juga dapat menjadi bagian rantai pasok industri 
lainnya yang ada di lokasi kawasan industri tersebut.

Dari hasil pembangunan melalui DAK Fisik Bidang IKM telah 
berdiri 74 ruang produksi yang disiapkan bagi IKM, yang saat ini 

Konsentrasi pada produk rumah tangga membuat pengrajin IKM Logam di Bugangan, 
Semarang masih tetap bertahan dengan baik. Pandemi covid-19 tak membuat mereka 
kehilangan pelanggan karena perlakuan khusus yang diberikan terhadap kualitas produk.

INFOINFO
UtamaUtama

Sentra IKM logam baru di Semarang, Jawa Tengah.
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telah terisi sebanyak 65 IKM. Berada di luas lahan 2,3 hektare, 
selain ruang produksi terdapat juga gedung promosi, gudang, dan 
tempat pengolahan limbah. Ke depannya sentra IKM Logam yang 
lama (Bugangan) akan difungsikan sebagai lokasi pemasaran dan 
aktivitas industrinya akan dialihkan ke lokasi sentra yang baru. 
Pemerintah daerah menaruh harapan yang cukup besar agar melalui 
pembangunan sentra IKM Logam tersebut, ekonomi masyarakat 
bisa segera bangkit pasca pandemi covid-19.

Sentra IKM Logam Kabupaten Tegal

IKM Logam Kabupaten Tegal memiliki potensi untuk dikembangkan 
menjadi industri komponen otomotif yang terkait dengan pemenu-
han kebutuhan industri otomotif. Produk-produk komponen oto-
motif merupakan produk strategis karena merupakan bahan baku 
bagi industri hilirnya yaitu industri kendaraan motor dan mobil.

Industri logam di Kabupaten Tegal berkembang pesat dan menjadi 
kearifan lokal. Keberadaan industri ini bahkan membuat Tegal 
dijuluki sebagai Jepangnya Indonesia. 

Julukan tersebut diberikan karena masyarakat Tegal dikenal andal 
di bidang industri logam. Pada 1982, industri logam Kabupaten 
Tegal mengalami masa kejayaan dengan menghasilkan produk 
untuk kebutuhan sektor perumahan, pertanian, transportasi, ke-
sehatan, pompa air tangan dan alat penyemprot (sprayer) hama. 
Bersamaan dengan itu, diresmikan Lingkungan Industri Kecil (LIK) 
Talang Cempaka Baru (Takaru). Istilah Takaru diambil dari nama 
desa Talang di Kabupaten Tegal dan Desa Cempaka di Kota Tegal 
yang memiliki potensi IKM perlogaman. 

Beberapa IKM Logam di Kabupaten Tegal telah memiliki kemam-
puan dan potensi untuk bermitra dengan industri besar ataupun 
BUMN. Namun saat ini kemitraan tersebut masih terbatas pada tier 
3, dan diharapkan dengan adanya bimbingan manajemen, akses 

pasar dan peningkatan kemampuan bagi IKM sehingga IKM dapat 
menjadi pemasok langsung industri besar/BUMN.

Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Ke-
cil, Menengah dan Aneka bersama Dinas Perindustrian Kabupaten 
Tegal menginisiasi pembentukan Material Center untuk IKM sektor 
logam dan komponen alat angkut di Kabupaten Tegal. Inisiatif kerja 
sama ini sebagai upaya strategis memenuhi kebutuhan bahan baku 
yang berkelanjutan dan berkualitas untuk sektor IKM logam. 

Material Center tersebut berperan dalam penyediaan bahan baku 
berbasis logam bagi IKM di sentra IKM Logam Tegal, sekaligus 
sebagai penyedia jasa logistik yang mengoptimalkan penjemputan 
bahan baku maupun pengantaran order barang jadi dari IKM ke-
pada mitranya. Untuk mendukung secara penuh kegiatan produksi 
bagi IKM sekitar, Material Center juga mendukung melalui jasa 
permesinan yang dapat dimanfaatkan oleh IKM.

Namun ketersediaan bahan baku yang disediakan oleh Material 
Center untuk IKM masih terbatas karena bahan baku yang ada 

sekarang merupakan bagian dari 
skema CSR TMMIN (PT Toyota Motor 
Manufacturing Indonesia). Diharap-
kan Kementerian Perindustrian dapat 
menggandeng industri logam seperti 
PT Krakatau Steel untuk membuat 
skema akses bahan baku dengan 
harga yang terjangkau seperti yang 
telah dilakukan oleh PT TMMIN.

Sebagian dari IKM logam masih 
belum mendapatkan tempat di LIK 
Takaru sehingga pemerintah daerah 
mengusulkan kembali penambahan 
pembangunan ruang produksi bagi 
IKM melalui DAK Fisik Bidang IKM 
2023. Dengan demikian, dapat me-
ningkatkan jumlah IKM yang memiliki 
daya saing tinggi, sehingga dapat 
berpartisipasi dalam rantai pasok in-
dustri otomotif nasional yang menjadi 
bagian penting dalam perkembang an 
ekonomi di Indonesia. (Eva Laida)Suasana di Material Center Logam di Tegal, Jawa Tengah.

Salah satu workshop di sentra IKM logam Semarang.

FOTO-FOTO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN
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Sentuhan Apik 
Sentra IKM Kreatif 
Semanggi Harmoni

INDUSTRI kreatif hadir untuk menjadi wadah bagi para pelaku 
usaha yang memiliki ide serta gagasan cemerlang agar dapat 
mengolah kreativitasnya. Kreativitas yang dihasilkan diharapkan 

dapat membantu pertumbuhan ekonomi serta dapat membuka 
lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Industri kreatif merupakan bidang penting yang harus terus dikem-
bangkan seiring berjalannya waktu. Itu sebabnya perlu dibangun 
bersama-sama dalam perkembangannya karena merupakan salah 
satu penopang perekonomian negara.

Kota Solo, Jawa Tengah merupakan kota yang memiliki banyak 
budaya, selain menjadi kota yang memiliki banyak industri kreatif. 
Salah satu contoh kreasi dari Kota Solo yaitu Solo Carnival, kera-
jinan wayang kulit, batik khas Solo, dan lain–lain. Pemerintah Kota 
Solo memiliki keinginan untuk mengembangkan ekonomi kreatif 
sebagai daya saing bangsa.

Pada kesempatan tersebut, dalam rangka pengembangan pember-
dayaan ekonomi kreatif yang ada di masyarakat dengan berbasis 
kewilayahan, sentra IKM Kreatif Semanggi Harmoni hadir dalam 
rangka memberikan kontribusi untuk para pelaku IKM untuk 
berdaya saing maupun mengembangkan pasar.

Sentra IKM Semanggi berlokasi di Kecamatan Pasar Kliwon, 
Kota Solo itu dibangun melalui dana alokasi khusus (DAK) 
tahun anggaran 2018–2020 dari Kementerian Perindustrian, 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 
dengan prioritas Nasional. 

Sentra IKM kreatif semanggi Harmoni mulai beroperasi sejak 
2021 serta merupakan hub bagi produktivitas sekaligus show-
room untuk komunitas IKM industri kreatif (sandang, batik, dan 

Kreativitas ialah kata kunci bagi 
pengembangan produk lokal yang 
berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi. Pemberdayaan ekonomi 
kreatif di Kota Solo berkontribusi 
bagi para pelaku industri 
kecil dan menengah dalam 
mengembangkan pasar.

L===== t

Keragaman produk  yang dipajang di sentra IKM Semanggi Harmoni, Solo.
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kerajinan). Selain itu ada juga bidang pelatihan tentang manaje-
men maupun penciptaan desain dan produk baru.

Sentra IKM kreatif semanggi harmoni menjadi pusat sumber 
industri kreatif; mulai dari pelatihan, produksi, promosi dan akti-
vitas terkait dengan lingkup industri kreatif seperti bedah budaya, 
workshop tematik, pertunjukan budaya dan aktivitas lain. Hal itu 
akan menjadi sumber industri kreatif kolaboratif berbasis industri 
kreatif rumahan.

Fasilitas sentra IKM Semanggi Harmoni tersebut selain sebagai 
pusat pengembangan industri kreatif juga dimanfaatkan untuk 
sarana mengembangkan bidang kesenian. Selain itu produk IKM 

kreatif di showroom juga untuk kunjungan studi banding dari 
berbagai daerah.

Sentra IKM Semanggi Harmoni juga bisa digunakan sebagai 
tempat pengembangan kreativitas. Hal itu karena mereka telah 
mengembangkan konsep tradisional dan modern. Untuk tradisional 
contohnya batik tulis dan cap batik. Sementara yang modern sudah 
berbasis digital. Designer sudah menggunakan alat-alat yang digital, 
mesin batik yang digital, cantingnya sudah menggunakan digital.

Adapun produk yang diproduksi di sentra IKM Semanggi Harmoni 
rata-rata sudah diekspor ke Prancis, Kanada, dan Rusia. Dengan 
adanya sentra IKM Semanggi Harmoni diharapkan dapat menjadi 
pendorong bagi IKM Solo dalam mengembangkan usaha serta 
produknya. Selain itu diharapkan menjadi salah satu pusat industri 
kreatif, yang menjadi tulang punggung pengembangan IKM di Kota 
Solo. (Dinda Maharani, dari berbagai sumber)

Salah satu fasilitas yang disediakan di Gedung Sentra IKM Kreatif Semanggi Harmoni.

Adapun komunitas IKM dan IKM Kreatif di Kota Surakarta yang 
berada di Sentra IKM Semanggi yaitu:                          

1 IKM Paguyuban Kampung Batik Laweyan

2 IKM Paguyuban Kampung Batik Kauman

3 IKM Nasrafa

4 Asosiasi Pengrajin Perca Kota Surakarta

5 IKM Sanggar Wayang Gogon (SAWAGO)

6 IKM Kostum Carnival (Canthing Kakung)

7 IKM Ubo Rampe Handmade (crafter)

8 IKM Digital Lounge (DILO) Solo

FOTO-FOTO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN
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Kepiawaian meracik dedaunan dan rempah-rempah menjadi jamu tak bisa 
dilakukan sembarang orang. Di tangan warga Desa Nguter, meracik jamu sudah 
menjadi aktivitas keseharian. Bahkan kini jamu sedang diupayakan sebagai 
warisan budaya tak benda.

Jamu Nguter 
dari Gendong ke Kafe

INFO UTAMA

Sarti pedagang jamu keliling dari Ds Nguter, kab Sukoharjo.

yang melakukan pekerjaan meracik jamu ini adalah kaum ibu, yang 
dilakukan sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Kepiawaian ibu-ibu di Desa Nguter dalam meracik jamu akhirnya 
tersebar sampai ke Sukoharjo dan sekitarnya. Sejak saat itu banyak 
sekali pesanan dan peminat yang datang, tidak ketinggalan dari 
keluarga keraton Kasunanan Surakarta. 

Pesanan yang semakin banyak membuat ibu-ibu di Desa Nguter 
berpikir untuk mencari cara agar dapat membawa jamu sampai ke 
pembeli. Akhirnya mereka mencoba membawa botol-botol jamu 
dengan memasukannya ke bakul lalu menggendong di punggung, 
yang kemudian dikenal dengan sebutan penjual jamu gendong 
atau mbok jamu asal Nguter.

Destinasi wisata jamu
Desa Nguter juga dinobatkan sebagai kampung Destinasi Wisata 
Jamu di Indonesia. Di samping Nguter memang dikenal sebagai 
desa peracik jamu pertama di Indonesia, juga karena potensi indus-
tri jamu yang ada di sana dari hulu ke hilir. Mulai dari tanam an obat 
herbal, IKM jamu, jamu gendong hingga industri obat tradisional. 
Diyakini potensi industri jamu rumahan bisa menjadi daya tarik 
wisata bagi pelancong yang datang berkunjung.

Ketika memasuki Desa Nguter disambut gapura bertuliskan 
Kampung Jamu Nguter, menandakan hampir semua warga di sana 
memproduksi jamu. Memang dari luar terlihat biasa saja seperti 
tidak ada aktivitas, namun di dapur setiap rumah akan ditemukan 
berbagai empon-empon yang akan diolah. Mulai dari kunir, jahe, 
temulawak, kencur, daun pepaya, daun katuk, daun salam, dan 
lain- lain.
 
Masyarakat Nguter juga memanfaatkan pekarangan rumah untuk 
menanam empon-empon sebagai tanaman obat keluarga (Toga). 
Pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk Toga memberikan 
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KONON keberadaan jamu di bumi pertiwi ini berasal dari se-
buah desa kecil di ujung perbatasan Kabupaten Sukoharjo 
dan Wonogiri, Jawa Tengah yang bernama Desa Nguter. Warga 

Nguter sudah mulai meracik aneka dedaunan rempah-rempah men-
jadi minuman jamu sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Saat itu 
masih ada segelintir orang yang bisa meracik jamu. Pada umumnya 
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banyak keuntungan bagi warga, di samping dapat memenuhi 
kebutuhan sendiri juga dapat menambah pendapatan keluarga.
Pembuatan jamu secara tradisional pada umumnya dengan menum-
buk bahan ramuan jamu di dalam lumpang. Setelah bahan halus 
kemudian ditambah air matang secukupnya untuk memudahkan pe-
nyaringan dan pemerasan, selanjutnya air saringan dapat langsung 
diminum. Jamu-jamu ini dikemas ke dalam botol lalu dimasukan 
ke bakul kemudian digendong di punggung. 

Untuk jamu produksi yang sudah dikemas menjadi serbuk, proses 
pengolahannya berbeda dengan jamu tradisional. Industri jamu 
cenderung menggunakan bahan baku yang sudah dikeringkan 
atau diekstrak, kemudian digiling halus dan dicampur menjadi 
satu lalu dikemas.

 Adapun jenis jamu yang biasa dibawa dalam kemasan botol pada 
bakul gendongan mbok jamu yaitu beras kencur, kunyit asem, jamu 
pahitan seperti sambiloto atau brotowali, jamu watukan, jamu cabe 

puyang, jamu galian singset, jamu kuat, dan jamu keruh kencur. 
Ada juga jamu lain seperti uyup-uyup, kunci sirih, atau kudu laos. 
Penjual jamu keliling biasanya menerima pesanan sesuai dengan 
keluhan para pelanggan.

Seiring berjalannya waktu pengrajin jamu Nguter mulai berino-
vasi. Mereka tidak hanya menyajikan jamu gendong yang sudah 
melegenda, namun juga dalam bentuk varian lain; seperti jamu 
racik siap seduh, jamu serbuk, jamu yang diberi pemanis rasa, 
dan lainnya. Keberadaan jamu gendong mulai berkurang dan 
makin sedikit. 

Mereka sekarang tidak hanya berkeliling membawa gendongan 
jamu tetapi ada juga yang menggunakan sepeda ontel, gerobak 
dorong, bahkan sepeda motor.

Pengrajin jamu di desa Nguter juga beragam terdiri dari pengusaha 
kecil hingga besar, mulai dari bakul gendong hingga kemasan. Yang 

Ilustrasi mpon-mpon bahan jamu.
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sudah berkembang besar seperti Sabdo Palon, Gujati 95, dan Bisma 
Sehat. Sementara yang lainnya masih berupa industri rumah tangga. 
Kabupaten Sukoarjo memiliki Koperasi sebagai wadah untuk 
menampung pengrajin jamu dengan berbagai permasalahannya. 
Sedikitnya ada sekitar 100 pengrajin jamu Nguter yang terdaftar 
sebagai anggota Koperasi Jamu Indonesia (Kojai) yang dipimpin 
Suwarsi Murtedjo. 

Kojai memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan 
Nguter sebagai kampung jamu. Pemberdayaan dan pelatihan 
yang ditujukan kepada pengrajin jamu tradisional merupakan 
upaya untuk mempertahankan keberadaan jamu tradisional seiring 
perkembangan jamu kemasan. 

Kojai menyadari pentingnya modernisasi jamu melalui pelatihan 
pembuatan jamu yang higienis dan inovasi-inovasi resep jamu bagi 
jamu tradisional. Kojai juga memfasilitasi industri jamu kemasan 
dengan pihak luar seperti pemerintah daerah, Badan POM, dan 
stakeholder lainnya. 

Pasar jamu Nguter 

Desa Nguter selain memiliki kampung Jamu sebagai destinasi wisa-
ta, juga memiliki pasar jamu pertama di Indonesia. Dulunya pasar ini 
hanya merupakan pasar tradisional biasa, namun kemudian Bupati 
Sukoharjo saat itu, Wardoyo Wijaya mengubah pasar jamu Nguter 
dari pasar tradisional menjadi pasar berskala internasional. Pasar 
jamu Nguter diresmikan pada 2013 yang disediakan bagi pedagang 
yang khusus menjual produk-produk terkait jamu, mulai dari bahan 
baku jamu, bakul, botol, jarik, dan lain-lain. 

Jamu yang dijual di pasar Nguter sebagian besar berasal dari 
Kampung Jamu Nguter dengan berbagai merek dagang. Tya, salah 

seorang pemilik toko jamu Bisma Sehat di pasar Nguter, menutur-
kan bahwa jamu yang di jual di toko miliknya tidak hanya produk 
sendiri, tetapi juga produk jamu dari perusahaan lainnya seperti 
Sabdo Palon, Gujati 95, Anoman, Wisnu JWK, Punto Dewo, Narodo, 
dan lain-lain.

Tya adalah putri dari Wiji, salah seorang pengrajin jamu tradisional 
skala rumah tangga dari Desa Nguter puluhan tahun lalu. Usaha 
jamu Wiji kemudian diteruskan puteranya, Mulyadi, yang akhirnya 
sukses menjadi salah satu perusahaan jamu terbaik di Kabupaten 
Sukoharjo yaitu Bisma Sehat. Tya, adik Mulyadi, bersama suaminya 
Pryanto berperan sebagai marketing produk jamu Bisma Sehat 
dengan mengelola Toko Bisma Sehat di pasar Ngunter, Sukoharjo.

Kafe jamu Nguter

Kafe jamu pertama di Indonesia ini diresmikan berbarengan dengan 
Pasar Jamu Nguter. Lokasinya pun berada di gedung yang sama yaitu 
terletak di los bawah Pasar Jamu Nguter. Tujuan utama dibangun-
nya kafe jamu ini oleh pemerintah daerah setempat adalah untuk 
mendukung destinasi wisata jamu Nguter.

Sementara tujuan lain yang cukup penting dibangunnya kafe jamu 
ini di antaranya untuk meningkatkan eksistensi jamu di kalangan 
anak milenial. Selain itu untuk dapat menarik kalangan anak muda 
agar gemar minum jamu dan menghilangkan kesan bahwa rasa 
jamu itu pahit. 

Kafe jamu menyajikan jamu yang juga dikombinasikan dengan 
aneka ragam minuman lain, seperti temulawak dikombinasikan 
dengan lidah buaya atau dengan cendol, bahkan dicampur juga 
dengan jahe, sereh, dan kencur. Juga tersedia sirup jamu yang 
ada rasa manisnya seperti sirop sambiloto.

Pintu Gerbang masuk Kampung Jamu Desa Nguter, kab Sukoharjo.
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Produk jamu herbal dengan berbagai varian rasa di kafe jamu 
menjadi pemikat para kaum milenial. Jamu yang disajikan dengan 
rasa enak, tidak pahit dan getir juga sehat. Hal ini terlihat di tengah 
pandemi covid 19 keberadaan kafe jamu semakin diminati kaum 
milenial. 

Jamu yang tersedia di kafe jamu dipasok oleh perusahaan jamu 
Gujati 95 Utama sebagai pemasok inti, meskipun ada juga dari 
perusahaan lain seperti Sabdo Palon. Gujati 95 berasal dari Kam-
pung Jamu Nguter dan merupakan anggota Kojai.

Warisan budaya tak benda 

Pada 2019 jamu telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak 
benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Ristek). Ini 
merupakan syarat utama untuk usulan jamu sebagai WBTB tingkat 
dunia melalui UNESCO.  Terkait dengan hal tersebut peneliti jamu 
dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion (UNESCO) berkunjung ke sentra industri atau Kampung Jamu 
Nguter, Sukoharjo. 

Hal itu merupakan bagian dari upaya pengajuan nominasi jamu 
sebagai WBTB di level internasional melalui UNESCO pada 2022. 
Produk jamu dinilai memiliki keunikan sebagai warisan nenek 
moyang yang berkhasiat menjaga sistem imun tubuh di tengah 
pandemi covid 19.

Pada kesempatan itu para pengrajin jamu dan penjual jamu diminta 
mengisi kuesioner yang tujuannya untuk mengetahui lebih dalam 
tentang produk jamu. Kuesioner tersebut menjadi bahan pertim-
bangan UNESCO untuk menentukan apakah jamu layak atau tidak 
diakui sebagai WBTB dunia. (Elly Muthia)

Pasar Jamu Nguter, Sukoharjo.

Kafe Jamu Nguter Sukoharjo tempat nongkrong anak-anak muda untuk menikmati 
jamu ala kafe.

FOTO- FOTO DOK. KEMENPERIN
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SELAMA ini Kabupaten Boyolali ternama dengan produk susu 
sapinya yang melimpah. Namun ternyata, di salah satu desa 
di Boyolali, yakni di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, 

terdapat hamparan perkebunan kopi yang eksis sejak penjajahan 
Belanda dan aroma biji kopinya mirip harum nangka. 

Di Desa Banyuanyar, warga menyebut pohon kopi jenis excelsa ini 
sebagai kopi barendo, atau lebare londo, yang artinya setelah (pen-
jajahan) Belanda. Sebutan itu populer setelah warga Banyuanyar 
menyadari banyak pohon kopi ekselsa ini tumbuh di kebun-kebun 
rakyat atau halaman belakang rumah mereka. 

Pohon kopi ini berbatang tinggi dan besar sehingga beberapa orang 
juga yang menyebutnya legendar. Pohon kopi ekselsa umumnya 
berbunga putih, dan bijinya tak sebesar kopi robusta. “Keunikannya, 
kalau buah sudah merah, rasanya cenderung manis, aroma nangka 
dan sedikit rasa kambium,” kata Widodo, salah satu pengelola 

Kelompok Tani Kopi di Desa Banyuanyar, saat mengajak GEMA 
ke kebun kopi nangka di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, 
Kabupaten Boyolali, 24 Mei 2022. 

Widodo menunjukkan beberapa pohon kopi barendo tumbuh 
di halaman rumah warga di Dk.Dukuh. Sekilas, pohon itu tak 
tampak seperti pohon kopi karena tingginya yang melebihi 
atap rumah. Dengan ketinggian itu, produktivitas kopi ekselsa 
Banyuanyar juga tak sebanyak kopi robusta pada umumnya. 
Petani hanya bisa memanen sekitar 1-2 ton kopi ekselsa atau 
kopi nangka per tahun.

Di Banyuanyar, lahan kopi terbanyak berada di Dusun/Dukuh 
Dukuh, dengan luas mencapai 171.492 meter persegi, dan 
terdapat sekitar 19.285 pohon di dalamnya. Tak hanya kopi 
nangka atau ekselsa yang ditanam di area itu, ada pula jenis 
robusta dan arabika yang tumbuh subur dan rimbun. Bersama 

Dari Jahe Sampai 
Kopi, Paket 
Komplet Industri 
Desa Banyuanyar
Desa Banyuanyar, Kabupaten Boyolali yang terletak di jalur lintas 
pariwisata andalan di Jawa Tengah, perlahan tumbuh dengan 
mengusung konsep desa wisata, edukasi, dan kampung UMKM. 
Pemerintah Desa Banyuanyar mencoba mengangkat beragam sumber 
daya alam yang ada di wilayah itu dengan sentuhan ala One Village 
One Product. Tiap dukuh atau dusun memiliki komoditas unggulan 
masing-masing. 
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Gedung Sentra Kampuss Kopi Banyuanyar 
dibangun dari Dana Alokasi Khusus sentra IKM 
yang difasilitasi oleh Ditjen IKMA Kemenperin.
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perangkat Desa Banyuanyar dan Gabungan Kelompok Petani 
Banyuanyar, tim GEMA sempat blusukan ke dalam hamparan 
kebun kopi robusta yang dikelilingi oleh pohon sengon sebagai 
pohon peneduh. 

Widodo mengungkapkan, rata-rata, petani bisa memanen sekitar 
10 ton kopi dari lahan di Dk. Dukuh. “Karena produksi ekselsa tak 
bisa sebanyak arabika dan robusta, jadi petani juga menanam jenis 
robusta dan arabika untuk menjaga produktivitas,” kata Widodo.

Eko Budi Suroso, pemilik dan pengelola Omah Kopi Ngemplak Desa 
Banyuanyar, kemudian mengajak tim GEMA menyeduh biji kopi 
ekselsa dan membandingkannya dengan kopi robusta dan arabica 
hasil alam Banyuanyar. Aroma buah segar langsung menguap saat 
barista Omah Kopi menuangkan kopi ekselsa ke sloki. Beberapa orang 
bahkan menyebut harus kopi ini mirip dengan harum pisang rebus.

“Di Omah Kopi Ngemplak ini kami tak hanya melayani pembelian 
kopi jadi, tapi juga secara terbuka mengajak konsumen belajar 
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Kafe Omah Kopi Ngemplak menyajikan aneka kopi khas Banyuanyar.
FOTO- FOTO DOK. KEMENPERIN

tentang kopi. Siapapun bisa meracik, menyeduh, dan merasakan 
kenikmatan kopi khas Banyuanyar,” kata Eko.

Pemerintah Desa Banyuanyar memang sedang gencar mengem-
bangkan potensi daerahnya agar semakin bernilai tambah dan 
turut mendongkrak perekonomian warganya. Desa ini terletak tak 
jauh dari jalan utama Solo-Semarang, atau berada di dekat lintasan 
kawasan destinasi pariwisata Jawa Tengah dan kawasan strategis 
pariwisata nasional Borobudur. 

Untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Borobudur, 
Pemerintah Desa Banyuanyar berupaya mengemas pembangunan 
desa dengan konsep desa wisata berbasis agro. Kepala Desa 
Banyuanyar, Komarudin mengungkapkan banyak potensi alam 
yang bisa dikembangkan di Banyuanyar, yaitu pengolahan kopi, 
pengolahan susu, pengolahan jahe organik, pengolahan tanaman 
obat keluarga, hingga kampung seni.

“Sejak 2019 visi misi kami yaitu mengembangkan smart village. 
Kami mulai dengan mengangkat Kampuss Kopi atau Kampung 
susu dan kopi Banyuanyar sebagai pusat edukasi, wisata, dan hub 
digital untuk mendongkrak potensi dan kearifan lokal Banyuanyar,” 
kata Komarudin.

Komarudin sengaja mengangkat potensi kekayaan kopi yang dimiliki 
Banyuanyar di tengah tren penikmat kopi yang terus menanjak. Apa-
lagi, cita rasa kopi Banyuanyar dengan sejarahnya yang legendaris, 
kata Komarudin, patut dikemas menjadi keunggulan lokal untuk 
memberikan nilai tambah pada komoditas yang ada di desa tersebut.

“Kopi nangka itu rumpun liberica exelsa. Namun dulu oleh Dinas 
Pertanian diminta untuk jangan dimunculkan nama liberica ex-
celsanya, tapi munculkan ikon lokal, dari aroma, ya kopi nangka. 
Kami angkat potensi kopi nangka ini meskipun kami juga punya 
kopi varietas lainnya,” kata Komarudin. 

Luas lahan kopi di Banyuanyar mencapai 44,4 hektare, dengan rata-
rata hasil panen sekitar 32,4 ton per tahun. Lahan kopi terbanyak 
berada di Dukuh Dukuh dengan luas 171.492 meter persegi. Namun 
sayangnya, kata Komar, banyak petani yang masih menjual kopi 
dalam bentuk biji mentah ke pasar. “Kami perlu pusat edukasi dan 
hub untuk mengintegrasikan seluruh proses unit usaha di desa ini. 
Oleh sebab itu, dibangunlah Gedung IKM Kampuss Kopi.”

Pada Desember 2021, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat 
Jenderal Kecil, Menengah, dan Aneka memfasilitasi Pemerintah Desa 
Banyuanyar dengan bantuan pembangunan sentra IKM dari Dana 
Alokasi Khusus, berupa Gedung IKM Kampuss Kopi (Kampus Kopi 
Command Center), dan sepaket peralatan pengolahan kopi. Total 
terdapat 32 buah alat pengolah kopi yang diterima Kampuss Kopi, 

Produk olahan jahe 
buatan salah satu 
kelompok tani di 
Banyuanyar.
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yaitu 3 buah mesin roaster, 3 buah alat ukur kadar air biji kopi, 3 buah 
mesin pengemas, 4 buah mesin grinder, 3 buah mesin espresso, 6 
buah ketel elektrik, 3 buah coffee drip scale, 4 profesional mix coffee 
dispenser & milk cooler, 3 hydraulic scissor lift 1000 mm x 800 kg. 

Peralatan tersebut sebagian telah digunakan di Omah Kopi Ngem-
plak, dan sebagian akan dipakai untuk operasional di Gedung 
IKM Kampuss Kopi (Kampus Kopi Command Center). Komarudin 
mengungkapkan, Gedung IKM Kampuss Kopi diharapkan menjadi 
sarana pembelajaran berbagai hal terkait peningkatan kapasitas 
SDM desa, SDM desa wisata, dan SDM pelaku UMKM. Gedung 
ini juga akan menjadi showcase dari semua unit usaha di bawah 
pengelolaan BUMDesa. 

“Gedung IKMM Kampuss Kopi akan menjadi tourism hub yang 
menyajikan semua produk unggulan dan keunikan desa. dan digital 
corner yang merupakan creative hub segala hal terkait produk dan 
konten digital,” kata Komarudin.

Demi Visi Desa Wisata 

Desa Banyuanyar memiliki 9 dukuh atau dusun, yaitu Dusun Banyu-
anyar, Dusun Ngemplak, Dusun Bunder, Dusun Jumbleng, Dusun 
Geneng, Dusun Dukuh, Dusun Gronjong, Dusun Rekuning, dan Dusun 
Wangan. Setiap dusun memiliki keunggulan sumber daya yang berbeda.

Dusun Ngemplak dijadikan pusat wisata kopi karena terdapat 
UMKM kopi. Dusun lain yang sudah mulai berkembang potensinya 
yaitu Dusun Dukuh sebagai pusat karawitan dan tumbuhnya kopi 
nangka, Dusun Geneng sebagai pengembangan UMKM kuliner, 
Dusun Banyuanyar sebagai sentra UMKM tanaman obat keluarga, 
dan Dusun Wangan untuk pengembangan UMKM susu. Selain itu, 
ada Dusun Jumbleng yang tengah dikembangkan UMKM jahe or-
ganiknya, serta Dusun Bunder sebagai sentra gerakan seni budaya, 

dan Dusun Rekuning dan Dusun Grenjeng yang akan dikembangkan 
sebagai pusat UMKM anggur.

Tak heran jika Desa Banyuanyar pede mengusung produk eksperi-
mental tourism atau atraksi wisata dengan lebih menggali pengala-
man yang dirasakan oleh wisatawan melalui keterlibatan langsung 
dalam aktivitas. Apalagi, posisi Kabupaten Boyolali berada di 
koneksi kawasan destinasi pariwisata Jawa Tengah dan Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional (Destinasi Super Prioritas) Borobudur. 

Pemerintah Desa Banyuanyar bahkan telah menyusun 5 kelompok 
atraksi wisata yang bisa dikembangkan, mulai dari sisi edukasi, 
budaya, kesehatan, olah raga, hingga eko wisata. Di desa ini, ma-
syarakat bisa berwisata sekaligus belajar di Omah Kopi, Omah 
Varian Jahe dan Omah Susu Cowboy untuk mengetahui proses 
pengolahan kopi, jahe, dan susu sapi yang dilakukan oleh Kelom-
pok Petani dan Ternak di Banyuanyar.  Selain itu, masyarakat bisa 
melakukan jelajah desa, menyusuri kebun kopi (coffee trail) dan 
belajar kesenian karawitan di Desa Banyuanyar. 

Konsep desa edukasi ini sebetulnya bermula dari visi Komarudin 
saat pertama kali dilantik menjadi Kades pada 2019, yaitu untuk 
menjadikan Desa Banyuanyar sebagai kawasan desa hijau dan 
pintar (green smart village) menuju desa yang mandiri, relijius, dan 
berbudaya. Untuk mewujudkan itu, maka diciptakanlah program-
program salah satunya yaitu mengembangkan ketersediaan fasili-
tas penunjang desa wisata melalui Program Peningkatan Sarana 
Prasarana Destinasi Pariwisata Kampung Susu dan Kopi. 

Targetnya pada 2023-2025 Desa Wisata Kampus Kopi Banyuanyar 
telah berhasil mengimplementasikan green smart village yang ra-
mah lingkungan, dengan didukung teknologi tepat guna untuk infor-
masi masyarakat, kegiatan pertanian, peternakan, serta mendukung 
kegiatan ekonomi, lingkungan, dan sosial. (Putri Adityowati)

Petani Banyuanyar menunjukkan biji kopi robusta Banyuanyar.
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Mengulik Mengulik 
Devisa dari Devisa dari 
Lampung Lampung 
Melalui LadaMelalui Lada

Peluang mendapatkan devisa dari lada 
terbuka lebar. Provinsi Lampung memiliki 
segala kelengkapan yang dibutuhkan 
untuk mengembangkan rempah ini. 
Kemenperin pun menggagas dengan 
mewujudkan desa devisa lada hitam.

SIAPA yang tidak memiliki lada di dapur rumah? Rasa yang 
lezat serta aroma yang menggoda menjadikan lada sebagai 
bumbu yang wajib ada dalam berbagai masakan. Tidak 

hanya menambah rasa lezat, lada ternyata juga berefek baik pada 
kesehatan. Lada dapat membantu mengontrol gula darah, mem-
perbaiki pencernaan, mencegah kerusakan sel tubuh, serta efek 
menyehatkan lainnya.

Lada merupakan rempah dengan berjuta fungsi. Selain digunakan 
sebagai bahan tambahan pangan, lada juga seringkali diolah hingga 
menjadi minyak dan wewangian. Proses peningkatan nilai tambah 
lada secara utama dilakukan dengan panen ketika buah lada sudah 
matang, perontokan, perendaman, pengupasan dan pencucian, 
pengeringan, sortasi dan pengemasan. 

Diversifikasi produk lada di antaranya adalah lada bubuk (black 
pepper), lada hijau kering (dehydrated green pepper), lada hijau 
kering yang dibekukan (freeze-dried green pepper), lada hijau yang 
diawetkan (preserved green pepper), lada beku (frozen pepper), lada 
manis (pepper sweet), lada yang digunakan untuk kesehatan (pepper 
in medicinal use), lada dalam botol (pepper in brine–cane, bottle, 
bulk), minyak lada (pepper oil), oleoresin lada (pepper oleoresin), par-
fum lada (pepper perfume), dan wewangian lada (pepper potpourri).

Proses pengolahan

Produk lada yang paling umum berada di pasaran adalah produk 
olahan lada hitam dan lada putih. Walau berbeda warna, kedua 
jenis lada ini berasal dari tanaman yang sama, yaitu piper nigrum. 
Perbedaannya terdapat pada tingkat kematangan buah ketika 
dipanen dan proses pengolahannya. Lada hitam dipanen ketika 
buah masih belum matang dan berwarna hijau, lalu dimasak dan 
dikeringkan. Sedangkan lada putih dipanen ketika buah sudah 
matang sepenuhnya, lalu direndam, dan difermentasi.

Perbedaan waktu panen buah lada menghasilkan dua rasa yang 
berbeda. Lada hitam memiliki rasa yang kuat, sedangkan lada 
putih memiliki rasa yang lembut. Perbedaan rasa tersebut berpen-
garuh terhadap negara pengonsumsi, dimana lada hitam populer 
digunakan pada masakan Barat, sedangkan lada putih populer 
digunakan pada masakan Asia.

FOTO- FOTO DOK. KEMENPERINFOTO- FOTO DOK. KEMENPERIN
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Sebagai salah satu rempah paling populer, lada merupakan salah satu 
komoditas subsektor perkebunan yang telah memberikan kontribusi 
nyata sebagai sumber devisa, penyedia lapangan kerja, dan sumber 
pendapatan petani. 

Dikenal sebagai salah satu negara penghasil rempah dunia, Indonesia 
merupakan salah satu produsen dan eksportir utama lada di dunia. 
Pada 2021, ekspor lada Indonesia menyentuh angka 34,4 ribu ton 
atau 39,2% dari produksi nasional dengan nilai 149,1 juta USD ke 
negara tujuan ekspor seperti Vietnam, Tiongkok, India, Jerman, dan 
Amerika Serikat.

Program pengembangan

Provinsi Lampung sebagai produsen lada terbesar kedua pada 2021, 
berhasil memproduksi 14,8 ribu ton (17% dari produksi nasional) dengan 
luas areal 45,8 ribu hektar. Sejak 2016, Lampung telah mendapatkan 
sertifikat Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan HAM dengan 
nama Lada Hitam Lampung yang dihasilkan dari Kabupaten Lampung 
Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Tanggamus. Peran perlind-
ungan Indikasi Geografis ini sangat penting, yang salah satunya adalah 
untuk melindungi masyarakat dari pemalsuan suatu produk. 

Direktorat Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kement-
erian Perindustrian turut berupaya mengembangkan industri kecil dan 
menengah lada di Lampung. Program pengembangan yang dilakukan 
meliputi pengembangan terhadap sentra maupun terhadap IKM dalam 
sentra itu sendiri. Pengembangan sentra IKM Hilirisasi Lada melalui 
Dana Alokasi Khusus (DAK) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten 
Lampung Timur guna menentukan pola pengembangan sentra IKM 
olahan rempah. 

Sedangkan pengembangan terhadap IKM mencakup peningkatan 
SDM dan daya saing IKM, pengembangan kemitraan, peningkatan 
kapasitas pengelolaan kelembagaan, serta pelatihan dan kemitraan 
beriorientasi ekspor. 

Pada 2022 Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan 
(Dit IKM PFBB) sebagai kepanjangan tangan Ditjen IKMA telah 
melakukan beberapa kegiatan untuk mengembangkan sentra serta 
pelaku IKM lada di Lampung. 

Sebagai tindak lanjut surat Gubernur Lampung perihal usulan 
pengembangan hilirisasi produk lada Provinsi Lampung, Dit IKM 
PFBB menginisiasi focused group discussion (FGD) mengenai 
rencana pembangunan/revitalisasi IKM lada di Lampung Timur 
pada Maret 2022. 

Pada FGD tersebut, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung menyatakan 
bahwa pada 2022 akan dialokasikan kegiatan pelaksanaan bimbingan 
teknis pengolahan lada, serta bantuan alat produksi lada. Pada bulan 
berikutnya, Dit IKM PFBB kembali mendatangi Lampung sebagai 
tempat bimbingan teknis produksi dan sistem keamanan pangan.

Dongkrak ekspor

Bimbingan teknis terhadap industri kecil dan menengah ditujukan 
untuk mengembangkan produk dan meningkatkan daya saing IKM, di-
mana salah satunya adalah bimbingan kepada IKM untuk mengetahui 
serta memahami tentang produksi olahan lada dan sistem keamanan 
pangan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan akses pasar dalam 
negeri maupun ekspor serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di Kabupaten Lampung Timur. 

Pimpinan Ditjen 
IKMA bersama 

dengan peserta 
Bimtek Olahan 

Rempah.
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Materi bimbingan teknis yang diberikan mencakup 
izin edar dan label pangan, kemasan dan pendaftaran 
merek, prospek pasar bumbu dan rempah di pasar 
global, serta sistem mutu produk pangan.

Selain itu, pada puncak Gerakan Nasional Bangga 
Buatan Indonesia Lagawi Fest di Pulau Tegal Mas, 
Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada 23 
Juni 2022, Kemenperin resmi meluncurkan Desa 
Devisa Lada Hitam di Kabupaten Lampung Timur. 
Dalam program Desa Devisa Lada Hitam, Kemenperin 
melalui Ditjen IKMA dan Lembaga Pendampingan 
Ekspor Indonesia (LPEI) mendampingi lebih dari 500 
petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok 
Tani Cahaya Baru untuk mendukung peningkatan 
daya saing IKM menembus pasar ekspor. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasas-
mita mengharapkan bahwa pendampingan di desa 
devisa dapat mendongkrak ekspor dan pendapatan 
devisa yang berkelanjutan di daerah yang produknya 
menjadi komoditas unggulan ekspor. Program 
pendampingan berupa penguatan manajemen usaha, 
pemberian sarana produksi, pendampingan akses 
pasar, pendampingan sistem keamanan pangan 
dan pelatihan aplikasi keuangan dalam penyusunan 
laporan keuangan. (Nareswari Andhara Dahayu, 
diolah dari berbagai sumber)

Ketika buah lada sudah matang dan dipetik, lalu dilakukan perendaman, pengupasan, pencucian, 
pengeringan, sortasi dan pengemasan.

Proses pemilahan  lada hitam di Kabupaten Lampung Timur.

INFO UTAMA

www.klinikki.kemenperin.go.id

Telp : (021) - 5255509 ext. 2168
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klinik.hkiikm@gmail.com 

Klinik Kekayaan
Intelektual Ditjen IKMA

Direktorat Jenderal 
Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian RI

Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 15
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan - Indonesia
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Pengembangan sentra industri kecil 
dan menengah (IKM) tahu dan tempe di 

daerah dilakukan mulai dari pembinaan, 
pendampingan hingga bimbingan teknis. 

Revitalisasi Sentra Revitalisasi Sentra 
IKM Tahu dan Tempe IKM Tahu dan Tempe 
Somber BalikpapanSomber Balikpapan

Pintu masuk Sentra IKM Tahu Tempe Somber

PRODUSEN tahu dan tempe menjadi salah satu pelaku 
usaha industri kecil menengah (IKM) yang terus me-
ningkatkan produksinya secara efektif dan efisien. 

Sentra IKM tahu dan tempe menjadi salah satu sentra yang 
diharapkan mampu berkembang di setiap kota di Indonesia, 
termasuk Balikpapan, Kalimantan Timur. Produk tahu dan 
tempe menjadi produk olahan makanan yang terbuat dari 
kedelai dan dapat membantu memenuhi protein. Keduanya 
sudah cukup familiar bagi masyarakat Indonesia. 
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Sebagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan 
pangan lokal, Pemerintah Kota Balikpapan mengembangkan 
pembangunan sentra industri yang dapat dilakukan dengan 
penataan lingkungan. Salah satunya dengan pemindahan lokasi 
sentra IKM. Beberapa langkah pun dilakukan untuk mewujudkan 
hal tersebut di antaranya melalui pembinaan, pendampingan 
hingga diadakannya bimbingan teknis produksi. 

Sebelumnya, sentra industri tahu dan tempe di Balikpapan berlo-
kasi di Gunung Sari Ilir, namun saat ini menjadi sentra IKM Somber 
atau Sentra Kawasan Industri Kecil Somber (SIKS). 

Pemindahan lokasi dilakukan guna memperbaiki tata ruang dan 
meminimalkan limbah olahan dari kedelai terhadap lingkungan. 
Balikpapan memiliki dua kawasan yang menjadi peluang untuk 
sentra IKM yaitu, sentra IKM tahu dan tempe yang berlokasi di 
Somber dan sentra tenun dan oleh-oleh di Kebun Sayur. 

Ruang produksi

Keberadaan sentra IKM tahu dan tempe Somber mendapat per-
hatian lebih dari Pemerintah Kota Balikpapan terkait penataan 
industri. Dibangun di atas lahan luas sembilan hektare, dengan 
status kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, 
sentra IKM Somber dalam proses pengembangan. Hal ini dilakukan 
untuk mewujudkan kota yang nyaman dan layak huni.

Kini, sentra IKM Somber telah ditempati hampir 60 perajin. Terdiri 
atas pembuat tahu, tempe, dan beberapa perajin lain di antaranya 
ada juga yang membuat permainan anak-anak. Dengan mengadap-
tasi pola produksi dari beberapa kota di Pulau Jawa, seperti Yogya-

karta dan Semarang, sentra IKM Somber mempunyai tempat yang 
dapat dijadikan ruang untuk produksi.

Persoalan terkait bahan baku dan sumber daya manusia menjadi 
salah satu tantangan tersendiri untuk IKM industri di daerah. Dalam 
hal ini Kementerian Perindustrian sangat mendukung pemerintah 
daerah untuk melakukan pembangunan dan revitalisasi sentra 
IKM tahu dan tempe melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Adapun program DAK pada 2021 berupa revitalisasi gedung, ruang/
area produksi serta revitalisasi infrastruktur fisik di dalam sentra 
IKM. Sebelumnya program DAK 2018 berupa 14 unit rumah produksi, 
pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penyam-
bungan pasang baru PLN daya 3.500 VA, sertifikasi SLO Rumah 
Produksi SIKS, pembangunan jalan, pembangunan drainase, dan 
pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB). Sementara 
tidak ada program DAK di 2019 dan 2020 selain pembangunan IPAL, 
kantor, rumah produk, rumah contoh, fasilitas peralatan untuk IKM. 
Adapun bagi IKM ada pelatihan untuk mengembangkan keterampilan.

Pembangunan sentra IKM di daerah pun sudah berjalan di beberapa 
kabupaten dan kota salah satunya di Balikpapan. Melalui program 
revitalisasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan SDM dan 
tata kelola kelembagaan sentra IKM serta meningkatkan kesiapan 
IKM untuk berpartisipasi dalam pasar ekspor dan  menghasilkan 
produk yang berdaya saing.

Dalam proses pengembangannya, sentra kawasan IKM Somber 
akan memperluas jangkauan industri lainnya, sehingga tidak hanya 
perajin tahu dan tempe saja namun bisa ditempati oleh perajin lain. 
(Dinda Maharani, dari berbagai sumber)

       

Ilustrasi. Satu proses pembuatan tahu di sentra IKM.
FOTO- FOTO DOK. KEMENPERIN
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Penerapan Produksi 
Bersih pada Sentra 
IKM Logam 
Isu pencemaran 
lingkungan sebagai hasil 
proses produksi industri 
IKM sangat krusial. Hal itu 
bisa diminimalkan dengan 
membina pelaku industri 
untuk menerapkan 
produksi bersih. 
Kementerian Perindustrian 
pun memberikan 
pendampingan.

FOTO- FOTO DOK. KEMENPERIN

Proses electroplating 
di Gaza Stable 



GEMA 37

SENTRA industri merupakan pusat kegiatan industri pe-
ngolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan 
fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh 

perusahaan di sentra industri tersebut. Hal tersebut bertujuan 
untuk; a) Mempercepat pertumbuhan industri, b) Memberikan 
kemudahan bagi kegiatan industri, c) Mendorong kegiatan 
industri berlokasi disentra industri, d) Menyediakan fasilitas 
lokal industri yang berwawasan lingkungan. 

Pembinaan yang banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun 
pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang tergabung dalam 
sentra IKM adalah tentang penerapan produksi bersih (cleaner 
production) pada sentra. Hal itu begitu penting karena pendirian 
sentra IKM ini dipersiapkan untuk membantu perekonomian daerah 
dalam jangka panjang di mana tempat sentra berada. 

Salah satu pembinaan yang sudah dilakukan oleh dinas perindus-
trian melalui Dit Jen IKM pada 2019 dengan memberikan pendam-
pingan penerapan produksi bersih pada industri alat-alat rumah 
tangga, alat kesehatan, komponen otomotif, dan usaha jasa proses 
pelapisan logam. Hal itu dilakukan dengan menggunakan bantuan 
arus dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam 
pelapis ke material yang hendak dilapis (electroplating).

Dalam pelaksanaan pembinaan dipilih perusahaan IKM berisiko 
tinggi yang berdampak terhadap lingkungan sekitar salah satunya, 
yaitu IKM Nusasari Teknik   . Perusahaan ini menghasilkan kompo-
nen engsel mobil boks dan kunci mobil serta kegiatan elektroplating 
yang beralamat di Jln Kenanga 6 G2 No 2 Perumahan Indogreen 
Citeurep, Jawa Barat. 

Jaga kualitas

Perusahaan Nusasari yang berdiri sejak 2010 ini dipimpin oleh 
Badrudin Sapta Putra. Awal mula Badrudin memulai usaha dari 
hanya menerima order dari beberapa kenalan selama 3 tahun 
(2006–2009) untuk dibuatkan komponen yang sesuai kebutuhan 
pelanggannya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut 
tidak bisa memenuhi pesanan komponen karena Badrudin meng-
alami kendala terbatasnya bahan baku logam dan kenaikan harga 
cukup tinggi. 

Dampaknya, Badrudin pada 2010 membuka usaha sendiri mem-
buat engsel mobil boks untuk membentuk dan menekuk besi-
besi menggunakan dongkrak mobil. Meski dengan peralatan yang 
sederhana tapi bisa memenuhi permintaan pihak yang selama ini 
jadi pelanggannya.

Karyawan yang sedang melakukan electroplating.
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Dari pesanan komponen engsel mulai ada pesanan lain berupa 
kunci–kunci peralatan mobil, Nusasari Teknik  membeli dua me-
sin peralatan bekas cetak dan pres untuk membuat komponen 
pesanan pelanggan dan peralatan untuk jasa electroplating. De-
ngan semakin bertambahnya pesanan, Badarudin pun menambah 
tenaga kerja dari sebelumnya tiga tenaga kerja bertambah menjadi 
delapan tenaga kerja. 

Badrudin tekun dan ulet mengembangkan usaha disertai upaya 
memperbaiki kualitas dan memenuhi pesanan pelanggan tepat 
waktu. Meski selama dua tahun mengalami pandemi covid-19 Nusa-
sari Teknik mengalami penurunan pesanan sampai 50%, di sisi lain 
ada penambahan permintaan berupa alat panggangan ikan, sate, 
dan roti. Selain itu juga ada permintaan jasa untuk electroplating 
dari perusahaan lain. Dengan begitu bisa menutupi kekurangan 
biaya operasional perusahaan yang omset setiap bulannya berkisar 
Rp20 juta-Rp40 juta. Meski secara perhitungan ekonomi belum 
bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal, tapi masih bisa 
menutupi kebutuhan operasional perusahaan. 

Melihat perkembangan Nusasari Teknik yang semakin maju dan 
menambah usaha lain pada bidang electroplating, pada 2019 

mendapatkan fasilitas pendam-
pingan tentang penerapan Produksi 
Bersih (cleaner production) dari 
Kementerian Perindustrian melalui 
Direktorat Jenderal Industri Kecil 
dan Menengah. 

Hal serupa juga dilakukan ke 
beberapa perusahaan IKM yang 
tergabung pada sentra industri 
yang dianggap memenuhi syarat 
bisa menerapkan kegiatan produksi 
bersih. Seperti halnya Nusasari 
Teknik yang menghasilkan kompo-
nen mobil dengan menggunakan 
sistem electroplating untuk semua 
produk yang dihasilkan. Penerapan 
produksi bersih di lingkungan 
sentra industri sangat penting. 
Hal itu terutama untuk sentra yang 
banyak menggunakan air buangan 
dari proses produksi, seperti elec-
troplating yang dianggap berbahaya 
karena bisa mencemari sumber air 
sekitarnya.  

Meminimalkan 
dampak negatif
Sejak berdiri dari 2010, proses 
produksi di Nusasari Teknik be-
lum pernah diprotes masyarakat. 
Kendati lokasi lokasi usahanya 
berada di ujung perumahan, tapi 
dalam menjalankan usahanya 
tidak menimbulkan bau, bunyi 

maupun asap yang bisa berdampak negatif terhadap masyarakat 
sekitar. Itu karena pelaksanaan produksi bersih hanya difokuskan 
pada penataan saluran air buangan dari bak proses produksi 
electroplating sampai pada bak penampungan air buangan, 
dengan penambahan zat kimia berupa kapur dan acid brightener 
(PP 2070). Bahan kimia ini dimaksudkan untuk menetralisir air 
buangan yang keluar dari proses electroplating sudah benar-
benar tidak berbahaya untuk disaluran ke got pembuangan akhir. 

Untuk meningkatkan minat pelaku usaha dalam menerapkan 
produksi bersih, tentulah diperlukan sosialisasi tentang manfaat 
hal tersebut bagi pelaku usaha baik secara individu maupun 
berkelompok pada sentra industri. Hal tersebut dilakukan secara 
intensif dan berkelanjutan yang mana penerapan produksi bersih  
bisa menghasilkan produk berkualitas. 

Selain itu penggunaan bahan baku lebih efisien, mengurangi atau 
mencegah terbentuknya bahan pencemar. Mencegah berpindahnya 
pencemar dari satu media ke media lain. Di sisi lain bisa terhindar 
dari biaya pemulihan lingkungan, mengurangi risiko terhadap ke-
sehatan manusia dan lingkungan. Yang tak kalah penting produk yang 
dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional. (Lusiana Mohi) 

INFO UTAMA

Electroplating dilakukan di bak penampungan air buangan, dengan penambahan zat kimia berupa kapur dan acid brightener.
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Sinergi UPT 
dan Perajin 

Sentra 
IKM Logam 

Pasuruan

Industri logam memiliki peluang bagus 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 
Para perajin membutuhkan bantuan guna 
meningkatkan kapasitas produksi. Ditjen 
IKMA hadir dengan sejumlah program yang 
dibutuhkan mereka.

JIKA kita mengenal home industry atau industri rumahan, dapat 
dikatakan industri rumah tangga termasuk kategori usaha kecil yang 
dikelola keluarga. Bisa diartikan sebagai memusatkan kegiatan di 

sebuah rumah keluarga tertentu, dan para karyawannya berdomisili di 
tempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut. 

Hal itu juga dapat dikatakan bahwa industri rumahan dapat membuat 
kelompok sama yang bisa diartikan dengan sentra. Sentra industri kecil 
dan menengah (sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri 
kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan 
bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama. 
Selain itu juga dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang diran-
cang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta 
dikelola oleh suatu pengurus profesional.

Pengembangan sentra IKM merupakan amanah Undang-undang Nomor 
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mana pasal 14 menyebutkan 
peran pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan per-
cepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan 
industri. 

FOTO- FOTO DOK. KEMENPERINContoh produks yang dihasilkan IKM Logam PT Boma Bisma Indra
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Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengemban-
gan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan 
peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengem-
bangan sentra IKM. Salah satu sentra IKM yang sedang bergeliat dan 
berkembang adalah sentra IKM Logam di Kota Pasuruan, Jawa Timur. 
Kota Pasuruan memiliki potensi besar sebagai sentra logam dan 
merupakan sendi perekonomian daerah guna menopang kemajuan 
perekonomian nasional di tengah pandemi covid-19.

Pada awal berdirinya, IKM Logam di Pasuruan hadir untuk men-
dukung komponen permesinan di PT Boma Bisma Indra (BUMN 
yang bergerak di bidang industri berat). Awalnya IKM Logam masih 
menggunakan metode lama dalam pengecoran logam yaitu dengan 
teknik gravity casting. Teknik pengecoran ini adalah salah satu proses 
tertua yang diketahui untuk membuat logam dan paduan logam. 

Pendirian wadah 

Hanya saja hal itu menjadi kendala tersendiri bagi perajinlogam di 
Pasuruan dalam meningkatkan jumlah produksi dan efisiensinya. 
Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perda-
gangan (Disperindag) Kota Pasuruan mendirikan Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Logam. Tujuannya untuk mewadahi para perajinlogam 
yang sudah turun temurun guna mendongkrak kapasitas produksi 
dan daya saing. Pada awal berdiri UPT milik Disperindag itu memiliki 
jasa pelayanan coating yang dikhususkan bagi sentra IKM Logam 
Pasuruan. 

Saat ini pesanan yang diterima dari UPT tersebut tidak hanya berasal 
dari Kota Pasuruan, melainkan juga dari wilayah Bangil dan Kraton, 
Kabupaten Pasuruan. IKM Logam dari Kota Pasuruan sebelumnya 

sudah memiliki andil cukup besar dalam perakitan cikal bakal mobil 
nasional (mobnas) GEA, yang di produksi PT INKA, Madiun, Jawa 
Timur. Kepala UPT Logam pada Disperindag Kota Pasuruan (Andika 
Tri Hartadi) mengungkapkan setidaknya terdapat 310 IKM Logam 
yang ada di Sentra IKM Logam Pasuruan dan mayoritas dari mereka 
membutuhkan proses coating untuk produk logam yang dibuatnya. 

Proses coating ini berupa powder coating dengan melapisi permu-
kaan logam menggunakan cairan khusus untuk bahan logam. Rata-
rata produk yang memerlukan proses ini adalah produk aksesoris dan 

Aktivitas pembubutan.

INFO UTAMA

Aktivitas penyambungan antara part yang satu dengan part yang lain.
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suku cadang (spare part) otomotif. Untuk lama pengerjaan rata-rata 
membutuhkan waktu satu hari kerja. Tidak hanya pusat pelayanan 
coating logam, UPT Logam Pasuruan juga menyediakan jasa electro 
platting (pewarnaan) untuk pelaku IKM di sentra IKM Logam.

Pewaris usaha

Salah satu di antaranya dari sentra IKM Logam Pasuruan yang sudah 
berperan aktif menghasilkan produk-produk yang berbahan baku 
logam adalah CV Dwi Putra yang beralamat di Jln Hang Tuah X  No. 2 
Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. 
IKM ini telah berjalan puluhan tahun yang didirikan 1948 oleh ayah 
dari H Imron Thoyib sebagai penggagas awal dan pemilik usaha ini. 

Saat ini H Imron Thoyib merupakan generasi kedua yang melanjutkan 
tongkat estafet kepemimpinan ayahnya sejak 1977. Saat itu produk 
yang dibuat meliputi komponen otomotif saja. 

Saat ini produk yang dibuat sangat beragam seperti alat-alat mobil, 
suku cadang lampu, spare part dan aksesoris kendaraan bermotor roda 
dua dan roda empat, komponen kapal, dan lain sebagainya. Produk 
yang diproduksi menggunakan tingkat presisi cukup rendah, sedang-
kan industri besar rata-rata menggunakan tingkat presisi yang tinggi.

Proses produksi industri ini menggunakan bahan-bahan dari logam 
seperti besi, kuningan, tembaga, dan alumunium, yang ditangani 
20 tenaga kerja. Untuk distribusi produk kebanyakan pesanan yang 
diterima H Imron berasal dari Kota Surabaya. Sebagai pemilik IKM 
Logam, ia siap mendukung pelaksanaan produksi komponen lokal 
guna memenuhi permintaan produksi massal logam di Tanah Air. 

Pihaknya berharap adanya dorongan pemerintah dalam meningkat-
kan kinerja UPT Logam di Pasuruan agar sentra IKM dapat berjalan 
lebih cepat dalam meningkatkan proses produksinya.

 Tidak hanya itu diperlukan pembaruan dalam mesin yang digunakan 
IKM Logam di Pasuruan ini, seperti menggunakan mesin CNC digital, 
guna efisiensi cutting plat logam. Pembaruan perlu dilakukan karena 
mayoritas di sentra IKM ini masih menggunakan mesin dengan 
teknologi industri lama seperti gravity casting. 

Kemudian untuk biaya mesin cutting dari UPT Logam ke depannya 
dapat dikurangi, bahkan jika perlu dibebaskan untuk menekan biaya 
produksi. Kurangnya dukungan dan koordinasi antar stakeholder meru-
pakan salah satu kelemahan yang dialami pelaku IKM. Itu sebabnya 
diperlukan alternatif penyelesaian masalah.

Program dukungan

Saat ini sentra IKM Logam di Kota Pasuruan jumlahnya mencapai 
ratusan dan terus berkembang di beberapa bagian wilayah. Hal ini 
merupakan sinyal positif karena keberadaan industri kecil logam ini 
mempunyai peranan sangat strategis untuk dikembangkan menjadi 
industri yang lebih menonjol dan mapan, serta berperan mengisi 
keterkaitan proses produksi dengan industri hilirnya. 

Harapan besar para pelaku usaha logam ialah bagaimana mening-
katkan produktivitas. Selain itu perlu tambahan ilmu dan teknologi 

baru yang mempunyai kecepatan perkembangan sesuai kebutuhan 
pasar. Itu sebabnya kebijakan pemerintah dan infrastruktur sangat 
dibutuhkan. 

Guna menjawab hal tersebut Direktorat Jenderal Industri Kecil, 
Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian telah 
memiliki program restrukturisasi mesin. Tujuannya guna meringankan 
beban pelaku IKM khususnya IKM Logam di sentra IKM. 

Bantuan ini merupakan program Ditjen IKMA dengan sistem pembe-
rian potongan harga pembelian mesin/peralatan bagi IKM yang telah 
melakukan pembelian mesin baru yang seluruhnya telah dipasang di 
lokasi perusahaan. 

Ditjen IKMA juga telah melakukan beberapa program di antaranya 
bimbingan teknis pembuatan mould komponen IKM alat angkut 2019, 
pendampingan 5R untuk IKM komponen alat angkut dan fasilitasi me-
sin/peralatan pembuatan dies untuk IKM komponen otomotif di Jawa 
Tengah 2020, dan bimbingan teknis (Bimtek) manajemen produksi 
untuk IKM alat angkut di Jawa Timur 2021.

Selain itu pada 2019 Ditjen IKMA juga menggaet IKM Logam di Pa-
suruan dalam produksi cangkul guna memenuhi kebutuhan cangkul 
di Indonesia. IKM logam yang digandeng sebanyak 32 dan tergabung 
dalam koperasi industri logam yang sudah mampu menghasilkan 432 
dari 1.000 cangkul yang dipesan. Semua program yang dilakukan 
pemerintah semata-mata demi meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, penerapan teknologi dan daya saing pada sentra IKM logam. 

Sinergi pemerintah daerah yang dilakukan antara UPT Logam milik 
Disperindag terhadap sentra IKM logam juga merupakan bentuk nyata 
pemerintah guna mendorong daya saing kapasitas produksi IKM. Tentu 
saja output yang diharapkan ialah dapat meningkatkan efisiensi serta 
produktivitas IKM logam di Kota Pasuruan. 

Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional di berbagai sektor, 
termasuk sektor IKM, diharapkan dapat berkontribusi mendukung 
pemulihan ekonomi di tingkat daerah. (Dhiki Aditya)

Aktivitas pengelasan.

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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MEMASUKI Desa Mekarmaju, Kecamatan 
Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 
terasa seperti memasuki kebanyakan desa-

desa yang ada di bumi parahyangan. Namun, ada 
sesuatu yang menarik ketika dari kejauhan terdengar 
dentaman logam ditempa atau besi sedang dipotong. 
Makin dekat suara itu semakin nyaring, memekakan 
telinga. Sesekali terlihat api memercik dari logam yang 
sedang dipotong. 
 
Menyebut Desa Mekarmaju mungkin tidak banyak 
yang tahu di tempat ini sebagian besar warganya 
memiliki profesi sebagai perajin logam atau bagi orang 
awam disebut pande besi. Perajin atau industri kecil 
logam ini tersebar di delapan rukun warga (RW). 
 
Usaha yang sudah turun temurun ini, sayangnya tak 
ada bisa dilacak secara pasti kapan masyarakat mulai 
memproduksi golok dan perkakas pertanian tersebut 
secara kolektif. Yang diingat oleh para perajin seka-
rang, orang tua dan kakek mereka sudah memproduksi 
alat-alat pertanian sementara generasi ketiga atau 
cucu meneruskan hingga kini. 
 
“Kalau dari kapan (dimulai) saya tidak tahu pasti. Tapi 
dari dulu zaman orang tua (dan juga kakek) saya sudah 
(membuat golok),” ungkap Nasrullah, Ketua BUMDes 
(Badan Usaha Desa) PT Mekarmaju Jaya Abadi. 

Menurutnya informasi yang bisa menjadi sandaran 
sejarah sentra logam di sini adalah adanya golok 
yang diidentifikasi dibuat 1933. Tulisan itu tertera di 
golok yang kini disimpan di sebuah kantor pemerintah 
Jawa Barat.
 
Menurut Nasrullah, para perajin logam terdahulu lebih 
banyak membuat alat-alat untuk mendukung kesenian 
wayang golek seperti pegangan atau handle gunungan. 
Secara bertahap dengan kemampuan yang makin me-
ningkat mereka membuat alat-alat pertanian seperti 
pacul, garpu tanah, sekop, arit, parang, hingga  golok.
 
Para perajin logam yang sekarang sudah mampu 
menghasilkan berbagai produk dan standar kualitas 
nasional jumlahnya makin bertambah. Dalam hitung-
an Nasrullah perajin yang aktif saat ini hampir 200 
industri kecil. Karena usaha yang dilakukan turun 

menurun, sebagian besar sudah memasuki generasi 
ketiga dan sudah menjadi mata pencaharian tetap. 
Untuk proses produksi berjalan terus bahkan saat 
pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu. Pesanan 
tetap ada karena memang produk-produk yang di-
hasilkan di sini dibutuhkan masyarakat.
  
Untuk mewadahi para perajin logam ini dibentuk BUM-
Des yang sudah memiliki legalitas berupa perseroan 
terbatas (PT Mekarmaju Jaya Abadi). Permohonan 
izin dan legalitas resmi sudah ada sejak 2016, namun 
berjalan secara penuh dan aktif melakukan kegiatan 
pada 2019 atau 2020. Menurut Nasrullah, BUMDes 
memiliki peran sebagai penyambung antara buyer 
dan perajin. Pada 2019 juga bersamaan dengan pem-
bentukan material center yang didukung oleh Ditjen 
IKMA Kemenperin.

Bantuan Kemenperin
Peran Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah 
dan Aneka (Ditjen IKMA) Kemenperin diakui oleh para 
perajin logam di Mekarmaju. 

Nasrullah mengungkapkan sudah banyak perajin 
yang menerima bantuan peralatan semi otomatis, 
seperti alat potong besi. Hal itu bisa meningkatkan 
produktivitas karena pekerjaan membuat cangkul 
atau pacul menjadi lebih efisien. Produk bisa lebih 
banyak dihasilkan dibanding bila dilakukan secara 
keseluruhan menggunakan cara tradisional.
 
Tak hanya itu, di 2019 untuk memenuhi kebutuhan 
bahan baku industri kecil dan menengah (IKM) sektor 
logam di Kabupaten Bandung, Ditjen IKMA mendiri-
kan material center di Mekarmaju, khususnya untuk 
perajin yang menghasilkan alat perkakas pertanian. 
Dengan adanya material center ini diharapkan akan 
mampu memacu daya saing dan produktivitas IKM 
nasional.

Material center di sentra logam Mekarmaju ini meru-
pakan unit usaha BUMDes untuk menguatkan rantai 
pasok. Sekaligus juga diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan dari supplier bahan baku, yaitu pesanan 
yang kontinyu dan kompetitif dalam memenuhi mini-
mum order requirement (MOQ). 

Keberadaan sentra logam yang sudah turun temurun ini memberikan 
kontribusi bagi pembangunan. Berbagai produk dari logam dihasilkan 
dari Desa Mekarmaju. Bantuan dari Kemenperin memberikan manfaat 
besar bagi perajin. Adanya badan usaha lokal bisa menjadi wadah perajin 
termasuk dalam komunikasi dengan pihak ketiga.
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Produk perajin Mekarmaju siap dipasarkan

Tantangan bagi perajin khususnya perajin alat perkakas 
pertanian di Mekarmaju adalah ketersediaan bahan baku 
yang memenuhi standar, harga bahan baku, serta terkait 
logistik pengiriman bahan baku dari pemasok dan pengiriman 
produk kepada konsumen.
 
Ini diakui oleh Nasrullah bahwa bahan baku yang ada di 
pengepul, langganan yang biasa memasok perajin alat per-
tanian, tidak selalu memenuhi standardisasi perajin. Dengan 
adanya material center inilah diharapkan memenuhi standar 
bahan baku untuk pembuatan produk logam apabila pesanan 
yang diterima berjumlah banyak.
 
Di samping itu, tentu saja masalah harga yang tidak selalu 
stabil. Ini terkait dengan ketersediaan bahan baku yang 
ada di pemasok. Bila terjadi kelangkaan bahan baku, harga 
akan melambung tinggi. “Perajin jadi sulit menetapkan harga 
produknya,” ungkap Nasrullah.

Standar Nasional Indonesia

Untuk kualitas produk, Ditjen IKMA Kemenperin 
juga memberikan memberikan bimbingan 
teknis pendampingan,  bantuan mesin 
dan peralatan dan penguatan kemampuan 
sentra. Yang tidak kalah penting adalah 
pemberian fasilitas yang sertifikasi SNI 
(Standar Nasional Indonesia).

Hal tersebut merupakan langkah stra-
tegis yang dilakukan Ditjen IKMA 
Kemenperin untuk meningkatkan daya 
saing terutama di tengah banyaknya 
produk impor peralatan pertanian. Program 
pembinaan dan pendampingan kepada 
perajin ini berupa SNI cangkul dan 

produk yang memiliki TKDN (tingkat komponen dalam negeri) untuk 
beberapa produk alat pertanian.

Penyerahan sertifikat SNI Cangkul Dalam Negeri kepada PT Me-
karmaju Jaya Abadi (dengan merek cangkul Kepiting Pusaka) dilak-
sanakan di Gedung Kemenperin, Jakarta, 25 Oktober 2021. Bersamaan 
dengan itu juga diserahkan sertifikat SNI untuk perusahaan lain yaitu 
PT Indobaja Primamurni (cangkul Barong). Dengan sertifikat SNI ini 
membuktikan kualitas produk cangkul buatan perajin di Mekarmaju 
sudah memenuhi persyaratan teknis produk sesuai SNI 0331:2018 
(Cangkul– Syarat Mutu dan Metode Uji). Selain mutu produk yang 
terjaga, SNI juga memberikan perlindungan dan jaminan kualitas 

kepada konsumen atas keamanan, keselamatan, kesehatan, 
dan lingkungan hidup (K3L).

Pendampingan sertifikasi SNI Cangkul di Desa Mekarmaju 
juga melibatkan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) 
Kemenperin sebagai LSPro dalam melakukan sertifikasi 

sampai diterbitnya sertifikat kesesuaian. Nilai TKDN 
dari cangkul produk PT Indobaja Primamurni sudah 

mencapai 58,19% dan 51,96%.

Cangkul produksi lokal merek Kepiting Pusaka 
diharapkan bisa masuk e-katalog pemerintah 
setelah mengantongi sertifikat SNI. Dengan 
masuk ke e-katalog, kedua cangkul produksi 
PT Mekarmaju Jaya Abadi (Kepiting Pusaka) 
tersebut diharapkan bisa memasok kebutuh-
an pusat dan daerah.
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Meskipun para perajin sudah memiliki pelanggan serta wilayah 
pemasaran tersendiri, dengan adanya sertifikat SNI cangkul ini, 
diharapkan akan makin dikenal dan digunakan secara lebih luas. 

Setelah memperoleh sertifikat SNI sebuah perusahaan besar di 
Jakarta memesan cangkul dari perajin Mekarmaju. Juga ada su-
permarket bahan bangunan yang mempercayakan produk cangkul 
dan poduk pertanian lain dari sini.
 
Seorang pelaku IKM Haji Uus yang berkonsentrasi membuat 
cangkul dan peralatan pertanian seperti serok atau garpu tanah, 
merasakan manfaat adanya pembinaan serta serifikat SNI ini. 

Menurutnya, para perajin bisa lebih baik lagi dalam menghasilkan 
produk dan mampu berdaya saing dengan produk yang sudah 
mempunyai nama besar dan bersertifikat terlebih dahulu. Sertifi-
kat SNI menjadi jalan masuk untuk menembus ke pasar modern.

Kemampuan Haji Uus memproduksi cangkul dan peralatan perta-
nian sudah teruji dari kualitas produknya sehingga mendapatkan 
kepercayaan dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta. 
Saat ditemui di bengkel (workshop-nya, Haji Uus sedang sibuk 
mengerjakan pesanan dari perusahaan swasta di Jakarta. Ia sedang 
mengerjakan pesanan cakul dengan berbagai ukuran. 

Sedangkan Kepala Desa Mekarmaju Usep Bunyamin mengharap-
kan dengan sertifikat SNI cangkul ini produk dari perajin logam 
Mekarmaju akan bersaing dengan perusahaan lain. Sekaligus 
menekankan agar para perajin memperhatikan kualitas agar produk 
yang dihasilkan tidak di pandang sebelah mata ketika memasuki 
pasar dan menarik animo masyarakat untuk membelinya.
 

Tantangan

Nasrullah sebagai ketua BUMDes Mekarmaju merasakan manfaat 
pembinaan, bimbingan, dan fasilitas yang diberikan Ditjen IKMA 
Kemenperin. Bahkan menurutnya komunikasi dengan Ditjen IKMA 
sudah jauh dibangun sebelum mendapat sertifikat SNI cangkul. 
 
Sebenarnya tak hanya dengan pemerintah pusat, BUMDes Me-
karmaju juga menjalin kerja sama dengan jurusan metalurgi ITB. 
Menurut Nasrullah, mahasiswa ITB sering menjalani praktik kerja 
di Mekarmaju. Intinya siapa pun yang menjalin kerja sama melalui 
BUMDes Mekarmaju akar diterima selama memberikan manfaat 
bagi perajin.
 
Di balik cerita keberhasilan itu, masih ada hal yang harus dis-
elesaikan oleh BUMDes Mekarmaju. Sebagai pihak ‘penengah’ 
antara perajin logam dan pihak ketiga, Nasrullah masih belum bisa 
menyepakati harga bahan baku dengan pihak pabrik besar seperti 
PT Krakatau Steel (KS). 
 
“Saat ini masih dalam tahap negosiasi dengan PT KS,” tukas 
Nasrullah. Menurutnya, keberadaan material center akan sangat 
bermanfaat bagi perajin khususnya dalam hal pasokan bahan 
baku. Bahan baku akan terjamin standar kualitasnya sehingga 
berpengaruh pula pada produk akhir. Hanya saja untuk saat ini 

harga yang ditawarkan belum cocok dengan kemampuan para perajin 
pada umumnya.
 
BUMDes Mekarmaju juga mendapat tantangan untuk mencari pasar 
baru di luar yang sudah ada. Karena saat ini setiap perajin memiliki 
pelanggan. Bahkan ada yang sudah masuk ke instansi. 

“Masa kita bersaing dengan mereka?” imbuh Nasrullah. Sebenarnya 
masih banyak pasar yang belum tergarap yang bisa dilakkan oleh  
BUMDes seperti pasar modern atau instansi pemerintah dan swasta 
yang belum menggunakan produk logam dari Mekarmaju.
 
Tantangan lain yang dihadapi oleh BUMDes Mekarmaju adalah 
komunikasi dengan perajin. Ini lebih ke internal namun penting agar 
tidak terjadi salah persepsi. “Terkait dengan karakter masyarakat, 
pola pikir yang berbeda karena mungkin ada latar belakang pendi-
dikan, sosial, dan budaya,” ungkap Nasrullah.
 
Legalitas BUMDes sebenarnya harus dimanfaatkan oleh semua 
perajin yang ada. Mereka bisa maju untuk ikut tender, misalnya, 
dengan nama PT Mekarmaju Jaya Abadi. BUMDes juga memiliki 
toko yang memajang (display) produk hasil dari seluruh perajin, 
sehingga calon konsumen yang datang ke sini dan menanyakan 
produk tertentu akan ditunjukkan ke perajin yang tepat.
 
BUMDes tidak hanya berada di tengah berbagai kepentingan para 
perajin logam, namun juga menjadi rumah bagi mereka. Segala upaya 
ini adalah untuk kesejahteraan perajin di sini. (Jay)

Golok kecil yang sudah dilakukan finishing dipamerkan oleh Nasrullah (ketua  
Bumdes Mekarwangi).



46 GEMA

Tas Bordir Aceh 
Singgah ke Mancanegara 
Pascatsunami

Sentra
ke Sentrake Sentra

Kerajinan tas Aceh sesungguhnya sudah ada sejak lama. Bahkan daerah 
ini memiliki bordir motif yang sudah dilakukan secara turun temurun. 
Pascatsunami bordir Aceh malah semakin melanglang buana karena 
relawan berbagai negara menjadikan sebagai buah tangan. Masalah yang 
timbul adalah persoalan hak atas merek.

Beberapa contoh tas Bordir Aceh
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GAMPONG Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten 
Aceh Utara dari puluhan tahun silam terkenal sebagai sentra 
kerajinan tas Aceh. Adapun produk yang dihasilkan saat 

itu hanya sebatas sajadah dan kopiah. Namun kemudian terkenal 
dengan produk kerajinan tas bordir motif Aceh yang dilakukan se-
cara turun temurun oleh masyarakat Ulee Madon sampai sekarang.

Perubahan dan peningkatan varian produk dan merupakan awal 
munculnya tas bordir motif Aceh, ketika pada 1980-an Dinas Per-
industrian Kabupaten Aceh Utara memesan 20 sajadah kepada 
salah seorang pengrajin kopiah dan sajadah yaitu Zainabon untuk 
dibawa ke festival kerajinan di Banda Aceh. Karena waktu yang 
diberikan sangat singkat maka Zainabon mengajak masyarakat 
sekitar untuk membantu mengerjakan sajadah pesanan tersebut. 

Di tahun yang sama Zainabon dikirim pemerintah daerah setempat 
untuk mengikuti festival dan pelatihan ke Tasikmalaya, Jawa Barat. 
Selama satu bulan penuh Zainabon menimba ilmu dan belajar 
bordir dengan berbagai tingkat kesulitannya. Sepulang dari Tasik-
malaya, ia mulai mengembangkan tas bordir motif Aceh seperti 
rencong, pinto Aceh dan sebagainya. Di samping itu Zainabon 
juga menularkan ilmu yang didapat selama di Tasikmalaya kepada 
masyarakat Ulee Madon. Hingga saat ini produk yang dihasilkan 
Zainabon banyak variannya mulai dari tas jinjing, dompet, ransel 
hingga koper. 
 

Pascatsunami

Peristiwa yang menggemparkan dunia terjadi di Aceh pada De-
sember 2004 yaitu terjadinya tsunami yang memorak porandakan 
banyak kota di Aceh. Banyak negara mengirim bantuan kemanu-
siaan, sehingga boleh dibilang saat itu Aceh dipenuhi relawan/
warga negara asing (WNA). Para relawan asing yang saat itu mem-
bantu rehabilitasi dan rekonstruksi banyak tertarik dan menyukai 
kerajinan tas bordir Aceh tersebut. Inilah awal dikenal luasnya tas 
bordir motif Aceh ke mancanegara.

Banyaknya minat WNA terhadap tas bordir Aceh pascatsu-
nami mendorong masyarakat untuk 
bangkit dan kembali berkreasi. 
Apalagi tas bordir Aceh tidak 
hanya digunakan oleh WNA yang 
menjadi relawan di Indonesia 
tetapi juga dibawa ke negara 
me reka bahkan digunakan se-
lebritas dunia. Kerajinan khas 
Aceh ini pun makin dikenal ketika 
tampil pada acara Oprah Winfrey 
Show 2010 yang disaksikan 
jutaan mata di seluruh dunia.

Pandemi covid-19

Industri kerajinan bordir Aceh 
memang menjadi tumpuan bagi 
masyarakat meskipun usaha terse-
but bersifat industri rumah tangga. 

Tetapi tak bisa dipungkiri hal tersebut membawa harapan positif 
terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya, 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat 
menjadi lebih baik.

Di Gampong Ulee Mandon industri kerajinan ini sangat mudah 
dijumpai, karena hampir di semua rumah terdapat pengerjaan 
kerajinan bordir Aceh. Saat ini di Gampong Ulee Mandon ada kurang 
lebih 17 unit usaha kerajinan tas Aceh dengan sekitar 500 pengrajin 
terampil yang menghasilkan berbagai macam tas bordir motif Aceh.

Ketika kondisi perekonomian global maupun nasional mengalami 
penurunan akibat adanya pandemi covid-19, usaha kerajinan 
tas bordir Aceh di Gampong Ulee Mandon tetap eksis meskipun 
mengalami sedikit penurunan. Pengrajin lebih banyak menger-
jakan pekerjaan di rumah masing-masing terutama para pengrajin 
wanita yang menjahit atau membordir motif dilakukan di rumah. 
Sedangkan untuk tahap finishing dilakukan di rumah produksi 
oleh pengrajin pria. 

Sebagaimana dialami oleh Putroena Souvenir, salah satu pengrajin 
tas khas Aceh di Desa Ulee Mado. Pada tahun kedua pandemi 
mereka terus berusaha bertahan agar usaha tetap berjalan. Se-
belum pandemi produk mereka tembus ke mancanegara seperti 
ke Kanada, Amerika Serikat, Spanyol, dan sejumlah negara di Asia 
Tenggara. Saat ini kondisinya sudah mulai membaik meskipun be-
lum terlalu normal. Mereka sudah bisa berproduksi 150 tas per hari 
dengan sebagian besar penjualan dilakukan secara daring (online).

Upaya pengembangan

Pengembangan usaha tas bordir Aceh di Gampong Ulee Mandon 
lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan usaha; seperti di 
bidang produksi, pengembangan produk, promosi, dan pemasaran. 
Dalam pengembangan usaha di bidang produksi, yaitu dengan 

meningkatkan keterampilan para pekerja sehingga dapat meng-
hasilkan produk yang baik secara kualitas dan kuantitas. 

Kualitas produk juga sangat ditentukan oleh bahan 
baku yang digunakan, tingkat kera-

pian bordir, kombinasi warna 
benang pada motif bordir, 
kualitas jahitan bagian akhir, 
finishing, serta pemerik-
saan terakhir oleh pemilik 
atau karyawan yang ditu-
gaskan sebelum produk 
dipasarkan atau dikirim ke 
konsumen.

Sedangkan untuk pengem-
bangan produk, pengrajin 
melakukan inovasi dan va-
rian produk lebih ditambah. 
Biasanya mereka membuat 
tas, dompet, kopiah, sajadah, 

koper, namun sekarang lebih 
bervariasi lagi dengan produk-

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
Tas Pucuk rebung
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produk lain seperti tas tangan wanita untuk ke pesta. Motif bordir 
khas Aceh yang digunakan berupa motif awan meu-rak, pucok 
reubong, pinto Aceh, rencong, dan iku abo, kombinasi motif dan 
warna lebih diperindah dan lebih menarik sehingga banyak diminati 
dan laku di pasaran.

Pengrajin mulai memasarkan produknya secara online melalui me-
dia sosial seperti Facebook dan Instagram. Promosi juga dilakukan 
dengan mengikuti bazar serta pameran yang diadakaan berbagai 
instansi baik pemerintah maupun swasta. Di samping itu pengrajin 
juga mampu beradaptasi dengan pasar dan dapat mengikuti se-
lera konsumen. Sehingga mereka lebih kreatif dan inovatif dalam 
menciptakan produk yang bersifat kekinian seperti memproduksi 
tas bola dan kotak hantaran bermotif khas Aceh.

Perlindungan hak atas merek

Pengrajin tas bordir khas Aceh mengeluhkan sampai saat ini belum 
mendapatkan hak atas merek agar lebih memudahkan pemasaran 
hasil kerajinan warga Gampong Ulee Madon. Hal itu mengingat 
produk kerajinan mereka sudah dipasarkan baik di tingkat daerah, 
dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Keuchik Gampong Ulee 
Madon, Tgk Salahuddin AB, bahkan ada pengrajin yang sudah 
bekerja sama dengan market place dari Amerika Serikat yang 
memasarkan produk kerajinan tas motif khas Aceh secara online.

Mengingat sistem yang dimiliki Kekayaan Intelektual (KI) adalah 
first to file, bagi pengrajin yang produknya sudah laku dan banyak 
beredar di pasaran baik dalam negeri maupun luar negeri, perlin-
dungan atas merek sangat perlu dilakukan. Hal itu bisa dilakukan 
dengan cara mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM melalui Kanwil Kemenkum 
HAM yang ada di daerah. Untuk mengetahui informasi tentang 
prosedur pendaftaran dapat mengakses link berikut:  https://www.
dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur.

Sedangkan first to file adalah suatu sistem pemberian perlindungan 
menganut mekanisme bahwa yang pertama kali/terlebih dahulu 
mengajukan pendaftaran/permohonan dianggap sebagai pemegang 
hak pertama merek maupun desain tersebut. 

Berdasarkan peraturan, proses pendaftaran merek harus selesai 
dalam jangka waktu maksimal 14 bulan. Tapi dalam perjalanannya 
sering melebihi waktu yang sudah ditentukan bahkan sampai 24 
bulan. Namun di dalam prosedur pendaftaran sejak awal merek 
tersebut didaftarkan, sejak saat itu merek tersebut sudah ter-
lindungi tanpa harus menunggu terbitnya sertifikat merek. Merek 
dagang resmi melindungi merek dan menjaga orisinalitas produk. 

Ditjen IKMA Kemenperin juga memfasilitasi pendaftaran merek bagi 
IKM melalui Klinik HKI-IKMA, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menen-
gah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI. Gedung Kementerian 
Perindustrian Lt 15 Jl Jenderal Gatot Subroto kav 52-53, Jakarta Selatan. 
Adapun persyaratan yang harus disampaikan sebagai berikut:

Sentra ke Sentra

1

2

3

4

5

E-tiket merek (file merek/logo) dalam format JPEG, maks 2MB

Scan tanda-tangan pemohon format JPEG, maks 2MB

Scan KTP

Scan perijinan: IUI, TDI dan lain-lain

Mengisi form pengajuan pendaftaran merek format word.

Berkas yang sudah lengkap kirim ke email klinik.hki.ikm@gmail.
com. Silakan hubungi contact center Klinik KI Ditjen IKMA di 
WhatsApp 082312901430 atau (021) (021) 5255509 ext 2168. (Elly 
Muthia, dari berbagai sumber)
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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 
lo�asi produ�si sesuai perizinan berusaha dengan �edatangan 
antara tanggal 1 Agustus 2021 dengan 31 Agustus 2022

01

02
Mesin dan/atau peralatan baru (bu�an be�as dan/atau 
re�ondisi) dengan nilai paling sedi�it 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 
diprodu�si paling lama tahun 2019
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Sebagai warisan bangsa Indonesia 
yang sudah mendunia, rendang harus 
mendapatkan porsi tinggi dalam berbagai 
hal. Ditjen IKMA pun membantu mewujudkan 
sentra industri kecil dan menengah dengan 
segala kelengkapannya di sejumlah kota. 

SENTRA KE SENTRA

Pembangunan Sentra 
IKM Rendang 
di Sumatera Barat

Dirjen IKMA Kemenperin Reni 
Yanita melihat pengolahan 
rendang di sentra IKM rendang 
Payakumbuh

SALAH satu misi pembangunan industri adalah mendorong 
penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia. Secara per-
lahan mulai menunjukkan pencapaian yang cukup menggem-

birakan, walaupun kontribusi Pulau Jawa dalam produk domestik 
bruto (PDB) sektor industri pengolahan non-migas masih dominan. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten-
tang Perindustrian, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan 
percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri 
ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 
perwilayahan industri yang dilaksanakan melalui: a) Pengembangan 
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Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), b) Pengembangan 
Kawasan Peruntukan Industri (KPI), c) Pembangunan Kawasan In-
dustri (KI); dan d) Pengembangan Sentra Industri kecil dan Industri 
Menengah (Sentra IKM). 

Untuk daerah-daerah yang tidak memungkinkan berdirinya sebuah 
industri besar, baik melalui fasilitasi pengembangan WPPI, KPI 
ataupun KI, maka industri dapat ditumbuhkan dengan mengem-
bangkan industri kecil dan menengah (IKM) melalui pengembangan 
sentra IKM. 

Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang 
terdiri dari paling sedikit lima unit usaha yang menghasilkan produk 
sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan 
proses produksi yang sama. Berdasarkan kondisi saat ini, banyak 
potensi daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang 
belum dimanfaatkan. 

Di samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM 
dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang 
efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan sentra IKM 
baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan 
IKM baru. Tujuannya agar dapat dilakukan pengembangan dan pe-
numbuhan IKM secara efisien, baik dalam memperoleh bahan baku, 
pemrosesan bahan baku menjadi produk jadi, dan pemasarannya. 

Potensi rendang

Kementerian Perindustrian memfasilitasi pembangunan sentra 
IKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang IKM untuk me-
ningkatkan produktivitas dan kualitas produk, jangkauan pasar 
dan kemitraan IKM dalam mendukung peningkatan nilai tambah 
industri, penguatan rantai pasok dan pengembangan ekonomi lokal. 
Pembangunan sentra IKM merupakan pembangunan sentra baru 
berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (by design), terpisah 

dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan 
berada di dalam KPI atau yang direncanakan sebagai KPI.

Rendang merupakan salah satu produk yang memiliki kearifan lokal 
dan potensi ekspor, sehingga layak menjadi perhatian pemerintah 
daerah di Provinsi Sumatera Barat. Saat ini telah terdapat dua sentra 
IKM rendang di tanah Minang yaitu di Kota Payakumbuh dan Kota 
Padang yang dibangun melalui DAK Bidang IKM. 

Rendang, namanya memang sudah mendunia. Bahkan, menu-
rut United Nations Education Social and Cultural Organization 
(UNESCO) sebagai makanan khas Indonesia dengan nomor regis-
trasi 776. Rendang atau randang adalah masakan daging bercita 
rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu 
dan rempah-rempah. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak 
yang dipanaskan berulang-ulang dengan santan kelapa. Proses 
memasaknya memakan waktu berjam-jam (biasanya sekitar empat 
jam) hingga kering dan berwarna hitam pekat. 

Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-
minggu. Di daerah asalnya, Minangkabau, rendang disajikan di 
berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Meskipun rendang 
merupakan masakan tradisional Minangkabau, masing-masing 
daerah di sana memiliki teknik memasak serta pilihan dan peng-
gunaan bumbu yang berbeda. Pada 2011, rendang dinobatkan se-
bagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World’s 
50 Most Delicious Foods (50 Hidangan Terlezat Dunia) versi CNN 
International. 

Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh

Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh terletak di Kelurahan 
Tigo Koto Diate (bekas Kelurahan Padang Kaduduak), Keca-
matan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dengan luas lebih 
kurang 6.000 m2. Lokasi ini merupakan satu kesatuan yang 

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
Alat pengolah rendang di Sentra IKM rendang Payakumbuh.
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terintegrasi dalam area yang sudah dibebaskan Pemerintah Kota 
Payakumbuh (aset Pemko Payakumbuh) untuk pembangunan 
dan pengembangan Pasar Payakumbuh, berjarak sekitar 1,5 km 
dari pusat Kota Payakumbuh.

Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh dibangun melalui DAK Bidang 
IKM 2017–2019 serta dana pendampingan APBD Kota Payakumbuh. 
Sentra ini terdiri dari tiga gedung utama yang berfungsi sebagai 
workshop/display, kantor, dan produksi, serta dilengkapi dengan In-
stalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi untuk mengontrol 
limbah yang dihasilkan dari produksi rendang, sehingga kebersihan 
lingkungan di sekitar pabrik tetap terjaga. Untuk kegiatan produksi 
IKM rendang, sentra telah dilengkapi dengan mesin dan peralatan 
boiler, retort, can cleaning, exhauster, vertical packaging dan seamer.

Pengelolaan sentra ini mengemban visi yaitu menghasilkan produk 
aneka jenis rendang yang memiliki kualitas dan daya saing yang 
tinggi di pasar lokal, nasional, dan internasional. Dengan misi yaitu 
mewujudkan sentra IKM rendang sebagai pusat produksi aneka 
jenis rendang di Kota Payakumbuh dan memberdayakan.

Pengelola sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang didukung Koperasi Ikosero 
sebagai pengelola bisnisnya. Koperasi Ikosero beranggotakan 31 
IKM rendang. Terdapat dua jenis produk rendang yang dihasilkan 
oleh sentra, yaitu produk bersama (pasta rendang) yang berorien-
tasikan ekspor dan produk masing-masing IKM anggota sentra.

Direktorat Jenderal IKMA telah memberikan fasilitasi bimbingan 
teknis operator alat retort dan pendampingan penerapan dan 
fasilitasi sertifikasi HACCP. Saat ini produk rendang sentra IKM 
Rendang Kota Payakumbuh sudah memiliki sertifikat halal, Nomor 
Kontrol Veteriner (NKV), Hazard Analisys Critical Control Point 
(HACCP), SNI, dan ISO 22000.

Sentra IKM Rendang Kota Padang
Berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 566 Tahun 2015, yang 
merupakan produk unggulan Kota Padang adalah rendang daging, 
rendang tuna, dan kerupuk balado. Karena itu, pembangunan sen-
tra IKM rendang diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect 
yang positif bagi warga sekitar. Selain dapat membuka peluang 
terserapnya tenaga kerja, juga dapat mendorong terbukanya peluang 
mengembangkan usaha baru yang dibutuhkan oleh sentra, misalnya 
supplier bahan baku (daging, bumbu, kelapa), supplier bahan ke-
masan (plastik, kertas karton), atau usaha lain yang memanfaatkan 
limbah, misalnya usaha pupuk organik, kerajinan dari limbah kelapa, 
dan sebagainya.  

Secara geografis, lokasi sentra IKM Rendang Kota Padang berada 
di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang 
dengan luas 5.112 m2, yang dibangun melalui DAK Bidang IKM 
2021 dan 2022. Saat ini, sentra sedang mengurus Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF) agar bisa mulai beroperasi pada 2022. Sentra terdiri 
dari gedung kantor, gedung promosi, gedung utilitas dan gedung 
produksi. Gedung produksi terdiri dari ruang bumbu, kukur kelapa 
dan peras santan, vacuum tumbler, peralatan, gas, retort, dan ruang 
mesin boiler, pengemasanan primer dan sekunder, quality control 
dan administrasi, serta ruang masak bagi 10 IKM.

Terkait kelembagaan, pengelola sentra IKM Rendang Kota Padang 
adalah UPTD Sentra Rendang dan Rumah Kemasan Kota Padang, 
sedangkan pengelola bisnisnya adalah koperasi. Dalam model 
bisnisnya, seluruh bahan baku dan pengolahan awal produksi 
rendang akan dikelola dan diolah secara bersama-sama oleh 
sentra, untuk kemudian disalurkan ke masing-masing IKM sesuai 
resep. Peran sentra sebagai penyedia tempat beroperasinya IKM 
yang dilengkapi dengan fasilitas produksi bersama, perlu strategi 
diposisikan secara berhati-hati di dalam rantai pasok komoditas 
rendang yang telah ada. Tujuannya adalah menjaga agar situasi 

  

SENTRA KE SENTRA

Tim Ditjen IKMA saat berkunjung ke sentra IKM rendang Kota Padang.
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kondusif yang telah ada tetap terjaga, namun dengan tetap men-
dorong terciptanya kemampuan peningkatan nilai tambah rendang 
di Kota Padang secara berkesinambungan.

Sentra yang berada di lokasi cukup strategis ini, hanya berjarak 7 
km dari pusat kota. Ketersediaan infrastruktur sudah memadai, 
baik dari infrastruktur jaringan transportasi, maupun infrastruktur 
lainnya, seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan 
telekomunikasi. 

Dalam dokumen Pola Pengembangan Sentra IKM Rendang Kota 
Padang, tercantum memiliki visi pembangunan sentra yaitu ter-
wujudnya sentra aneka rendang padang sebagai etalase Sumatera 
Barat yang mendunia dan berkelanjutan.  

Adapun kendala yang masih dihadapi saat ini adalah masih di-
perlukannya beberapa alat untuk melengkapi proses produksi, 
pengurusan sertifikat produk, serta pembuatan standar operasional 
prosedur (sop). (Eva Laida)     

Tujuh Misi Terwujudnya Sentra Aneka Rendang Padang 
sebagai Etalase Sumatera Barat

  

1 2 3 4 5 6 7
Mewujudkan 
sentra sesuai 
dengan 
persyaratan 
minimal;

Membentuk 
kelembagaan 
sentra yang 
solid;

Membangun 
infrastruktur 
luar dan 
dalam sentra;

Meningkatkan 
kualitas 
sumber daya 
manusia yang 
inovatif dan 
produktif;

Mewujudkan 
kegiatan 
industri yang 
menggunakan 
teknologi 
efektif, efisien, 
dan ramah 
lingkungan;

Mengembang- 
kan dan 
memastikan 
kualitas 
produk; dan

Membangun 
jejaring usaha 
dengan para 
pihak untuk 
perkembangan 
sentra IKM 
rendang.

Salah satu alat pengolah rendang di sentra IKM rendang Kota Padang yang dibangun 
melalui DAK Bidang IKM tahun 2021 dan 2022.

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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Sentra IKM Furnitur Sentra IKM Furnitur 
Morowali Mampu Morowali Mampu 
Bertahan di Tengah Bertahan di Tengah 
PandemiPandemi

Profil 
UsahaUsaha

   

Bagi banyak industri kecil dan menengah (IKM), pandemi covid-19 seolah menjadi 
gerbang menuju kegelapan karena terhentinya produksi. Tapi hal itu tidak berlaku 
bagi pelaku industri furnitur di Morowali yang justru menangguk omset signifikan.

Gedung unit pelaksana teknis sentra industri furnitur Morowali.
DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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PANDEMI covid-19 tidak menjadi penghalang bagi sektor 
industri furnitur untuk meningkatkan daya saing di tengah 
gempuran keadaan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pe-

ningkatan nilai pertumbuhan industri furnitur pada kuartal I-2021 
yang sebelumnya mengalami tren penurunan. Tidak dipungkiri 
bahwa produktivitas industri pengolahan kayu dalam negeri terus 
meningkat, yang ditandai dengan meningkatnya permintaan (de-
mand) pada sektor tersebut sehingga berpeluang meningkatkan 
minat investasi. 

Industri furnitur dan kerajinan terbukti memiliki tingkat resiliensi 
yang tinggi pada saat pandemi. Kinerja industri furnitur mampu 
bangkit dan tumbuh positif sebesar 8,04%, pada triwulan I 2021. 
Subsektor industri kayu, barang dari kayu, rotan, dan furnitur 
menyumbangkan sebesar 2,60%.

Kondisi ini cukup menggembirakan bagi peningkatan sektor industri 
furnitur di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Bahkan angin segar ini dapat dilihat hasilnya bagi wilayah Indonesia 
bagian timur, salah satunya adalah Kabupaten Morowali, Sulawesi 
Tengah. Menurut klasifikasi industri, di Kabupaten Morowali ter-
dapat 212 perusahaan di sektor furnitur yang mempekerjakan 578 
tenaga kerja dengan nilai produksi mencapai Rp16,46 miliar 

Kabupaten Morowali menawarkan potensi besar di bidang industri 
furnitur dengan peningkatan omset pendapatan yang tidak bisa 
dianggap sebelah mata. Berbagai faktor pendukung menjadi tolok 
ukur keberhasilannya. 

Profil sentra industri furnitur 
Sentra industri furnitur Morowali berlokasi di Kota Terpadu Man-

diri (KTM) Fonuasingko Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, 
Kabupaten Morowali, dengan titik koordinat -2.485846” LS, 
121.9227691,17” BT. Sentra IKM Furnitur Morowali menempati luas 
lahan 60.000 m² yang status lahannya milik Pemkab Morowali. 

Pembangunan pertama sentra IKM furnitur Morowali melalui me-
kanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilakukan pada 2017 
meliputi pembangunan satu unit gedung Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) seluas 416 m², satu unit kantor pengelola (416 m²), satu unit 
gedung pusat promosi (375 m²), delapan unit gedung produksi tipe 
A (150 m²), satu unit gedung produksi tipe B (250 m²), satu unit 
ruangan oven kayu (90 m²), dan satu unit ruang pompa air (40 m²). 

Sentra industri furnitur Morowali dilengkapi dengan infrastruktur 
fisik jalan sepanjang 1.232 m, talud 622,5 m, dan drainase 380 m 
yang merupakan tahapan pembangunan sentra IKM 2017 dan 2018. 
Jumlah pelaku industri yang berada di sentra tersebut mencapai 
22 IKM, dengan 117 tenaga kerja pada 2021. IKM yang bergabung 
di sentra terbagi menjadi tiga tahapan relokasi, yaitu delapan IKM 
pada 2017, delapan IKM pada 2018, dan enam IKM pada 2021.

Ketersediaan bahan baku

 Ketersediaan bahan baku di Morowali sebagian besar berasal dari 
hutan tanaman rakyat maupun hutan tanaman industri yang banyak 
tersebar hampir di setiap wilayah. Ketersediaan bahan baku ini seba-
gian hasil kayunya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, furnitur. 
Bahan baku yang tersedia ini diperoleh pelaku industri dengan cara 
membelinya dari tempat penampungan terdaftar kayu olahan (TPT-KO).

Pelaku industri mengaku tidak kesulitan mendapatkan bahan baku 
untuk produk furnitur. Mereka mendapatkan bahan baku berupa 

Aktivitas sentra furnitur di Morowali.
DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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2017
No.  Mesin dan 

1 Chain Saw 1
2 Table Band Saw 1
3 Double Planer 1
4 Multi Rip Saw 1
5 Single Rip Saw 1
6 Table Saw 1
7 Portable Dust Collector 1
8 Oven Kayu 2 Kenaikan omset di tengah pandemi

Produk yang berasal dari sentra industri furnitur di Kabupaten Morowali memiliki prospek 
cerah. Meskipun terjadi pandemi covid-19, mereka mampu bertahan. Bahkan, omset yang 
diperoleh mengalami kenaikan signifikan. Persentase peningkatan omzet pada 2021 diband-
ing 2020 dari total ke seluruhan anggota 22 IKM  yang berada di sentra mencapai 23,54% 
dengan total omset Rp7,49 miliar. 

Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Morowali, terdapat lima 
industri kecil menengah (IKM) di bidang furnitur yang mengalami kenaikan omset signifikan. 
Kelima sentra industri furnitur tersebut adalah Usaha Wajo, Padaidi, Lasinrang, Dafi Project 
Interior, dan Nurul Meubel. 

Usaha Wajo berhasil membukukan omset sebesar Rp613 juta pada 2021. Omset tersebut 
mengalami kenaikan 20,25% dari 2020 sebesar Rp523 juta. Kemudian Padaidi juga meng-
alami kenaikan omset sebesar 14,29% pada 2021, menjadi sebesar Rp525 juta. Lasinrang 

mengalami kenaikan omset sebesar 
20,77% sehingga pada 2021 berhasil 
membukukan laba Rp549 juta. 

Sedangkan Dafi Project Interior pada 
2021 mencatat kenaikan omset 
22,37% atau sebesar Rp473 juta. 
Terakhir Nurul Meubel yang juga 
mengalami kenaikan omset cukup 
besar, yakni 33,40%. Nurul Meubel 
pada 2021 berhasil mencatatkan 
omset hingga Rp473 juta. Salah 
satu IKM di Morowali Lasinrang 
menuturkan, pandemi covid-19 tidak 
memberikan dampak yang signifi-
kan. Hal itu dikarenakan tingginya 
permintaan masyarakat. Pada tiap 
harinya sentra indusrti tersebut 
tetap dibajiri pesanan dengan jenis 
furnitur beraneka ragam. (Mufti 
Tri Matra)

Tabel Bantuan Mesin dan 
Peralatan Unit Pelayanan Terpadu 
Tahun 2017 dan 2018

kayu tersebut dengan harga terjangkau sehingga ini menjadi keuntungan 
tersendiri bagi pelaku industri. Di samping itu, harga jual produk furnitur 
tersebut juga tidak membebani konsumen. 

Ketersediaan bahan baku yang melimpah tersebut didukung dari luas 
lahan hutan di kawasan Kabupaten Morowali. Adapun luas kawasan 
hutan di Kabupaten Morowali 2020 sama dibandingkan tahun sebelum-
nya. Jumlah tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 114.322 
hektare dan kawasan hutan produksi seluas 192.960 hektar dengan 
kawasan seluas 1.867,4 hektare yang diperuntukkan bagi produksi kayu 
bulat (logs). Kawasan hutan produksi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 
hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang 
dapat dikonversikan. 

Pemerintah berikan alat produksi
Dalam memajukan sentra industri furnitur di Kabupaten Mo-
rowali peme rintah tidak tinggal diam. Banyak bantuan yang 
diberikan bagi pelaku industri berupa pelatihan dan juga alat 
produksi. Adapun bantuan alat yang diberikan pemerintah 
dalam hal ini melalui Kementerian Perindustrian pada 2017 
dan 2018 seperti pada tabel berikut;

PROFIL USAHA

Peralatan
Jumlah 

(Unit)

2018

1 Skap listrik   30
2 Gerinda   30
3 Kompresor Dico   30
4 Planer Duduk   30
5 Selang Dico   30
6 Pahat Ukir   30
7 Mesin Amplas   30
8	 Mesin	Profil	Listrik	 		30
9 Mesin Sircular Saw   30

No.  Mesin dan 
Peralatan

Jumlah 
(Unit)
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KEHILANGAN pekerjaan karena perusahaan tempat bekerja 
mengalami kolaps, tidak membuat Suhadi putus asa dan ber-
pasrah diri. Bahkan sebaliknya ia bertekad untuk membangun 

usaha sendiri tanpa harus berada di bawah kendali ataupun pengaruh 
orang lain. 

Dengan modal Rp125 ribu Suhadi membeli 10 kg buah mahkota dewa 
untuk dibuat menjadi teh Mahkota Dewa dalam bentuk rajangan. 
Meskipun usaha ini tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan-
nya di bidang  akuntansi, namun ia meyakini segala sesuatu jika atas 
izin Allah tidak ada yang tak mungkin.

Tepatnya pada 2003 Suhadi memulai usahanya dalam bentuk sim-
plisia atau rajangan mahkota dewa dan menjadi pionir jamu herbal 
Mahkota Dewa di Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya. Saat itu rajangan 
atau simplisia  mahkota dewa masih dikerjakan secara sederhana 
dan manual dengan melibatkan semua anggota keluarga mulai dari 
anak, istri, ibu, dan termasuk ibu mertua ikut membantu perajangan 
hingga pengemasan.

Pemasaran saat itu dilakukan dengan cara menitipkan ke berbagai 
rumah makan yang ada di Kota Solo dan sekitarnya. Cara pemasaran 
lain yang dilakukan Suhadi adalah bekerja sama dengan para sales 
keliling yang setiap hari berkunjung ke lebih dari 50 outlet. Dengan 
demikian dalam waktu singkat produk tersebut dapat tersebar ke 
seluruh wilayah karesidenan Surakarta meliputi Solo, Sukoharjo, 
Sragen, Klaten, Wonogiri, dan Boyolali.

Pengembangan produk

Pasang surut berusaha itu pasti terjadi, permintaan terhadap rajang-
an produk Mahkota Dewa mulai mengalami penurunan dan jumlah 
kompetitor makin bertambah. Suhadi mulai memutar otak untuk dapat 
memproduksi bentuk lain dari olahan mahkota dewa. Pada 2004 mun-
cul produk baru olahan lain yaitu teh celup Mahkota Dewa. Tidak hanya 
mahkota dewa, Suhadi juga memunculkan produk teh celup lainnya; 

pegagan, songgolangit, kulit manggis, rosela merah, daun kelor, dll.
Seiring berjalannya waktu, produk herbal yang dihasilkan semakin 
meningkat hingga mencapai kurang lebih 120 varian. 

Untuk memudahkan mengonsumsi dan lebih nyaman meminumnya, 
terutama bagi orang-orang yang suka produk herbal tetapi tidak suka 
dengan rasa pahit, pada 2005 mulai dikembangkan dalam bentuk 
kapsul seperti Afiako, Ambieno, Binahong, Blister Purwoceng, Daun 
Katuk, Daun Kelor, Kulit Manggis, dan lain-lain.

Mengangkat ekonomi masyarakat sekitar

Kehadiran Suhadi dengan usaha yang dikembangkan tidak hanya 
meningkatkan kehidupan keluarga besarnya, tetapi juga mengangkat 
kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Caranya dengan menerima 
bahan baku empon-empon yang ditanam masyarakat, serta membuka 
lapangaan kerja bagi mereka.

Suhadi Mengawali Suhadi Mengawali 
Sukses dengan Sukses dengan 
Modal Rp125 RibuModal Rp125 Ribu
Ketekunan memulai usaha menjadi kunci keberhasilan. 
Terbukti hanya dengan bermodal uang yang terbilang minim 
Suhadi bisa menjadi pionir jamu herbal.

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

Suhadi di tengah para pegawainya
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Sejalan dengan visi dan misi perusahaannya yang mengusung merek 
Rachma Sari dengan visi menjadi perusahaan herbal terdepan dengan 
menghasilkan produk yang bermutu, aman dan berkhasiat, tersebar se-
cara nasional maupun internasional dan dikerjakan oleh karyawan yang 
loyal, berdedikasi tinggi, dan berakhlak mulia. Salah satu misinya yaitu 
meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan dari segi ekonomi dan 
sosial, serta memberikan kemanfaatan yang besar kepada masyarakat 
sesuai perintah Allah SWT dan yang dicontohkan Rasulullaah SAW.

Memberikan contoh yang baik dalam pekerjaan serta memberikan na-
sehat tanpa harus memarahi ketika melakukan kesalahan, merupakan 
cara pria berusia 65 tahun tersebut memperlakukan karyawannya. 
Kedekatan dan perhatian membuat karyawan betah dan nyaman 
bekerja, sehingga pekerjaan dikerjakan dengan sepenuh hati tanpa 
paksaan dan tidak merasa tertekan. Fasilitas untuk karyawan juga 
tersedia di lingkungan perusahaan seperti musola, serta poliklinik 
untuk pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala.
 

Perluasan usaha

Berkat ketekunan dan keuletan ayah tiga anak ini, Rachma Sari se-
makin berkembang dan meningkat. Pada awalnya berbentuk usaha 
daerah (UD), dan tepatnya per Januari 2022 telah disahkan menjadi 
perseroan terbatas (PT).

4 Direktur, dijabat langsung oleh Suhadi sebagai owner. Menentukan arah 
usaha dan visi misi serta sebagai pimpinan dalam mengelola perusahaan.

4 Quality control dan research and development (RnD), bertugas melakukan 
pemeriksaan dan pengujian bahan awal, bahan pengemas, produk antara, 
produk ruahan dan produk jadi.

4 Kepala Bagian Produksi, bertanggung jawab atas jalannya proses produksi 
dan pengadaan bahan baku sampai produk akhir.

4 Litbang, bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan 
inovasi produk. 

4 Supervisor Ekstrak, merencanakan proses ekstrasi produk serta memas-
tikan ketersediaan bahan yang akan dibuat.

4 Supervisor Produksi, merencanakan jumlah produk yang akan diproduksi.
4 Supervisor Pengemasan, menentukan jumlah kemasan yang dibutuhkan, 

memberi tanggal kadaluarsa, mengawasi jalannya proses pengemasan. 
4 Supervisor gudang, merencanakan bahan baku yang diperlukan dari 

supplier. 
4 Kepala Bagian Pengadaan, melakukan perencanaan pembelian bahan baku 

dan bahan kemasan serta barang barang lain yang berkaitan langsung 
dengan proses produksi maupun penunjang.

4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum, mengambil keputusan yang berkaitan 
langsung dengan pembelanjaan. 

4 Personalia dan Marketing, menentukan kebijakan perusahaan terkait 
upah dan jenjang karier karyawan, mengidentifikasi kebutuhan konsumen 
dan pasar.

4 Staf Keuangan, membuat laporan keuangan setiap akhir bulan.

Struktur organisasi perusahaan terdiri dari; 

Mesin evaporator dalam produksi jamu.

Seorang pegawai sedang mengawasi mesin produksi.
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Unit usaha pun semakin meluas mencakup berbagai bidang di bawah 
payung PT Rach ma Sari Group yang beralamat di Kedunggudel RT 01 
RW 01 Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa 
Tengah. Adapun bidang usaha yang ada sebagai berikut :

1 Obat Tradisional
 Berasal dari olahan akar, rimpang, batang, daun dan bunga, 

dipasarkan dalam  bentuk kapsul, serbuk, cair dan simplisia. 
Dalam proses produksi sudah memenuhi persyaratan cara 
pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB).

2 Olahan Pangan
 Olahan pangan yang diproduksi dalam bentuk minuman seperti 

Lemon Sereh, Asam Jawa, Collagen Drink, Gula Asam, Alfa Soya 
Coklat, Alfa Soya Ori, dan lain-lain. Beberapa produk sudah 
memiliki izin edar dari Badan POM dalam bentuk MD.

3 Kosmetik
 Produk kosmetik yang diproduksi antara lain Spirulina Masker 

Clay, Charcoal Masker Clay, Charcoal Natural Bright Face, Facial 
Soap Vitamin-E, Face Soap Gamat, Face, Minyak Tanammu, dsb.

 
4 Produk Kesehatan Rumah Tangga
 Merebaknya virus korona akhir 2019 menyebabkan pemerintah 

dan masyarakat membutuhkan produk kesehatan untuk me-
lindungi peralatan rumah tangga dan lainnya, serta perlindung-
an diri agar tidak terpapar virus tersebut. Rachma Sari Group 
ikut berperan membantu pemerintah dan masyarakat dengan 
memproduksi disinfektan dan hand sanitizer.

Sertifikasi dan standar mutu
Pada 2007, perusahaan mempersiapkan diri untuk menjadi perusa-
haan go nasional dengan membuat blue print usaha serta memper-
siapkan kualifikasi baik administrasi formal maupun operasional. 
Pada 2008 UD Rachma Sari terverifikasi standar nasional 2008 dan 
memperoleh izin edar dari BPOM RI.

Pada 10 Agustus 2016 memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat 
Tradisional yang Baik (CPOTB) dan memiliki berbagai produk herbal 
dengan jumlah lebih dari 140 produk ekstrak kapsul dengan izin edar 
dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perusahaan Rachma 
Sari memiliki lebih dari 200 izin edar POM TR, 33 POM NA, dan 8 
POM MD diproduksi secara higienis menurut standar CPOTB, ISO 
9001 dan ISO 22000 yang benar, di bawah pengawasan apoteker ahli 
untuk menjaga produk yang diedarkan telah terstandardisasi dengan 
kualitas yang baik. (Elly Muthia)

Alamat Perusahaan
Rachma Sari Group,

Kedunggudel RT 01 RW 01, 
Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo, 
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
Proses pengemasan kapsul jamu herbal.
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H. Dedep Abdurochman

Melakoni bidang usaha memang 
butuh ketekunan. Pelaku industri 
kecil dan menengah (IKM) logam 
sangat memahami hal tersebut. 
Mereka dihadapkan pada 
kesulitan mencari bahan baku, 
dan berharap masalah tersebut 
bisa diatasi. Pendampingan 
Ditjen IKMA memfasilitasi 
sertifikat SNI memudahkan 
pelaku IKM ini melakukan 
penetrasi pasar.

Sukses Setelah 
Banting Setir

PROFIL USAHA

KEINGINAN untuk mandiri membuat seorang kary-
awan banting setir menjadi pelaku usaha industri 
kecil dan menengah (IKM) logam. Dengan meng-

hasilkan beragam produk usahanya relatif tak terpengaruh 
saat terjadi pandemi covid-19. Produk logamnya sudah masuk 
ke supermarket bangunan di kota-kota besar.

Mengubah cara pandang (mindset) dari seorang karyawan menjadi 
pengusaha bukanlah hal mudah. Harus berani mencoba dan siap 
menghadapi kegagalan. Ada yang bilang kegagalan adalah awal 
dari kesuksesan.

H Dedep Abdurochman salah seorang yang pernah menjadi sebagai 
karyawan sebuah perusahaan di Bandung, Jawa Barat. Padahal 

ayah dan kakeknya seorang pengusaha IKM logam di 
Kelurahan Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu, Kabu-

paten Bandung. Di tempat kerja ini Haji Dedep tak hanya 
bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya. Ia juga belajar 

bagaimana atasan atau bos di tempat kerja menjalankan usahanya. 
Inilah modal Haji Dedep saat banting setir menjadi pengusaha IKM 
logam di desanya yang memang dikenal sebagai sentra logam sejak 
puluhan tahun lalu.

“Saya sedikit-sedikit belajar menganalisa (usaha ini),” kata Haji 
Dedep. Ia mencoba melihat pasar serta proses produksi unruk 
menghasilkan produk-produk logam sampai merasa cukup untuk 
berusaha sendiri. Keinginan untuk mandiri cukup besar melihat 
masyarakat atau pelaku usaha di desanya banyak yang berhasil.
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Pada 2003, katanya, memulai usaha dengan membuka bengkel di 
sebelah rumah. Berbeda dengan pelaku usaha IKM pada umumnya, 
Haji Dedep tidak meneruskan usaha ayahnya yang sudah menjalani 
sebagai pande besi-istilah masyarakat umum untuk pelaku usaha 
logam penghasil pisau, golok, cangkul, sekop, dan produk lain.
Setelah mantap, dengan modal hasil dari tabungan selama bekerja, 
Haji Dedep pun memulai usaha. 

Usahannya berjalan perlahan dengan dibantu beberapa karyawan 
memulai produksi cangkul. Setiap pagi suara besi beradu besi 
terdengar nyaring hingga di sudut-sudut rumah. Satu produk dijual 
berlanjut ke produk lain hingga menghasilkan variasi produk.

Haji Dedep mengakui bahwa sebagian besar produknya masih 
menggunakan proses manual, dan sebagian lagi menggunakan 
mesin semi otomatis. Dengan bantuan mesin potong semi oto-

matis memang bisa menghasilkan produk lebih banyak dibanding 
dilakukan dengan cara manual. Dengan proses produksi semi 
campuran tadi, ada manual dan otomatis, Haji Dedep mampu 
menghasilan 80-100 produk seharinya seperti cangkul terutama 
produk pesanan khusus.

Kategorisasi produk

Untuk memudahkan kategorisasi produk, Haji Dedep membagi 
produk-produknya menjadi beberapa kategori. “Pertama, pertu-
kangan atau pertanian yang terdiri dari cangkul, sekop, parang, 
linggis, dan cangrang (garuk sampah atau tanah empat jari),” jelas 
pimpinan CV Baja Jaya ini.

Kedua, alat-alat perkebunan sawit atau karet seperti pisau sadap, 
talang karet, gancu kelapa sawit,  tajak kelapa sawit, mangkok 

DOK.KEMENPERINDOK.KEMENPERINH. Dedep Abdurochman dengan produk cangkul pesanan khusus.
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bahan dari stainless. Ketiga pemadam kebakaran, seperti kapak 
dua mata atau pulaski (kapak dua mata) untuk memecahkan 
benda saat kebakaran, garuk tajam, cangkul garuk, dan sekop 
api. Yang lain produk seperti golok dan pisau dapur merupakan 
produk tradisional yang biasa dibuat oleh hampir semua usaha 
IKM logam di sini.

“Produk yang dibuat di sini multifungsi (beragam), yang dibutuhkan 
ada. Pokoknya orang (perajin) Mekarmaju harus bisa memproduksi 
sesuai kemauan konsumen,” demikian yang menjadi prinsip Haji 
Dedep. Setiap ada pesanan produk dari konsumen, ia berusaha 
membuatnya.

Tak heran bila CV Baja Jaya sering mendapat pesanan produk untuk 
produk-produk perkebunan yang digunakan di perkebunan sawit 
di Sumatera dan Kalimantan. Namun, yang rutin dibuat di tempat 
workshopnya ialah cangkul dan cangkrang.

Apalagi sekarang setelah Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin 
memfasilitasi sertifikat SNI bagi cangkul di sentra Mekarsari 
dengan merek ‘Kepiting Pusaka’, produk di sini akan lebih diterima 
oleh konsumen.  Demikian pula dengan fasilitasi Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) bagi produk-produk lain (ada delapan item 
produk) seperti sabit dan golok.

Pembinaan dari Ditjen IKMA di Desa Mekarmaju ini memberikan 
dampak yang bagus bagi Haji Dedep maupun perajin logam lain. 
Apalagi setelah memiliki legalitas CV Baja Jaya, produk Haji Dedep 
bisa bersaing dengan produk lain melaui tender. 

Meskipun menurut pengakuannya, untuk ikut tender di instansi 
pemerintah dan perusahaan swasta ia harus bekerja sama dengan 
pihak lain.  

Selain sudah digunakan oleh beberapa perkebunan di Sumatera 
dan Kalimantan, produk CV Baja Jaya secara rutin sebulan dua kali 
masuk ke Pasar Senen dan Glodok, Jakarta. “Di sana ada semacam 
distributor,” ungkap Haji Dedep.

Karena kualitas sudah memenuhi syarat (antara lain besertifikat 
SNI) untuk produk cangkul dan sekop (cangkrang), masuk pula 
di beberapa supermarket bangunan yang ada di kota-kota besar 
seperti Jakarta. Untuk produk tertentu mereknya diganti, sesuai 
pesanan mereka.

Di tengah pandemi yang terjadi selama dua tahun silam, secara 
umum produk-produk CV Baja Jaya tak banyak terpengaruh. Namun, 
menurut Haji Dedep, dampak itu tak memberatkan usaha secara 
umum (ke seluruh perajin logam di sini). “Alhamdulillah karena 
ada beberapa item produk, (bisa) tambal sulam jadi tidak terlalu 
vakum,” jelasnya.

Agar IKM lebih maju

Para perajin logam termasuk Haji Dedep memiliki ketergantungan 
besar terhadap bahan baku berupa logam yang umumnya diperoleh 
dari berbagai bahan yang sudah tidak terpakai, seperti per mobil 
atau truk. Pemasok yang selama ini menjadi langganan merupakan 
pemasok tetap bagai para perajin logam di sini. 

Secara keseluruhan (kumulatif) para perajin di Mekarmaju bisa 
menyerap lebih dari 30 ton bahan baku setiap bulannya. Bahkan 
bisa lebih banyak pada waktu tertentu saat pesanan melimpah.  
Kondisi ini akan berpengaruh besar terhadap produksi bila pasokan 
bahan baku langka. 

Menurut Haji Dedep kondisi ini pernah terjadi sekitar dua bulan 
lalu. Masih di 2022, perajin logam di Mekarmaju sempat mengalami 
kelangkaan pasokan bahan baku. Mencari bahan baku ke pemasok 
lain juga terkendala harga. Di sisi lain ia harus menyelesaikan 
pekerjaan yang sudah dipesan oleh konsumen. 

“Susah barangnya, dari Rp7.500 bisa naik hingga Rp15.000,” 
ungkap Haji Dedep. Masalahnya kemudian adalah perajin di sini 
sulit menentukan harga jual yang sesuai, apalagi bila sudah terjadi 
kesepakatn harga sebelumnya dengan konsumen.

Haji Dedep sudah mencoba menaikkan harga jual produk namun 
konsumen tak semuanya mengerti. “Ada yang mengerti (tapi) ada 
yang tidak,” tandasnya.

Harapan para perajin logam termasuk Haji Dedep dalam hal 
penyediaan bahan baku sebenarnya pada material center yang 
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sudah dibentuk di Sentra Logam Mekarmaju. Hanya saja sampai 
saat ini belum terjadi kesepakatan harga antara perusahaan 
pemasok bahan baku (logam) dengan pihak perajin yang diwakili 
oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarmaju. Ia berharap 
bila harga cocok maka kelangkaan seperti yang pernah terjadi tak 
akan terulang lagi.

Selanjutnya, ia juga berharap e-katalog yang sudah dibantu oleh 
Ditjen IKMA Kemenperin segera diwujudkan. “Waktu zoom meet-
ing sudah ada rak katalog tapi sekarang belum ada follow up,” 
ungkapnya. 

Tentu aja dengan masuknya produk perajin logam Mekarmaju 
dalam e-katalog akan membuat makin dikenal ke seluruh Indone-
sia. Demikian pula dengan LKPP yang menurut Haji Dedep sudah 
dimasukkan tapi belum ada tindak lanjutnya.

Untuk menjembatani komunikasi yang sudah bagus ini, terutama 
dengan Ditjen IKMA Kemenperin, Haji Dedep berharap agar lebih 
sering mengadakan konsolidasi dengan para perajin di sini. Di 
sinilah ia berharap berbagai permasalahan para perajin bisa 
segera diatasi. Harapan yang sama dengan perajin logam lain di 
Mekarmaju. (Jay)

BESI membara yang ditempa oleh palu besar terdengar 
nyaring menghasilkan irama yang terdengar unik, seperti 
bersahut-sahutan. Besi ini dibentuk sesuai keinginan pan-
dai besi yang menjadi benda bermanfaat bagi banyak orang. 
Ada yang menjadi cangkul atau pacul, golok, bahkan pedang 
panjang khas Jepang yang dinamakan katana.

Cangkul atau pacul menjadi produk massal di Sentra Logam 
Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat. Meskipun tidak semua memproduksi cangkul, 
namun sebagian besar perajin di sini yang jumlahnya seki-
tar 200 IKM itu memiliki kemampuan menempa besi atau 
logam menjadi cangkul.

Bagi petani, khususnya di Indonesia, cangkul merupakan 
alat yang harus ada. Cangkul merupakan peralatan dasar 
yang harus dikuasai penggunaannya. Meskipun sudah 
menggunaan mesin untuk membantu proses menanam di 
ladang cangkul harus selalu ada.

Menurut kamus bahasa 
Indone-

sia (kbbi.web.id) cangkul adalah alat untuk  menggali dan 
mengaduk tanah, dibuat dari lempeng besi dan diberi 
tangkai panjang untuk pegangan. Peralatan yang memiliki 
fungsi hampir sama dengan cangkul adalah sekop, garup, 
atau cangkrang (penggaruk tanah yang memiliki empat jari).

Cangkul telah digunakan secara turun temurun oleh petani. 
Cangkul bisa dipesan sesuai kebutuhan pemakai ke pandai 
besi atau perajin logam. Secara umum pembuatan cangkul 
di berbagai perajin memiliki kesamaan. Langkah awal 
membuat cangkul, seperti dikutip dari detik.com adalah 
menyediakan lempengan besi atau baja yang digambar 
membentuk cangkul menggunakan sebuah cetakan yang 
telah terstandardisasi. 

Lempengan besi dan baja yang telah digambar, akan masuk 
ke proses pemotongan menggunakan mesin potong. Setelah 
itu, besi tersebut akan diluruskan menggunakan martil. 
Setelah pelurusan masuk ke proses  pembuatan lubang 
untuk tempat gagang cangkul.

Setelah itu masuk ke pengepresan kemudian pengelasan. 
Kemudian proses penggerindaan, penghalusan di badan 
cangkul atau pengikiran. Tahap berikutnya pelabelan. 
Setelah itu baru pengecatan, terakhir pengepakan dan siap 
dikirim. Cara ini dilakukan untuk cangkul nonbaja. 

Untuk pembuatan cangkul sambung baja, ada sedikit perbe-
daan dengan cangkul biasa. Bedanya terletak setelah proses 
pelurusan. Setelah pelurusan ada proses pengelasan untuk 
menyambungkan antara besi dan baja.

Setelah pelebelan, proses selanjutnya adalah penyepu-
han, plat sambung tadi dengan baja yang dikeraskan. 

Ada dua versi menggunakan air atau oli. Setelah 
penyepuhan lalu kita gosok pakai pasir dan sabut 

kelapa. Selanjutnya proses trimming yaitu pro-
ses pemotongan bagian yang tidak perlu, lalu 

pengecatan, pengepakan, dan siap kirim.

Membuat Cangkul atau Pacul
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Keramik Keramik 
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Target menjadi pemain keramik 
dunia dicanangkan Naruna Ceramic. 

Secara perlahan 
hal itu diwujudkan dengan mengikuti 

selera dan tren perkembangan 
keramik. Terbukti pemasarannya 

sudah singgah di 12 negara.

SAAT survei Bank Indonesia menyatakan 87,5% usaha mikro, 
kecil, dan mene ngah (UMKM) harus menelan pil pahit penu-
runan pendapatan akibat pandemi covid-19, Naruna Ceramic 

justru segar bugar. Bahkan omsetnya tumbuh 22 kali lipat. Peralatan 
makan dan minum berbahan keramik buatan Naruna bahkan disu-
kai konsumen di 12 negara.

Nama Naruna Ceramic barangkali tak asing lagi di telinga para pem-
buru kuliner di kafe-kafe kekinian. Piring, cangkir, teko, dan beragam 
peralatan makan minum bermerek Naruna memang banyak dipakai 
oleh kafe kopi hingga resto di kota-kota besar, sebut saja resto Tesate, 
Upnormal Coffee, dan Anomali Coffee. Cangkir-cangkir dengan sen-
tuhan warna-warna gradasi menyerupai rupa ombak, mirip lelehan 
es dan corak aurora itu menjadi salah satu ciri khas Naruna Ceramic.

Keterbatasan modal

Berdiri sejak Agustus 2019, Naruna Ceramic memproduksi berbagai 
peralatan makan, minum, dan peralatan dapur yang terbuat dari 
keramik. Selain cangkir, gelas, piring, mangkok, dan teko berbahan 
keramik, Naruna juga membuat tatakan gelas, sendok, dan garpu 
dari bahan kayu. 

Roy Wibisono Anang Prabowo adalah sosok di balik jenama 
keramik yang tengah naik daun dan digandrungi anak-anak muda 

itu. Roy memulai usaha Naruna tiga tahun lalu di tengah keterba-
tasan modal. Mulanya, Roy hanya menjual keramik-keramik yang 
ada di pasaran atau keramik impor yang kualitasnya tak begitu 
sempurna sehingga tak layak dijual di ritel besar. Produk-produk 
ini lalu ia tawarkan di media sosial. 

“Kami lakukan itu untuk mengumpulkan modal karena dulu kami 
belum bisa produksi sendiri, tidak punya tungku. Ini kami lakukan 
selama 3-4 jualan sampai kami bisa hidup,” kata CEO Naruna 
Ceramic itu saat ditemui tim GEMA di showroom Naruna Ceramic, 
25 Mei 2022.

Setelah modal terkumpul, Roy mulai memproduksi cangkir 
dengan merek Naruna. Pembuatannya hanya di garasi rumah 
bersama tiga orang lainnya. Tak ada kantor khusus tempat me-
reka membagi ide. “Di awal kami tidak punya tempat produksi 
dan semakin sulit menjual keramik dengan harga mahal saat 

Roy Wibisono Anang Prabowo di depan produk-produk Naruna Ceramic DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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yang bagus dan kokoh dan disukai pelanggan. Pengalaman inilah yang 
membuatnya berani mencoba beragam produksi keramik.  “Kekuatan 
kami ada di riset, keinginan customer itu seperti apa. Setelah itu kami 
wujudkan sehingga kami mempunyai produk yang selalu laris manis di 
pasaran,” ungkap Roy membuka strategi bisnisnya.

Roy mengungkapkan, kebanyakan produk keramik Naruna berbahan 
dasar tanah liat (clay) dari Sukabumi, Purbalingga, Wonogiri, dan 
Pacitan. “Kami riset dan mix sendiri hingga jadi satu bahan keramik 
untuk membuat produk,” ucap Roy. Selama ini Naruna lebih mengu-
tamakan bahan dasar dari dalam negeri ketimbang impor. Kendati Roy 
mengakui dulu sempat impor, namun sekarang impor dilakukan jika 
ada permintaan produk yang warna dasarnya putih. 

Namun demikian, ungkap Roy, Naruna justru menghindari untuk mem-
produksi keramik-keramik dengan dasar warna putih. Sebab, produk-
produk seperti itu telah banyak dibuat oleh pabrik-pabrik besar dan 
kurang berciri khas. Kunci usahanya adalah terus memproduksi barang 
bagus. Kalau Naruna buat cangkir warna putih, tidak bisa seeksis ini. 
Ia tak menampik anggapan bahwa membuat cangkir putih karena itu 
identik dengan produk-produk Tiongkok.

Gencar di online dan offline

Selain riset yang kuat, Roy juga mengandalkan pemasaran digital untuk 
menggenjot penjualan produk. Kini, Naruna memiliki 20 karyawan 
khusus menangani pemasaran digital dari total 150 karyawan yang 
ada. Tim digital inilah yang menggerakan berbagai platform untuk 
mempromosikan keramik-keramik unik buatan Naruna. 

Akun Naruna di Instagram telah mengunggah 1.356 konten visual 
dengan pengikut telah mencapai 131 ribu akun. Selain di Instagram, 
Naruna juga memasarkan produknya di e-commerce dan website 
pribadi. “Lewat media sosial itulah kami selalu melihat tren di dunia 
seperti apa. Kami ikut tren tersebut dan ingin menjadi salah satu 
pemain keramik di dunia,” ucap Roy.

Selain eksis di toko digital, Naruna juga memperkuat penjualan offline 
dengan mendirikan showroom-workshop sekaligus kafe Naruna Ce-
ramics di Jalan Sawosari Nomor 2, Bugel, Salatiga. Showroom dengan 
luas 700 meter ini didesain dengan konsep bangunan industrial dan 
terbuka. Pengunjung dari anak-anak hingga dewasa dapat mencoba 
praktik membuat keramik sendiri dengan didampingi oleh tim Naruna. 
Praktik ini dapat diselesaikan dalam satu hari, dan keramik yang telah 
kering dan dibakar akan dikirimkan ke alamat pembuatnya.

Showroom Naruna Ceramics itu juga sempat menarik perhatian Menteri 
Parekraf Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, 
serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk berkunjung me-
nikmati wisata keramik unik buatan Naruna. Dengan perhatian ini, 
Roy semakin optimistis usahanya tumbuh membesar seiring dengan 
pulihnya perekonomian nasional.

“Tiga tahun ini tumbuh, selama pandemi omset kami tumbuh 22 kali 
lipat, dan bisa buka pasar ekspor di 12 negara. Kami ingin jadi salah 
satu brand ternama di dunia. Kalau Inggris punya John Lewis, kami ingin 
orang Indonesia punya keramik Naruna sesuai arti nama Naruna yang 
bermakna leader, leader-nya keramik,” pungkas Roy. (Putri Adityowati)

pandemi. Tapi kru kami semangat, tantangan pun diselesaikan 
satu per satu,” tandas Roy. 

Melirik pasar

Perlahan Roy terus mempelajari jenis dan tren keramik yang ber-
peluang diminati pasar. Bagi Roy dan tim, memproduksi cangkir 
relatif lebih mudah dan menguntungkan dibandingkan produk lain. 

Apalagi saat itu, kedai kopi sedang menjamur di Indonesia, dan 
minum kopi menjadi hobi yang sedang tren di kalangan anak 
muda. Roy memang mengincar kalangan ini sebagai target pasar 
utama Naruna. Hal ini didapatkannya dari riset produk dan pasar 
di media sosial.

Seiring dengan tren ini, nama Naruna mulai melejit dan produknya 
mulai dilirik pasar. Tak lama kemudian, pada awal 2020 saat 
covid-19 merebak di Indonesia, dan terjadi pembatasan kegiatan 
sosial masyarakat, bisnis Naruna turut anjlok. Hal itu lantaran 
kafe-kafe kopi yang menjadi target pasar mereka ikut tutup. 

“Strategi awal kami bubar. Kami harus mengubah strategi dari 
awalnya menyasar pengguna kafe dan resto, jadi ke perorangan 
yaitu orang yang WFH (work from home) dan ingin minum kopi 
dengan gelas ala di kafe,” ucap Roy.

Tak hanya itu, Naruna juga harus membanting setir penjualan ke 
pasar luar negeri karena pasar dalam negeri terhambat aturan 
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat itu. 
“Kami optimalkan untuk ekspor dan mengontak para buyer. Kami 
bisa kontak sampai 10 ribu buyer yang kami cari di database.”

Roy memang bukanlah pengusaha baru di bidang keramik. 
Sebelumnya, ia pernah bekerja di perusahaan keramik. Ia juga 
merupakan lulusan Fakultas Kimia Universitas Diponegoro se-
hingga tahu mengenai seluk beluk untuk menghasilkan keramik 
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Ketekunan, fokus pada bidang usaha, 
dan inovatif menjadi kata kunci sukses 
menjalankan industri kecil dan menengah 
(IKM). Bahkan hal tersebut bisa berkembang 
menjadi perusahaan yang diperhitungkan 
pasar. Di sisi lain para pelaku usaha juga 
harus memenuhi syarat-syarat legalitas.

Merakit tempat tidur pasien.

Salah satu prsoses pembuatan furnitur alat kesehatan.

dari Universita Trisakti Jakarta, membuat perubahan baru baik 
teknis maupun non teknis. Ia pun memberikan sentuhan khu-
susnya pada manajemen pengelolaan usaha dengan motto The 
Best Hospital Equipment Company in Indonesia. Adapun visi 
yang diusung perusahaan ialah menghasilkan produk alat-alat 
kesehatan yang inovatif dengan kualitas terbaik. 

Komitmen tinggi

Sedangkan misi yang akan dilakukan ialah memenuhi kebutuhan 
rumah sakit pemerintah dan swasta akan peralatan kesehatan 
dengan mengutamakan kualitas, mampu bersaing dengan kom-
petitor dalam dan luar negeri dalam menciptakan alat-alat kes-
ehatan berkualitas, mengembangkan kompetensi sumber daya 
manusia sehingga dapat berperan dalam pengembangan inovasi 
dalam menciptakan alat kesehatan, memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada konsumen. 

Melihat visi dan Misi yang sudah dibuat tentu perusahaan terse-
but memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan usaha secara 
profesional dalam jangka panjang, 

Sebagai perusahaan keluarga, dalam manajemen pengelolaan 
Fajar dibantu tiga saudara lainnya. Kakak tertua ditahbiskan 
sebagai komisaris, adiknya yang nomor tiga didapuk sebagai 
manajer pemasaran, dan si bungsu menjabat manajer keuangan. 
Sedangkan untuk manajemen produksi diserahkan kepada tenaga 
ahli yang menguasai teknik produksi.

Perjalanan waktu yang sudah ditempuh perusahaan ini telah 
banyak memberikan manfaat tidak hanya untuk memenuhi ke-

SEKTOR industri kecil dan menengah (IKM) diharapkan dapat 
berkontribusi mendukung upaya pemulihan ekonomi nasi-
onal. Hal itu bisa dimulai di tingkat daerah melalui kegiatan 

usaha IKM yang dilakukan secara individu atau berkelompok.

Salah satu di antaranya dari sentra logam Citeureup yang sudah 
berperan aktif menghasilkan produk–produk berbahan baku 
logam, PT Anugrah Yaden Utama yang beralamat di Jln Industri 
No. 17 Kampung Tonggoh RT 01 RW01, Desa Gunungsari, Keca-
matan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perusahaan ini 
didirikan H Abdul Yaden pada 1989 selaku penggagas awal dan 
pemilik usaha. 

Seiring perjalanan waktu usaha ini meski mengalami banyak rintan-
gan dan hambatan. Kegigihan dan keuletan H Abdul Yaden membuat 
usaha ini tetap berjalan menghasilkan produk berupa furnitur alat 
kesehatan yang banyak digunakan diberbagai rumah sakit. Nama PT 
Anugrah Yaden Utama sebagai badan usaha secara resmi dilakukan 
pada 2009 dengan Fajar Amarullah sebagai direktur. 

Fajar merupakan generasi penerus dan putra kedua H Abdul 
Yaden. Pendidikan Fajar yang berlatar belakang sarjana ekonomi 
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Para karyawan PT. Anugrah Yaden Utama berfoto bersama.

sejahteraan keluarga, melainkan juga kepada masyarakat di sekitar 
pabrik yang dilibatkan dalam menghasilkan produk alat-alat ke-
sehatan. Pada awal pendirian usaha ini hanya memiliki 20 tenaga 
kerja. Sekarang PT Anugrah Yaden Utama sudah mempekerjakan 
60 tenaga kerja dalam bidang teknis dan non teknis.

Selain itu untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai 
jaminan yang disyaratkan rumah sakit pemerintah maupun swasta, 
perusahaan ini sudah memiliki legalitas lengkap seperti akte 
pendirian pendirian usaha sejak 11 September 2009, surat keteran-
gan domisili, sertifikat produksi, dan sertifikat Cara Pembuatan 
Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dari Kementerian Kesehatan, 
NPWP, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan memiliki akses 
perbankan melalui Bank Mandiri. 

Melihat kelengkapan persyaratan legalitas, produk yang beragam dan 
berkualitas serta penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi, tentu 
perusahaan ini masuk kategori sehat. Dengan begitu dapat dikat-
egorikan sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan memenuhi 
permintaan alat-alat kesehatan produk dalam negeri melalui program 
dari Kementerian Perindustrian untuk Bangga Buatan Indonesia. 

Sumber inspirasi

Sebagai wujud komitmen dalam memajukan dan mempromosikan 
usaha, Anugrah Yaden Utama menyediakan fasilitas sarana pema-
saran untuk kelancaran dan kemudahan bagi pelanggan dengan 
membuat showroom di Jln Mayor Oking Jaya Atmaja No 59, Ciriung, 
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Pada showroom ini para pelanggan, distributor maupun agen bisa 
melihat secara langsung contoh–contoh produk alat–alat kes-
ehatan. Dengan sistem ini memudahkan transaksi dan negosiasi 
yang cepat sesuai dengan kesepakatan jumlah produk, harga yang 
kompetitif, dan waktu penyerahan produk sampai ke rumah sakit 
pemesan baik untuk pasar lokal maupun antardaerah. 

Perjalanan usaha yang ditempuh keluarga H Abdul Yaden melalui  
PT Anugrah Yaden Utama diharapkan dapat menjadi sumber in-

spirasi. Bahkan patut dicontoh bagi pelaku usaha lainnya ketika 
menjalankan usaha jangan mudah menyerah. Selain itu tetap 
fokus menghasikan produk inovatif dan kreatif sesuai kebutuhan 
pelanggan. 

Ada lima langkah sederhana yang patut dijalankan oleh pelaku 
usaha IKM baik secara individu maupun berkelompok pada sentra 
IKM yaitu; 

1 Jalankan usaha dengan niat tulus untuk meningkatkan eko-
nomi keluarga dan masyarakat sekitarnya 

2 Jalankan usaha dengan sungguh-sungguh dan fokus pada 
kegiatan yang sudah dipilih dan dikuasai secara teknis

3 Jalankan usaha meski mengalami berbagai rintangan dan 
hambatan sampai menemukan solusi yang terbaik sebagai 
jalan keluarnya

4 Jalankan usaha dengan prinsip dan komitmen yang tinggi 
kuat untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas sesuai 
keutuhan pelanggan

5 Jalankan usaha dengan melengkapi berbagai legalitas yang 
dipersyaratkan untuk memudahkan akses pasar yang lebih 
luas

Dengan melakukan hal-hal tersebut secara seksama pelaku usaha 
IKM akan mampu menjalankan dan memajukan usahanya untuk 
jangka panjang. Bahkan bisa sampai kepada penerusnya. (Lusiana 
Mohi) 

Anugrah Yaden Utama
Jln Mayor Oking Jaya Atmaja No 59, 
Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, 

Jawa Barat
021-87975361/WA 0813 808 18450 

email marketing@anugrah–yaden.com
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Manfaat 
Penerapan 
Produksi Bersih 
bagi Sentra IKM

TUMBUH kembangnya sentra–sentra industri kecil 
dan menengah (IKM) di berbagai daerah tentu 
memberikan pengaruh positif terhadap peningka-

tan pendapatan masyarakat dan mendorong pergerakan 
ekonomi daerah. Sentra industri IKM ini melibatkan ber-
bagai pihak yang terkait langsung dengan sentra–sentra 
tersebut, melalui pemanfaatan potensi sumber bahan 
baku setempat. Selain itu juga memberikan peluang 
penyerapan tenaga kerja yang ada di daerah. 

Namun seiring perjalanan waktu ada beberapa sentra IKM 
yang berdampak terhadap lingkungan sekitar pada saat 
proses produksi, khususnya yang banyak menggunakan 
bahan penolong berupa air seperti pada sentra industri 
tahu/tempe, sentra industri batik, dan sentra logam 
(electroplating). Pembuangan limbah industri tersebut 
mendapat protes keras dari masyarakat sekelilingnya 
karena menimbulkan pencemaran lingkungan pada lokasi 
sentra di daerah setempat. Untuk mengatasi hal tersebut 
diharapkan pelaku usaha IKM yang tergabung pada sentra 
dapat menerapkan produksi bersih (cleaner production).
 
Produksi bersih adalah suatu strategi pengelolaan 
lingkungan yang bersifat preventif dan diterapkan se-
cara terus menerus pada proses produksi usaha IKM, 
baik secara individu maupun berkelompok pada sentra 
industri IKM. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ter-

Keselamatan lingkungan dan masyarakat sangat 
penting dalam upaya pemberdayaan sentra industri 
kecil dan menengah. Pelaku usaha hendaknya tak 
abai terhadap faktor tersebut demi keamanan dan 
kenyamanan dalam proses produksi.

Standardisasi  &
TeknologiTeknologi

Porses pencelupan electroplating.
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jadinya risiko terhadap manusia dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan 
produksi bersih itu diatur dalam SK Menteri Perindustrian No 250/M/
SK/10/1994 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Lingkungan 
Hidup pada sektor Industri dan SK No 251/M/SK10/1994 tentang Pem-
bentukan Team pengarah unit Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 
Pemantau Lingkungan (UPL). Penerapan produksi bersih ini sangat perlu 
disosialisasikan ke sentra-sentra IKM di daerah.

Secara teknis penerapan produksi bersih pada sentra IKM dapat 
memberikan manfaat pada proses produksi, produk, dan jasa sebagai 
berikut: 

1 Produksi bersih diterapkan pada proses produksi
    Untuk efisiensi bahan baku, air dan energi, pencegahan bahan-bahan 

beracun dan berbahaya, pengurangan kuantitas dan tingkat toksitas semua 
emisi dan limbah langsung dari sumbernya pada saat proses produksi.

2  Produksi  bersih diterapkan pada produk
    Penurunan dampak negatif produk terhadap lingkungan,kesehatan dan 

keselamatan selama siklus hidup produk, penurunan dampak negatif dari 
ekstraksi bahan baku, proses produksi, dan pemakaian produk sampai 
menjadi limbah.

Prinsip produksi bersih pada sentra IKM dapat dilakukan melalui 
lima langkah sebagai berikut:

1. Elimination (pencegahan) 
 Adalah upaya untuk mencegah timbunan limbah langsung dari 

sumbernya dengan cara membuang langsung sisa limbah, baik 
yang berupa limbah cair maupun yang berupa limbah padat yang 
sudah tidak dapat didaur ulang.                                                              

                                                      
2. Reduce (pengurangan) 
 Adalah upaya untuk menurunkan atau mengurangi limbah yang 

dihasilkan dengan melakukan penghematan penggunaan bahan 
baku maupun bahan penolong seefisien mungkin dengan cara 
mengukur, menimbang sesuai standar yang dibutuhkan.

3. Reuse (pakai ulang/penggunaan kembali) 
 Adalah upaya yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan 

STANDARDISASI & TEKNOLOGI

Ilustrasi penerapan produksi bersih.

3  Produksi bersih diterapkan pada bidang jasa
    Memadukan masalah lingkungan ke dalam rancangan penerapan produksi 

bersih, memadukan lingkungan terhadap pengelohan limbah yang berdam-
pak pada kesehatan dan keamanan lingkungannya.

DOK. SHUTTERSTOCKDOK. SHUTTERSTOCK
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Ilustrasi electroplating. 
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kembali tanpa perlakukan fisika, kimia, biologi dengan 
cara memanfaatkan limbah yang dihasilkan dalam 
bentuk lain untuk digunakan selain produk intinya.

4. Recycle (daur ulang) 
 Adalah upaya mendaur ulang limbah untuk meman-

faatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke 
proses semula melalui perlakukan fisika, kimia, dan 
biologi yang bisa menghasilkan produk sesuai produk 
inti yang dihasilkan.

5. Recovery/Reclaim  (pungut ulang, ambil ulang) 
 Adalah upaya memanfaatkan bahan-bahan yang ma-

sih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suatu limbah 
kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi 
dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi.

Penerapan produksi bersih pada sentra IKM dilak-
sanakan dengan memperhatikan tingkat banyaknya 
limbah yang dihasilkan perusahaan yang bisa mengaki-
batkan pencemaran lingkungan di sekitar sentra. Pada 
dasarnya pelaksanaan produksi bersih pada sentra IKM 
memberikan manfaat baik kepada semua yang terkait 
baik produsen, konsumen maupun lingkungan:

1.  Manfaat produksi bersih bagi produsen
 Penggunaan sumber daya alam/ bahan baku lebih 

efisien. Terhindar dari biaya pemulihan lingkungan 
yang disebabkan protes masyarakat sekelilingnya. 

Menghasilkan produk yang dapat bersaing di 
pasar dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Manfaat bagi Masyarakat
 Mengurangi risiko dampak pencemaran lingkungan 

terhadap kesehatan masyarakat. Terciptanya sua-
sana nyaman, aman, dan bersih di lingkungan sentra 
setempat.

 
3.  Manfaat untuk lingkungan
    Mencegah berpindahnya limbah pencemar dari satu 

media ke media lain. Terpeliharanya kebersihan di 
lingkungan sekitar sentra yang diakibatkan cemaran 
limbah produk yang dihasilkan. Mendorong dikem-
bangkannya teknologi pengurangan limbah pada 
sumbernya. 

 
Di masa akan datang setiap usulan pembentukan 
sentra IKM di daerah, sebaiknya diikuti dengan kajian 
pencegahan dampak lingkungan melalui kegiatan 
penerapan produksi bersih. 

Hal tersebut sangat penting dilakukan agar kegiatan 
usaha pada sentra IKM dapat berjalan dengan baik 
tanpa menimbulkan protes dari masyarakat sekeliling. 
Sedangkan bagi pelaku usaha IKM yang tergabung 
pada sentra IKM sudah seharusnya mengikuti aturan 
berdasarkan standard operating prosedure (SOP) yang 
diberlakukan pada sentra IKM yang ada di daerahnya. 
(Lusiana Mohi, dari berbagai sumber)
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TAHU merupakan salah satu menu harian andalan masyarakat 
Indonesia. Secara harfiah, tahu memiliki arti kacang kedelai yang 
dibuat menjadi bubur. Kata tahu merupakan kata serapan bahasa 

Tionghoa, yaitu tao (kacang kedelai) dan hu (lumat atau menjadi bubur).

Jika ditelusuri sejarahnya, tahu disinggung pertama kali dalam 
dokumen yang ditulis Li Shihen dari Dinasti Ming. Dalam dokumen 
tersebut dikatakan bahwa pada sekitar 164 sebelum Masehi, pada 
zaman Dinasti Han terdapat seorang pangeran dari Kota Huainan 
bernama Liu An. Pangeran tersebut merasa bosan dengan makanan 
yang biasa dinikmatinya, lalu munculah sebuah ide untuk membuat 
makanan baru dari kedelai. Itu karena kebetulan daerah kerajaan-
nya merupakan daerah penghasil kacang kedelai yang melimpah. 

Pangeran Liu An mulai bereksperimen untuk mengeringkan dan 
menumbuk kedelai tersebut. Kemudian kedelai yang sudah hancur 
direbus dan ditambah garam. Tanpa sepengetahuannya, garam 
dapat memadatkan rebusan bubuk kedelai. Hingga akhirnya hasil 
eksperimen tersebut menghasilkan rasa masakan yang enak dan 
tekstur yang unik, yaitu tahu yang kita kenal sekarang. 

Perkembangan 

Tahu sudah melalui perjalanan panjang dari negara asalnya hingga 
mencapai Indonesia. Dalam buku Dapur Naga di Indonesia karya 

Suryatini N. Ganie, diperkirakan tahu masuk ke Indonesia ber-
samaan dengan datangnya tentara Kubilai Khan ke Kediri pada 
1292. Pada abad ke-19, tahu menjadi penyelamat masyarakat Jawa 
ketika mengalami krisis akibat sistem tanam paksa (cultuurstelsel). 
Tahu sebagai makanan karya protein menjadi salah satu sumber 
makanan yang tersisa ketika hasil bumi dikuras habis untuk me-
nguntungkan pihak kolonial. Pada abad yang sama industri tahu 
mulai bermunculan di Indonesia.

Titik berkembangnya industri tahu adalah pada 1990-an, saat mulai 
bermunculan beberapa industri tahu yang bersaing dalam mema-
sarkan produknya. Kini, tahu sudah diproduksi dengan berbagai 
merek dan menjadi makanan yang sangat familiar bagi penduduk 
Indonesia, bahkan menjadi salah satu makanan dengan frekuensi 
konsumsi cukup tinggi. 

Konsumsi tahu Indonesia perkapita per minggu mencapai 0,15 kg, 
lebih tinggi dari olahan kedelai lainnya. Salah satu faktor penye-
babnya adalah harga yang terjangkau namun memiliki kandungan 
gizi yang cukup tinggi. Selain sebagai sumber protein, tahu juga 
mengandung beragam nutrisi lain seperti karbohidrat, serat dan 
lemak. Tak luput juga berbagai kandungan asam amino esensial dan 
mineral seperti kalsium, selenium, fosfor, magnesium serta zat besi.

Di Indonesia, 90% kedelai digunakan untuk pembuatan tahu dan 
tempe, sedangkan sisanya untuk produk olahan lain seperti kecap 
dan tauco. Cara pengolahannya yang mudah ditambah dengan mesin 
dan peralatan yang relatif sederhana membuat tahu menjadi komoditi 
yang banyak diproduksi di seluruh Indonesia. Produksi didominasi 
Pulau Jawa dan sebagian besarnya merupakan pelaku skala kecil. Tak 
terkecuali Kediri, tempat pertama kalinya tahu menjajakkan kaki di 
Indonesia. Industri tahu di Kediri dipelopori oleh industri tahu kuning 

Di balik nikmatnya menyantap tahu, ada bahaya yang 
tak bisa dianggap remeh. Proses produksi yang tepat 
selain menghasilkan tahu yang layak santap, dan 
limbah yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan bila 
penerapan program industri hijau diterapkan. 

Program Industri Hijau 
Sentuh Sentra Industri Tahu

STANDARDISASI & TEKNOLOGI

Bimbingan teknis produksi bersih di sentra IKM tahu Kota Kediri, 2021.



GEMA 73

milik Lauw Soen Hok atau Bah Kacung. Dinasti tersebut kemudian 
dilanjutkan oleh Lauw Sing Hian atau Seger Budi Santoso (1966-
2008), dan Lauw Soen Djing atau Herman Budiono (2008-sekarang).

Kementerian Perindustrian turut aktif dalam mendorong sentra dan 
pengrajin tahu yang merupakan pelaku industri kecil dan menengah 
(IKM) untuk terus meningkatkan produktivitasnya secara efisien. 
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan 
program industri hijau atau industri ramah lingkungan, melalui 
kegiatan pendampingan produksi bersih serta fasilitasi mesin dan 
peralatan pengolahan limbah sentra IKM tahu. Hal ini ditujukan 
untuk mendorong para pelaku IKM tahu menuju aktivitas usaha 
yang ramah lingkungan. 

Lebih lanjut, Kemenperin terus mendorong pemerintah daerah 
untuk membangun atau melakukan revitalisasi sentra-sentra IKM 

tahu melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya 
program revitalisasi sentra tersebut, tentunya diharapkan dapat 
memperbarui tempat-tempat produksi, dengan didukung mesin 
dan peralatan, serta pembangunan sarana instalasi pengolahan 
air limbah (IPAL).

Salah satu bentuk upaya dorongan program industri hijau adalah 
Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan (Dit IKM 
PFBB) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perindustrian, 
yang bekerja sama dengan Balai Besar Teknologi Pencegahan 
Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang dan Koperasi UMKM 
Kabupaten Magelang, untuk menerapkan produksi bersih (cleaner 
production) dan pemanfaatan limbah tahu di sentra IKM tahu 
Kabupaten Magelang.

Dalam program bimbingan industri hijau, dijelaskan bahwa penerapan 
produksi bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti modi-
fikasi produk, substitusi bahan, peningkatan pengendalian proses, 
modifikasi peralatan, penggantian teknologi, pemanfaatan produk 
samping, reuse, recycle, dan recovery, serta tata kelola area kerja.

Ikha Rasti Julia Sari dari BBTPPI Semarang pada kegiatan tersebut 
menyatakan bahwa tahu adalah endapan protein dari sari kedelai 
panas menggunakan bahan penggumpal. Dalam proses pengenda-
pannya, tidak semua zat mengendap sehingga terdapat sisa protein 
yang tidak menggumpal dan zat-zat lain yang larut dalam air. 

Penerapan produksi bersih pembuatan tahu

Dari proses pembuatan tahu, terdapat dua jenis limbah yang di-
hasilkan, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat terdiri 
dari potongan tahu yang hancur saat proses penggumpalan yang 
kurang sempurna (ampas tahu). Sedangkan limbah cair terdiri dari 
air tahu yang tidak menggumpal (whey). Limbah tahu berwarna 
kuning muda keabu-abuan, namun apabila dibiarkan akan berubah 
warna menjadi hitam dan berbau busuk.

Setiap satu kuintal kedelai dapat menghasilkan 2 m3 limbah cair. Lim-
bah ini mengandung padatan tersuspensi dan padatan terlarut yang 
dapat mengalami perubahan fisika, kimia, dan biologi. Perubah an ini 
bisa menghasilkan zat beracun atau menciptakan media tumbuhnya 
kuman dan penyakit. Itu sebabnya dibutuhkan pengolahan limbah 
yang tepat sebelum dapat dibuang ke lingkungan.

Dibanding langsung dibuang ke lingkungan, BBTPPI Semarang 
memberi anjuran untuk memanfaatkan limbah padat tahu menjadi 
pakan ternak, terutama karena sisa kedelai masih mengandung 
banyak protein yang baik untuk gizi ternak. Sedangkan limbah cair 
bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Hal ini dikarenakan 
limbah cair lama kelamaan akan menghasilkan gas metana yang 
dapat digunakan sebagai sumber energi. 

Energi tersebut dapat dikembalikan untuk proses produksi tahu 
seperti digunakan untuk memasak dan digunakan untuk mendu-
kung penerangan. Dalam skala besar, energi listrik yang dihasilkan 
oleh gas metana mencapai nilai kalor rata-rata biogas berkisar 
antara 20–24 MJ/m3. (Nareswari Andhara Dahayu, diolah dari 
berbagai sumber)
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Proses pencucian kacang kedelai.

Proses perebusan kacang kedelai.

Penyiapan tahu yang sudah siap dipasarkan.
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Peluang
UsahaUsaha

Tidak banyak desa yang memiliki sentra 
industri kecil dan menengah menjadikan 
musik sebagai mata pencarian. Desa 
Mancasan contohnya, yang mayoritas 
warganya memproduksi alat musik petik. 

Denting Dawai Gitar Mancasan
Mempesona Nusantara
dan Mancanegara

INDUSTRI kreatif adalah industri yang fokus pada penciptaan barang 
dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas se-
bagai kekayaan intelektual. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari ekonomi kreatif. 

Musik merupakan salah satu industri kreatif yang semakin berkembang 
di Indonesia, dan turut memberikan dampak pada pertumbuhan industri 
alat musik. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ekspor industri 
alat musik Indonesia selama 2021 mencapai US$759 juta (sekitar Rp11,3 
triliun) atau meningkat 35,22% dari 2020. Sejak Januari hingga April 
2022, ekspor komoditi instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, 
atau harus diperkuat, secara elektrik (misalnya, organ, gitar, akordeon) 
paling besar ke Amerika Serikat yaitu sebesar US$39,53 juta (sekitar 
Rp593,5 miliar).

Salah satu wilayah yang termasuk menjadi industri kreatif ialah Desa 
Mancasan, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Seperti disitat 
dari merdeka.com, lokasi desa ini sekitar 12 km di selatan Kota Solo. 
Keunikan di sana ialah ratusan kepala keluarganya berprofesi sebagai 
pengrajin gitar, sehingga sejak 1975 ditabalkan sebagai kampung gitar. 
Mereka memproduksi gitar akustik model tanduk, gitar klasik, ukulele, 
dan berbagai jenis alat musik petik lainnya.

“Desa ini memang sudah lama menjadi produsen gitar lokal, bahkan 
keahlian diwariskan turun-temurun. Sebagian besar warga di desa ini 
bekerja sebagai pengrajin gitar lokal,” kata Sulisyono, salah seorang 
pengrajin gitar di Desa Mancasan beberapa waktu lalu. Produksi gitar di 
Kampung Mancasan ini sangat bergantung faktor cuaca. Sebab dalam 
proses pembuatan gitar memerlukan terik sinar matahari agar lem bisa 
merekat dengan sempurna.

Bagi yang sedang mencari gitar lokal produksi Indonesia, sangat tepat un-
tuk membeli hasil karya Desa Mancasan ini. Gitar home industry tersebut 

Hasil karya gitar di desa industri 
kreatif Mancasan, Sukoharjo, 
Jawa Tengah.
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siannya. Hal itu bisa dilihat antara lain berupa 
alat untuk cetakan gembung gitar (body), gergaji, 
gerinda atau amplas, kompresor, meji atau alat 
semprot cat dan berbagai macam peralatan tu-
kang kayu yang pengoperasiannya masih secara manual. 

Pada tahap pertama pengrajin membutuhan triplek yang kemudian 
dibuat pola body gitar. Kemudian triplek dicetak pada alat cetakan 
gembung gitar dan di  press kurang lebih setengah hari. Setelah itu 
dilakukan penutupan body dan dilubangi bagian tengahnya. Pada 
tahap selanjutnya pengrajin menggunakan kayu mahoni yang dipo-
tong dan dibentuk yang digunakan untuk pembuatan setang gitar. 

Langkah selanjutnya dilakukan proses penyatuan antara body 
gitar (gembung) dengan setang gitar yang sudah jadi. Lalu 
dilakukan pendempulan yang berfungsi agar body gitar lebih 
berbentuk. Setelah menjadi gitar mentah tahap terakhir ialah 
finishing berupa pengamplasan dan pendempulan agar body 
gitar lebih halus. 

Kemudian gitar tersebut diberi warna dengan cat secara ber-
ulang–ulang dan untuk mendapatkan hasil yang lebih mengilap, 
gitar yang sudah dicat tersebut dilapisi melamin kemudian 
dijemur di bawah sinar matahari selama satu hari. Setelah 
gitar tersebut kering kemudian dipasang klep dan senar gitar. 
Langkah terakhir gitar disetel agar lebih enak untuk didengarkan 
dan siap dijual.  

Melansir dari wisatasolo.id, masing-masing pengrajin gitar di 
Mancasan biasanya punya keahlian khusus. Selain pengrajin body 
gitar, terdapat juga pengrajin setang dan tukang setem gitar. Selain 

gitar, di Kampung Mancasan warganya juga memproduksi alat 
musik petik lain yang masih sejenis dengan gitar seperti ukulele, 
rebab, dan mandolin. 

Direktorat Industri Kecil Aneka dan Industri Kecil dan Menengah 
Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kementerian Perindustrian sebagai 
pembina industri alat musik telah mengadakan bimbingan teknis 
kepada para IKM gitar di Kabupaten Sukoharjo pada 23-27 Mei 
2022 yang dihadiri 20 peserta. Materi pelatihan selama lima hari 
tersebut meliputi tata cara perizinan berusaha dan OSS (online 
single submission), motivasi dan kewirausahaan, digital marketing, 
photo produk untuk media daring dan marketplace, dan teknis 
produksi alat musik gitar. 

Pelatihan diberikan kepada para IKM dengan tujuan memberikan 
tambahan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta. 
Kepada para produsen di sentra IKM Mancasan tersebut diharap-
kan mampu mengimplementasikan hasil dari bimbingan teknis 
dalam menjalankan usahanya. Tentu saja hal tersebut diperlukan 
guna menghasilkan produk yang berkualitas, sekaligus membuka 
peluang penciptaan lapangan kerja di lingkungan sekitar dan dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
  
Menjadi seorang pengrajin gitar bukanlah pekerjaan mudah, namun 
hal tersebut tidak menyurutkan semangat para IKM gitar Mancasan 
untuk terus menghasilkan karya terbaiknya. (Indah Purwanti, 
dikutip dari berbagai sumber)

Bahan baku gitar  yang akan diproses.

memiliki harga pasaran yang cukup terjangkau. 
Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari 
Rp100 ribu hingga Rp1 juta tergantung jenis kayu 
dan tingkat kesulitan produksinya. Tidak hanya 
menguasai pasar nusantara, gitar Mancasan juga 
merambah mancanegara. Keunggulan dari gitar 
produksi sentra IKM Desa Mancasan adalah 
dapat dipesan sesuai keinginan pembeli.  

Proses sederhana

Bahan baku dalam pembuatan gitar ini mem-
butuhkan bahan baku yang utama berupa kayu 
dan tripek yang digunakan untuk pembuatan 
body gitar. Untuk bahan baku kayu dan tripek ini 
pengrajin mudah mendapatkan di daerah sekitar. 
Jenis kayu yang banyak digunakan yaitu sengon, 
mahoni, jati dan waru. Sedangkan untuk bahan 
pelengkap adalah cat, tiner, dan melamin yang 
digunakan untuk memberi warna pada gitar dan 
sebagai bahan pelengkap yang lain yaitu senar 
dan krep.

Peralatan yang digunakan dalam proses produksi 
menggunakan peralatan sederhana dan masih 
membutuhan tenaga manusia dalam pengopera-
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Strategi Pengembangan 
Sentra Melalui Pendekatan 
Sumber Daya Lokal

SENTRA merupakan salah satu solusi untuk sebuah dae-
rah menjadi mapan secara perekonomian. Istilah sentra 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri adalah 
sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari pal-
ing sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, 
menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses 
produksi yang sama. 

Definisi sentra industri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 1993 adalah pusat kegiatan industri pengolahan 
yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang 
lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan di sentra 
industri tersebut. 

Keberadaan sentra industri memiliki tujuan untuk mempercepat 
pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi kegiatan 
industri, menyediakan fasilitas lokal industri yang berwawasan 
lingkungan serta mendorong kegiatan industri yang berlokasi 
di sentra industri. Konsep yang sama sebenarnya juga diusung 
oleh program One Village One Product (OVOP) yang bertujuan 
mengindentifikasi ciri khas industri pada suatu daerah. 

Dalam proses pembentukannya, sentra dapat terbentuk dari 
dua pendekatan, yaitu pendekatan alami dan pendekatan 
artifisial. Dalam pendekatan alami, biasanya sentra terbentuk 
karena adanya ciri khas yang berhubungan dengan sumber daya 
alam tertentu pada suatu daerah. Seperti halanya sumber daya 
kelapa pada wilayah pantai yang kemudian terdapat sentra yang 
menghasilkan produk yang terbuat dari kelapa, sampai dengan 
sumber daya tanah liat yang kemudian menjadikan sentra gerabah 
di Kasongan, Yogyakarta. 

Keunggulan sumber daya di suatu 
daerah bisa dijadikan landasan untuk 
mengembangkan sentra-sentra industri. 
Dukungan teknis dan manajemen 
Kementerian Perindustrian bisa 
meningkatkan potensi tersebut. 

Serba
SerbiSerbi
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Ilustrasi aneka bentuk gerabah di sentra IKM.

Pendekatan sumber daya
Pendekatan natural selain berasal dari sumber daya alam juga bisa 
berasal dari budaya turun temurun dalam bentuk kecakapan untuk 
membuat suatu produk seperti sentra batik di kebanyakan daerah di 
Pulau Jawa dengan ciri khas motif batik pada masing–masing daerah, 
hingga pada tenun Pandai Sikek di Bukittinggi, Sumatera Barat. Pendeka-
tan artifisial juga dapat dilakukan dalam menciptakan sebuah sentra.
 
Biasanya sentra akan terbentuk karena terdapat satu kegiatan eko-
nomi yang besar, yang kemudian menciptakan kumpulan–kumpulan 
kelompok untuk memasok kepada kegiatan ekonomi tersebut yang 
biasanya merupakan industri yang padat karya, seperti sentra sepatu 
di Cibaduyut. 
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Sentra sepatu Cibaduyut dimulai dengan adanya pabrik sepatu 
besar di Bandung, yang kemudian orang berbondong–bondong untuk 
bekerja di sana. Setelah pekerja berhenti dan tidak bekerja lagi di 
pabrik, dengan berbekal pengalaman dan pengetahuan yang cukup 
sederhana tentang pembuatan sepatu, maka beberapa warga mulai 
merintis dan membangun usaha pembuatan alas kaki sederhana. 
Hasil pembuatan alas kaki ini dijual ke sekitar lingkungan rumah. 

Pada awalnya, pekerjanya pun hanya memanfaatkan tenaga anggota 
keluarga. Namun kemudian seiring dengan berkembangnya usaha 
dan bertambahnya pesanan, mereka merekrut tetangga sekitar untuk 
menjadi karyawan hingga kemudian menjadi spesialis suatu wilayah. 
Ini masih merupakan proses pembentukan sentra yang semi artifisial. 

Ciri khas

Pembentukan sentra yang murni artifisial, biasanya membutuhkan 
campur tangan pembuat kebijakan. Caranya dengan mengondisi-
kan sebuah daerah dan menempatkan sekelompok orang dengan 
kemampuan tertentu untuk mengelola sumber daya alam yang 
ada pada daerah tersebut dengan cara yang spesifik, seperti yang 
dilakukan pemerintah pada program transmigrasi Lampung yang 
menghasilkan sentra ekonomi baru. 

Sentra industri yang artifisial merupakan bukti nyata dari keung-
gulan komparatif suatu daerah. Keunggulan komparatif merupakan 
keunggulan yang muncul karena menghasilkan suatu barang atau 
jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah karena konsep spe-
sialisasi yang biasanya dalam bentuk skill. 

Sementara sentra industri natural jika dikembangkan dan terus 
dipertajam nilai tambahnya, dapat menjadi keunggulan mutlak. Yaitu 
kondisi suatu daerah dapat memproduksi suatu produk dengan 
suatu ciri khas yang jelas–jelas tidak dapat di produksi di daerah 
lain, seperti Kopi Mandailing. Konsep keunggulan ini penting untuk 
memantapkan posisi bersaing produk untuk mendapatkan pelang-
gan yang setia dari seluruh dunia.
 
Membentuk dan mengidentifikasi potensi sentra dari sebuah dae-
rah adalah satu cerita. Terdapat cerita lain untuk mengembangkan 
dan memajukan sebuah sentra. Ada hal yang juga penting selain 
sumber daya berupa bahan baku maupun sumber daya keahlian 
yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memajukan sebuah 
sentra. Hal tersebut adalah kemampuan para pemegang kepentin-
gan (stakeholder) dari sentra untuk mengelola kegiatan produksi 
ini secara profesional agar produknya dapat bersaing di pasar dan 
dapat memenangkan hati pasar (product-market fit). 

Hal ini disebut dengan kemampuan manajerial. Hal ini mencakup 
kemampuan para pemangku kepentingan dalam menguasai aspek 
proses produksi yang terstandar agar dapat mempertahankan kuali-
tas produk yang dihasilkan, dan kemampuan untuk membaca minat 
pasar terkini. Selain itu juga kemampuan untuk mengelola sumber 
daya manusia sebagai faktor penting dalam proses produksi agar 
tetap produktif dan selalu menjadi lebih baik. Tidak kalah penting 
kemampuan dalam mengelola keuangan agar proses produksi selalu 
berjalan dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi para pengrajin 
dan pengelola sentra.

 
Pendapat ini didukung oleh sebuah penelitian yang mengemukakan 
bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan klaster 
(kelompok) industri adalah jejaring kemitraan, inovasi teknologi, modal 
SDM dan kewirausahaan, infrastruktur fisik, keberadaan perusahaan 
besar, akses ke pembiayaan usaha, layanan jasa spesialis, akses ter-
hadap pasar dan informasi pasar, akses terhadap layanan pendukung 
bisnis, persaingan, komunikasi, dan kepemimpinan. Faktor–faktor 
pendukung ini merupakan turunan teknis dari kemampuan manajerial 
dari pelaku sentra (Djamhari, 2006). 

Untuk menciptakan kemampuan manajerial pelaku sentra, dibutuhkan 
pendampingan khusus sesuai dengan ciri khas dari sebuah sentra. 
Pendampingan ini harus bersifat holistik yang dilakukan oleh ahli mana-
jemen lokal yang memahami asal muasal terbentuknya sentra tersebut.

Seperti program Design Lab yang dilakukan oleh Direktorat Industri 
Aneka, Kimia, Sandang, Kerajinan (IAKSK) Ditjen IKMA beberapa 
tahun terakhir ini. Pengembangan kurikulum pendampingan terkait 
kemampuan manajemen dilakukan oleh pihak akademisi dengan 
spesialis manajemen, yang memiliki inovasi dan kebaruan dalam 
teknik penyampaian serta membuat kurikulum. 

Adapun kurikulum itu dirancang sedemikian rupa yang langsung 
dapat diterapkan oleh pelaku sentra, sehingga tidak tidak bersifat 
teoritis yang berat. Kurikulum ini kemudian di sesuaikan dengan 
potensi lokal sentra, dengan menggandeng akademisi lokal sebagai 
fasilitator agar ketika menerapkan teori yang dipalajari dapat sesuai 
dengan budaya dan kebiasaan lokal sentra. 

Pada awalnya, program ini berjalan di satu daerah saja yaitu Ka-
bupaten Yogyakarta. Ketika ternyata mendapatkan umpan balik 
dan hasil yang baik, program ini dikembangkan hingga ke Solo dan 
Bali. Untuk memantapkan ciri khas pendekatan sentra, kurikulum 
Design Lab ini dikembangkan beberapa waktu dengan konsep trial 
and error. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil kurikulum 
secara umum yang dapat diterapkan ke semua sentra secara umum 
untuk dipertajam dengan penambahan unsur kearifan lokal pada pe-
nyampaiannya. Setelah mantap, kemudian didaftarkan secara resmi 
sebagai Hak Kekayaan Intelektual  berupa Hak Cipta Kurikulum.

Jika ingin mengetahui mengenai program pengembangan sentra 
yang telah dijalankan sejak 2019 ini, dapat melihat informasinya 
pada halaman akun media sosial Instagram @bcicoffcial atau @
ditjenikma. (Isti Budhi Setiawati)
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KETUA Alumni Direktorat Jenderal Industri Kecil Kementerian 
Perindustrian, A Hamid Machrus, membuka secara resmi 
acara Temu Kangen Ditjen IK pada Sabtu, 2 Juli 2022 di 

ruang kantin Kementerian Perindustrian, Jakarta. Acara ini dihadiri 
sekitar 150 purnakarya dari berbagai angkatan, baik mantan Dirjen 
IK dan Ketua Wredatama Industri, mantan pejabat tinggi lainnya 
serta mantan staf.

Hamid dalam sambutannya yang penuh haru mengungkapkan 
kesuksesan acara tersebut. Hal ini tecermin dari kecerian para 
alumni yang hadir begitu gembira, puas, dan bahagia. “Rasanya kita 
puas melampiaskan rasa rindu kepada teman-teman yang hadir. 
Semua berkat kasih sayang Tuhan serta partisipasi para donatur 
dan kerja keras panitia reuni,” ungkap Dirjen Industri Kecil periode 
1998-2002 ini.
 

Selain Hamid, mantan Dirjen Industri Kecil lain yang hadir pada 
acara Temu Kangen di antaranya Atih Suryati Herman (Dirjen IK 
dulu BAPIK 1996-1998), Euis Saendah (Dirjen IKM 2010-2016) dan 
Gati Wibawaningsih (Dirjen IKMA 2016-2021). “Acara yang dikemas 
dengan dengan tema Temu Kangen dan nuansa warna-warninya 
melambangkan spirit untuk bertemu di usia senja,” ujar Dona Mari-
ani, alumni Ditjen IK merangkap panitia. Menurut Dona, panitia akan 
kembali menyelenggarakan acara reuni dengan kunjungan wisata, 
temu kangen, seminar serta outbound. 

Rasa puas dan acungan jempol diungkapkan Ketua Wredatama 
Industri Doddy Soepardi. Ia mengapresiasi hasil kerja keras panitia 
atas terlaksananya acara reuni tersebut. Doddy berharap selepas 
reuni para alumni tetap bersemangat dan kreatif serta menjalin 
komunikasi aktif dengan sesama alumni.

“Acara yang dikonsep dengan berbagi pengalaman para alumni. 
Ada hiburan musik dan berpantun serta foto bersama memang 
mencerminkan betapa kangen dan gembira, saat pandemi bisa 
bertemu kembali. Kendati bisa bertemu secara bebas tetap menjaga 
protokol kesehatan,” ucap Iyong Suptiah, Alumni Ditjen IK di sela-
sela iringan lagu dan musik romantis tempo dulu. (Adolf/Maimun)

Ketika seorang pegawai memasuki 
purnatugas, silaturahmi tidak boleh 
terputus dengan para kolega. 
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Para mantan pejabat dan mantan karyawan Direktorat Jenderal Industri Kecil Kementerian Perindustrian menyambung silaturahmi dengan temu kangen . 
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