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IKM INDONESIA, TAK CUMA 

JAGO KANDANG
KECIL, lincah, tahan banting, dan bisa masuk ke berbagai tempat. Mungkin ini ungkapan 
yang sesuai terkait industri kecil dan menengah (IKM). Sudah banyak yang tahu di masa 
krisis dulu, IKM mampu bertahan di saat banyak usaha jatuh. Hingga datang pandemi co-
vid-19, IKM mencoba bertahan meskipun ada yang tak kuat menahan tekanan kondisi yang 
ada. Sebagian mencoba ‘istirahat’ sementara untuk kemudian bangkit kembali.

Meskipun skala usahanya masih tergolong kecil (dan juga menengah), bukan berarti tidak 
mampu bersaing di arena internasional. IKM juga mampu mengekspor produknya ke ber-
bagai negara. Tak hanya negara jiran seperti Malaysia atau Singapura, produk IKM sudah 
terbang jauh ke negara seperti Amerika Serikat dan berbagai negara di Eropa.

Memang untuk kontribusi terhadap ekspor secara keseluruhan, produk-produk IKM harus 
masih terus ditingkatkan. Namun, kenyataannya mayoritas produk IKM masih dipasarkan 
di dalam negeri. Jumlah yang dominan yakni 4,4 juta unit IKM ini harus didukung oleh pe-
nguatan kualitas dan jejaring. Sebagian kecil produk IKM yang sudah masuk pasar global 
selain memiliki kualitas produk yang memenuhi syarat, tentu pelaku IKMnya pasti meme-
mahami mekanisme ekspor. 

Cara masuk ke negara tujuan ekspor bisa saja tidak sama. Ada yang langsung diekspor ke 
negara tujuan, ada yang menjualnya tanpa perantara atau pihak ketiga. Tak sedikit yang 
masuk ke negara tertentu yang sudah dibidik untuk memasarkan produknya melalui orang 
atau lembaga lain yang sudah terbiasa melakukan ekspor.

Seperti yang dilakukan oleh sebuah marketplace yang membuka saluran ekspor ke ber-
bagai negara (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Taiwan) disambut oleh banyak pelaku 
IKM di sana. Sangat wajar bila para pelaku IKM mengandalkan pihak ketiga untuk ekspor 
produknya.

Selain karena tak memiliki kompetensi yang memadai dalam hal mekanisme ekspor produk 
juga dalam hal kuantitas produk, produk yang diekspor belum  bisa memenuhi permintaan 
importir dalam jumlah banyak. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka 
(Ditjen IKMA) Kemenperin terus mendorong IKM yang produknya memenuhi syarat untuk 
mencari pasar di luar negeri. Salah satunya dengan program ‘Aku Siap Ekspor’ bagi IKM 
khususnya yang bergerak di home decoration. Program ini merupakan kolaborasi institusi 
pemerintah dan swasta dalam rangka memberikan peningkatan kapasitas berupa pelati-
han dan pendampingan, serta pembukaan akses pasar kepada pelaku UKM/IKM. 

Beragam pendampingan diberikan kepada pelaku IKM untuk mengenalkan mereka pada 
potensi pasar luar negeri, persyaratan tembus ekspor, hingga memahami selera pasar me-
lalui pameran internasional.

Adanya program seperti ini merupakan kesempatan dan tentunya harus disambut oleh 
pelaku IKM. Sebenarnya Ditjen IKMA tidak hanya memberikan fasilitasi bagi pelaku IKM 
tertentu, semua pelaku IKM mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan infor-
masi, pelatihan, pendampingan hingga mampu menjadi IKM yang mandiri, mampu mema-
sarkan produk yang berkualitas ke pasar global.
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Kalau punya 
produk kualitas 
ekspor, jangan 
didiamin aja 

dong.

Coba deh ikut IKM 
binaan Ditjen IKMA, 
biar semuanya bisa 

dibantu.
Bayar berapa 

bung?

Wuaaah... 
asik banget 
bung... saya 
ikutan deh

Gratis. Malahan 
dibukakan jalan untuk 

ikut pameran 
internasional, 

termasuk diberi 
beragam pelatihan.

Habis mau 
gimana lagi bung, 

saya enggak punya 
relasi orang 

penting.
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Bisnis Warung Kopi Nusantara 
Lahir dari Kegigihan

Meninggalkan zona nyaman yang telah digeluti 

selama 20 tahun, membutuhkan keberanian 

luar biasa. Terlebih bidang yang digeluti sangat 

berbeda dari apa yang selama ini dilakoni.

Satu QRIS, Transaksi 
Jadi Lebih Praktis

IKM/UMKM perlu segera memanfaatkan solusi 

pembayaran ringkas dan cepat di tengah tren 

transaksi nontunai yang digemari masyarakat 

(cashless society). 

Ragam Kaya Bahan Baku Lokal, 
Demi Ketahanan Pangan

Kemandirian pangan adalah sebuah keharusan 

bagi Indonesia. Negeri ini memiliki banyak lahan 

subur dan juga peluang usaha untuk mengolah 

beragam bahan pangan lokal. 

Tingkatkan Penjualan Bisnis Daring 
Melalui Fotografi Produk

Satu gambar bisa berarti sejuta makna menjadi 

sesuatu yang tepat untuk menggambarkan target 

yang diinginkan. Begitu juga dengan informasi 

produk yang dilakukan melalui marketplace. 

Desa Devisa Sinergi Mendorong IKM ke Pasar Global
Tantangan membuat produk yang bisa diterima di pasar global tidak ringan. Butuh kolab-
orasi dan sinergi dari banyak pihak untuk menghasilkan produk unggulan. Desa devisa 
bisa menjawab hal tersebut lewat dukungan program Ditjen IKMA.  

Perluasan Pasar, 
Singkong Beku 
Masuk Kepulauan Karibia

Kepiawaian mengolah produk pangan menjadi kata kunci bagi 
industri kecil dan menengah untuk menembus pasar lebih 
luas. Kualitas dan inovasi membuat mutu bahan menjadi tetap 
segar dan panjang umur simpan.
  

Sentra Industri Kerupuk Ikan Tamban 
Tingkatkan Perekonomian 
Masyarakat Bintan

Tidak lengkap mengudap makanan kalau tak disertai 
dengan pelengkap bernama kerupuk. Kepulauan Riau yang 
kaya akan hasil laut menjanjikan potensi besar terkait hal 
tersebut, termasuk menerobos pasar internasional.
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Desa Devisa 
Sinergi Mendorong 
IKM ke Pasar Global

INFO
KebijakanKebijakan

DOK. KEMENPERIN

Penandatanganan MoU antara Dirjen IKMA - Reni Yanita dengan 
Direktur Eksekutif LPEI - Rijani Tirtoso.

Tantangan membuat produk yang bisa diterima di pasar global 
tidak ringan. Butuh kolaborasi dan sinergi dari banyak pihak untuk 
menghasilkan produk unggulan. Desa devisa bisa menjawab hal 
tersebut lewat dukungan program Ditjen IKMA.
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Perajin saat produksi gula Palma.

DOK. KEMENPERIN

S
ELAIN meningkatkan kualitas produk, upaya untuk memasar-
kan ke luar negeri terus dilakukan Kementerian Perindustrian. 
Selain berbagai program yang sudah ada, kolaborasi dan 

sinergi dilakukan dengan instansi atau kementerian lain. Program ini 
berbasis komunitas yang menghasilkan produk berorientasi ekspor. 

Kampung devisa atau desa devisa mungkin belum terlalu familiar 
dengan telinga kita. Dari namanya sudah bisa ditebak desa de-
visa adalah sebuah komunitas berbasis desa atau kampung yang 
mampu menghasilkan devisa. Seperti dikutip dari laman indonesi-
aeximbank.go.id desa devisa adalah sebuah komunitas atau cluster 
tertentu yang berpotensi untuk melakukan aktivitas produksi secara 
berkelanjutan untuk ambil bagian dalam rantai pasokan ekspor.

Kegiatan yang berlangsung di desa devisa mendasarkan pada 
community development yang diarahkan untuk memperbesar akses 
masyarakat guna mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang 
lebih baik, bila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan 
dan menghasilkan devisa. Upaya pengembangan yang diberikan 
melalui pelatihan, bantuan sarana produksi, informasi dan akses 
pasar, dan lain-lain.

Sepintas desa devisa mirip dengan konsep one village one product 
atau OVOP, satu desa atau komunitas menghasilkan satu produk 
yang dihasilkan. Produk dihasilkan atau diolah dari bahan baku 
yang ada di lokasi desa itu dihasilkan produk unggulan yang men-
jadi ciri khas desa. Konsep OVOP berpotensi menjadi desa devisa 
dengan orientasi pemasaran ke pasar luar negeri atau ekspor. 

Industri kecil dan menengah (IKM) yang jumlahnya sekitar 4,4 juta 
unit menjadi dominan yang mampu memberikan kontribusi signifi-

kan bagi perekonomian Indonesia. Tanpa mengurangi pentingnya 
pasar domestik (dalam negeri) yang memiliki peluang besar, pasar 
ekspor sejatinya harus menjadi perhatian dengan terus mendorong 
proses produksi untuk meningkatkan kualitas sehingga mampu 
diterima di pasar internasional.

Para pelaku IKM yang sudah mampu menghasilkan produk dengan 
kualifikasi tertentu perlu mendapat pengetahuan dan kemampuan 
untuk pengurusan (regulasi) dokumen ekspor. Juga terkait pembi-
ayaan untuk memperluas akses pasarnya, efisiensi dalam biaya 
distribusi dan logistik produk IKM, sampai dengan kemampuan 
produktivitas IKM untuk mencapai efisiensi skala ekonomi.

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) 
Kemenperin menyediakan beragam program untuk meningkatkan 
kapasitas IKM nasional agar siap menghadapi pasar ekspor. Upaya 
tersebut, antara lain berupa pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) 
untuk pembangunan dan revitalisasi sentra IKM potensi ekspor.

Program lain adalah restrukturisasi mesin dan/atau peralatan 
melalui potongan harga atas pembelian mesin dan/atau peralatan 
produksi baru sebesar 25% bagi pembelian mesin produksi impor, 
dan 40% bagi pembelian mesin produksi buatan dalam negeri.

Ada pula penerapan transformasi industri 4.0 bagi sentra IKM 
potensi ekspor, pendampingan dan sertifikasi Hazard Analysis 
Critical Control Points (HACCP) pada sentra-sentra IKM produk 
pangan potensi ekspor, serta peningkatan pasar ekspor melalui 
pendampingan digital marketing dan fasilitasi membership pada 
marketplace global dan pameran.

Kolaborasi

Sementara  itu untuk lebih mengembangkan klaster komoditas 
ekspor, Ditjen IKMA melakukan kerja sama dengan Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank). Menurut 
Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita, kerja sama ini 
dalam pengembangan sentra IKM potensi ekspor melalui program 
pengembangan klaster komoditas ekspor (Program Desa Devisa) 
dengan berbasis pemberdayaan masyarakat atau komunitas (com-
munity development). Penandatanganan nota kesepahaman dan 
peresmian Program Desa Devisa Klaster Gula Semut dilakukan 
secara hibrid di Jakarta dan Purbalingga pada Mei 2022.

Dalam kerja sama Kemenperin dan LPEI diawali dengan pengem-
bangan kapasitas para pelaku usaha di sentra IKM gula palma di 
Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 
“Indonesia merupakan negara pengekspor utama gula palma di 
dunia, dengan nilai ekspor produk berbahan dasar nira kelapa/gula 
aren/gula siwalan mencapai 36,5 ribu ton dengan nilai US$49,3 
juta pada 2019, dan meningkat menjadi 39,4 ribu ton dengan nilai 
US$63,5 juta di 2020,” ungkap Dirjen Reni.

Kerja sama antara Ditjen IKMA dengan LPEI ini meliputi program 
penyediaan dan pertukaran data serta informasi terkait IKM yang 
berorientasi ekspor, sosialisasi dan implementasi dalam hal 
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fasilitasi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi,penyediaan jasa 
konsultasi terhadap IKM berorientasi ekspor antara lain; pelatihan, 
bimbingan teknis, promosi, dan pendampingan, serta kerja sama 
lainnya.

LPEI sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan selalu 
melakukan berbagai sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan 
mandatnya untuk peningkatan ekspor khususnya pada segmen 
UKM berorientasi ekspor. Selain pembiayaan, LPEI proaktif 
membentuk ekosistem yang produktif dan menjaga keberlanjutan 
ekspor segmen UKM dengan berbagai kegiatan jasa konsultasi 
guna mengembangkan ekspor UKM, di antaranya melalui Program 
Desa Devisa.

“Kami akan bersama-sama menetapkan rencana kerja dan program 
kerja sama atas potensi pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan 
jasa konsultasi bagi IKM berorientasi ekspor pada komoditas 
unggulan lainnya di Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif LPEI, Rijani 
Tirtoso.

Berkembang 

Awal pembentukan desa devisa terjadi pada 2019. Indonesia Exim-
bank memulai dengan klaster Desa Devisa Kakao di Bali. Jembrana 
menjadi desa devisa pertama dengan komoditas unggulan berupa 
biji kakao yang difermentasi. Ekspor produk ini dilakukan secara 

mandiri ke Jepang dan Belgia. Selanjutnya Desa Devisa Kerajinan 
di Bantul, Yogyakarta dengan produk kerajinannya yang unik dan 
ramah lingkungan sehingga mampu melakukan ekspor ke negara-
negara Eropa. 

Hingga Desember 2021 LPEI telah meluncurkan program desa 
devisa di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, yaitu Desa Devisa Kopi 
Subang, Desa Devisa Agrowisata Ijen Banyuwangi, Desa Devisa 
Tenun Gresik, Desa Devisa Garam Kusamba Klungkung, dan Desa 
Devisa Rumput Laut Sidoarjo. Total penerima manfaat dari program 
sampai saat ini telah mencapai 2.953 petani/penenun/perajin yang 
berpotensi bertambah dari waktu ke waktu. 

Keberhasilan desa devisa bisa dilihat di Provinsi Jawa Timur yang 
sampai saat ini mengembangkan 15 desa devisa. Sebenarnya 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengusulkan 20 desa devisa 
ke LPEI, namun untuk tahun ini hanya diberi kuota 15 desa.

“Sekarang kita mendapatkan kuota 15 desa devisa. Tetapi saat 
ini yang telah siap ada 20 desa. Kita akan mengajukan semua. Di 
Kabupaten Madiun ada dua desa yang bisa diusulkan yaitu Desa 
Candimulyo, Kecamatan Dolopo, untuk batik. Dan Desa Kare, Keca-
matan Kare, produsen kopi di lereng Gunung Wilis,” jelas Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia optimistis desa-desa di 
Jawa Timur memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa 
devisa. (Jay)

DOK. KEMENPERIN

Perajin sedang melakukan proses produksi.
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P
RODUK industri kecil dan menengah (IKM) masuk ke pasar 
global merupakan cita-cita para pelaku usaha IKM. Berb-
agai kendala yang dihadapi sebenarnya sudah bisa diatasi. 

Pemerintah melakukan berbagai upaya agar makin banyak lagi 
produk IKM masuk pasar luar negeri. Meskipun pasar dalam negeri 
memiliki potensi yang besar, pasar ekspor harus menjadi perhatian 
serius dari berbagai pihak. 

Keinginan pelaku IKM agar produknya masuk ke pasar global tak 
selalu bisa terealisasikan. Berbagai kendala baik dari sisi internal 

(produk yang belum mampu memenuhi kualifikasi) maupun ekster-
nal (ketentuan yang ditetapkan oleh negara tujuan). Saat ini sekitar 
15 persen IKM yang sudah melakukan ekspor produk-produknya 
dengan kontribusi sebesar 4,39 persen terhadap nilai total ekspor 
Indonesia. Sebagian IKM melakukannya melalui pihak ketiga atau 
eksportir yang sudah memiliki kompetensi melakukan ekspor ke 
negara-negara tertentu.

Sebenarnya semua produk yang dihasilkan oleh IKM Indonesia 
memiliki potensi untuk masuk ke pasar luar negeri (ekspor). Produk 

SHUTTERSTOCKSHUTTERSTOCK

Kendala dan Solusi 
Ekspor Produk IKM
Potensi ekspor produk industri kecil dan menengah 
sejatinya lumayan besar. Hanya saja sejumlah kendala 
menjadikan para pelaku IKM  kesulitan memasarkan 
produknya ke pasar luar negeri. 
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pangan atau makanan minuman, kosmetik, logam, dan produk lain-
nya sudah banyak yang masuk ke negara tetangga di Asia Tenggara, 
maupun ke negara yang jauh seperti di Eropa atau Amerika Serikat. 

Untuk masuk dan melakukan ekspor produk ke negara tertentu (bahkan 
banyak negara) tak selalu mudah karena banyak peraturan yang harus 
dipenuhi. Namun juga bukan hal yang sulit dilakukan kalau pelaku IKM 
mengetahui tata cara ekspor barang. Karena pada dasarnya, semua 
produk itu bisa diekspor ke negara yang dituju, kecuali bila ada pem-
batasan atau larangan yang diberlakukan di negara tujuan.

Ada beberapa kendala untuk masuk pasar ekspor, khusus bagi 
IKM, yang selama ini dihadapi. Pertama, sertifikasi produk atau 
standardisasi. Produk yang dihasilkan oleh IKM tak semua memiliki 
sertifikasi atau standardisasi. Meskipun sudah banyak yang masuk 
pasar global dan sudah memeuhi persyaratan standar di negara tu-
juan ekspor, masih banyak produk berkualitas belum mengantongi 
sertifikasi yang dibutuhkan untuk ekspor. 

Adanya standar tertentu dan peraturan lain ini merupakan sebuah 
keharusan yang harus dipenuhi. Sebuah produk yang berkualitas 
pun akan terhalang saat berbagai persyaratan ini tidak ada atau 
tidak disertakan. Padahal, mutu produk yang dihasilkan IKM Indo-
nesia tidak kalah kualitasnya. Bahkan untuk kualifikasi lokal (pasar 
dalam negeri) sudah banyak produk IKM, baik pangan maupun 
logam, yang sudah memiliki standar nasional yang sudah layak 
dipasarkan di dalam negeri. Namun, sekali lagi, untuk pasar global 
berbagai persyaratan itu bertambah banyak.  

Sebagai contoh, untuk ekspor produk pangan atau makanan-
minuman membutuhkan belasan hingga lebih dari 20 sertifikat. 
Persyaratan berbagai sertifikasi ini juga mengharuskan diaudit 
secara berkala. Seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia, juga 
menerapkan standar tertentu untuk produk yang masuk ke pasar 

lokal. Produk-produk impor ini juga (terutama produk pangan) harus 
melalui seleksi standar yang ketat karena menyangkut keselamatan 
dan keamanan untuk dikonsumsi masyarakat. 

Kedua, akses pembiayaan. Banyak IKM yang mengalami kesulitan 
dalam mengakses pembiayaan kepada bank atau lembaga keuang-
an lain. Untuk meningkatkan produksi pelaku usaha industri kecil 
membutuhkan modal kerja. Sayangnya, tak semua IKM bisa dito-
pang oleh lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Agunan yang 
menjadi persyaratan memperoleh bantuan merupakan masalah 
klasik yang banyak dihadapi. Modal kurang bisa berpengaruh pada 
proses produksi. Padahal untuk masuk pasar ekspor ketersediaan 
produk harus dipenuhi apalagi bila pesanan dalam jumlah besar 
atau berulang.

Ketiga, peluang atau informasi pasar. Peluang pasar, baik dalam 
dan luar negeri sebenarnya bisa dikatakan terbuka bagi produk-
produk IKM. Meskipun diperlukan lebih banyak upaya (effort) agar 
informasi dan peluang pasar ini sampai secara lengkap ke pelaku 
usaha IKM. Selain Ditjen IKMA, Kemenperin juga dinas-dinas 
perindustrian dan perdagangan di tingkat provinsi dan kabupaten/
kota, menyediakan informasi terkait pasar.

Keempat, pendampingan. Pendampingan bagi IKM merupakan hal 
penting yang tak hanya terkait mengenai informasi tata cara ekspor 
produk, namun juga berbagai permasalahan yang dihadapi. Sebut 
saja tentang meningkatkan daya saing produk hingga manajemen 
pengelolaan internal IKM.

Bila dirunut, permasalahan IKM bisa saja bertambah. Namun 
keempat hal tersebut di atas merupakan  permasalahan yang 
hampir selalu ada di setiap IKM. Jalan keluar atau solusi ini se-
benarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Ditjen 
IKMA Kemenperin.

Anjungan IKM binaan Kemenperin di Pameran IFEX 18-21 Agustus 2022, di JiExpo Kemayoran, Jakarta.
DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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Banyak jalan

Banyak program yang sudah dilaksanakan dan dirasakan manfaat-
nya oleh para pelaku IKM di Indonesia. Seperti sertifikasi produk 
bagi IKM sudah merupakan program rutin bagi Ditjen IKMA agar 
produk-produk yang dihasilkan memiliki sertifikat atau standar 
yang dibutuhkan. Misalnya ISO atau untuk pangan ada standar 
cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) atau good manu-
facturing practices, keamanan mutu pangan atau Hazard Analitical 
Critical Control Point (HACCP), hingga sertifikat halal.

Untuk sertifikasi HACCP misalnya, menjadi penting karena meru-
pakan sistem pengaman produk pangan berstandar internasional 
yang perlu dimiliki oleh IKM pangan. Sertifikat ini merupakan 
jaminan produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan terhindar 
dari bahaya kontaminan kimia, biologi, dan fisik. 

Sementara untuk permasalahan informasi pasar, Ditjen IKMA me-
nyediakan informasi akses pasar yang ada di laman kemenperin.
go.id. Berbagai event atau kegiatan seperti pameran di dalam 
maupun luar negeri juga sebenarnya merupakan media akses 
ke pasar lebih luas lagi. Pelaku bisa IKM bertemu dengan calon 
pembeli (buyer) dari dalam maupun luar negeri. Dari transaksi 
produk dengan pembeli dari luar ini akan menjadi pengalaman 
dalam memasarkan produk ke berbagai negara. Setidaknya bila ada 
pembelian lagi (repeat order) sudah bisa ditangani secara mandiri. 

Dalam mengatasi permasalahan pembiayaan sebenarnya sudah 
banyak yang dilakukan oleh Ditjen IKMA termasuk bagi pelaku 
IKM yang berminat serta produknya sudah layak ekspor. Demikian 
pula yang dilakukan lembaga atau instansi lain seperti Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) misalnya, yang terus berupaya 
mendukung IKM yang berorientasi ekspor. Dukungan finansial 
ini harus dimanfaatkan oleh IKM yang akan melakukan ekspor 
produknya.

Ditjen IKMA sendiri telah melakukan kerja sama dengan LPEI 
(Indonesia Eximbank) untuk lebih mengembangkan klaster ko-
moditas ekspor. Kerja sama ini diawali dengan pengembangan 
kapasitas para pelaku usaha di sentra IKM gula palma (desa 
devisa) di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas, Jawa 
Tengah. Tak hanya sosialisasi dan implementasi dalam hal fasilitasi 
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, kedua belah pihak juga 
menyediakan jasa konsultasi terhadap IKM berorientasi ekspor 
antara lain; pelatihan, bimbingan teknis, promosi, dan pendam-
pingan, serta kerja sama lainnya.

Untuk pendampingan, Ditjen IKMA terus melakukan upaya peningkat-
an produktivitas dan daya saing produk-produk IKM. Sebelum dan 
selama pandemi covid-19 program pendampingan terus dijalankan 
secara optimal  antara lain dengan meningkatkan kompetensi sumber 
daya manusia tenaga penyuluh IKM di berbagai daerah.

Sebenarnya dalam setiap program dijalankan melekat pula 
pendampingan oleh Ditjen IKMA maupun dinas-dinas di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya saat ada pameran akan 
pendampingan dari Ditjen IKMA. Juga pendampingan yang dilaku-
kan bagi pelaku IKM yang memasuki era digital melalui program 
e-Smart. Program ini sudah berjalan sejak enam tahun lalu. Para 
pelaku IKM dibimbing dari awal hingga mampu memasarkan 
sendiri melalui media internet. Banyak jalan menuju ekspor asal 
ada kemauan. (Jay)

Kunjungan Dirjen IKMA Kemenperin Reni Yanita ke IKM  Palem Craft Yogyakarta, yang telah mengekspor produknya ke Eropa.
DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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Mesin Buatan IKM Mulai 
Berorientasi Ekspor
Ketidakpercayaan diri menghadapi pasar global hanya bisa dilawan dengan membangun mindset 
bahwa kita bisa. Terbukti ketika diberikan keyakinan yang rasional dan pengetahuan, IKM 
permesinan mulai terbuka cakrawalanya.

T
IDAK dapat dipungkiri mesin merupakan suatu inti yang pen-
ting dalam sebuah proses industri. Selama ini, kita mengenal 
bahwa mayoritas mesin yang digunakan di berbagai pelosok 

Nusantara berasal dari luar negeri. Bahkan tak jarang, mesin buatan 
dalam negeri dinilai kurang baik kualitas maupun tampilannya. 

Tapi itu dulu, karena kini industri kecil dan menengah (IKM) pun 
mampu menghasilkan mesin–mesin, utamanya mesin pengolahan 
pangan (seperti mesin roasting kopi, perajang porang, pengupas 
shorgum, dan lain sebagainya). Tidak hanya kualitasnya yang 
mumpuni, tentunya IKM kini sudah mampu memproduksi mesin 
dengan tampilan dan teknologi mutakhir. 

Dalam rangka mempersiapkan IKM Permesinan untuk memperluas 
jangkauan pasarnya ke negara lain, Kemenperin melalui Direktorat 
IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (LMEA) melak-
sanakan kegiatan bertajuk Workshop dan Pendampingan Machinery 
SME Go Export 2022.

Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia. Hal ini terjadi 
karena didorong oleh perlunya peningkatan suatu produksi yang 
menggunakan alat-alat mekanis. Semua itu memiliki dampak positif 
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, bahkan sampai men-
gubah peradaban manusia. Dengan menggunakan mesin dalam 
industri proses produksi yang ada menjadi lebih cepat, efisien, 
dan mudah. 

Dalam menjawab tantangan kemandirian mesin produksi 
dalam negeri, Ditjen IKMA melalui Direktorat IKM LMEA telah 
menggelontorkan berbagai kegiatan mulai dari fasilitasi mesin/
peralatan, bimbingan teknis produksi, fasilitasi SKKNI, fasilitasi 
test report, fasilitasi  tingkat komponen dalam negeri (TKDN), 
fasilitasi kemitraan industri besar dengan IKM permesinan, 
dan lain sebagainya. Kini IKM permesinan dalam negeri telah 
dapat diandalkan dalam memproduksi mesin, utamanya dalam 
hal pengolahan pangan seperti mesin pertanian, hingga mesin 
laser cutting.

FOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN

Kegiatan Workshop Machinery SME Go - Export 2022 ditutup oleh Direktur IKM LMEA  Dini Hanggandari
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Mampu bersaing
Selain kualitas, tampilan mesin yang dihasilkan oleh IKM pun tak 
kalah menarik. Dengan desain mutakhir, kini IKM lebih merasa per-
caya diri untuk menjual produknya yang tidak hanya bersaing secara 
kualitas, tapi juga indah dipandang mata. Mesin–mesin buatan IKM 
permesinan kini dapat ditemui pada website ekatalog, eprocure-
ment BUMN, marketplace, maupun web IKM masing–masing.

Kehadiran Workshop dan Pendampingan Machinery SME Go 
Export 2022 diharapkan membantu menjawab kebutuhan ekspor. 
Pendaftaran kegiatan ini dilakukan melalui open call melalui akun 
instagram Direktorat IKM LMEA yaitu @ditikmlmea yang terbuka 
bagi seluruh IKM yang memproduksi produk permesinan yang 
berlokasi di DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, 
dan Jawa Timur. Proses open call dilakukan hingga 5 Agustus 2022 
yang kemudian dilanjutkan dengan proses kurasi.
 
Setelah proses kurasi, didapatkan delapan perusahaan yang di-
nyatakan layak untuk mengikuti kegiatan Workshop dan Pendam-
pingan Machinery SME Go Export 2022, yakni PD Karya Mitra 
Usaha, CV Rumah Mesin, PT Bahagia Jaya Sejahtera, PT NGTech 
ServicesIndonesia, PT Indotech Trimitra Abadi, CV Futago Karya, 
CV Futake, dan CV Mandiri Garlica Pratama. 

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pelaksanaan workshop di 
Hotel Holiday Inn, Jln Dr Djunjunan No.96, Pasteur, Sukajadi, Kota 
Bandung pada 9–12 Agustus 2022. Workshop yang bertemakan 
Stengthening Global Opportunities and Competitiveness ini dibuka 
oleh Koordinator Fungsi IKM Logam dan Mesin, Ni Wayan Yuni 
Widayanti, S.TP. Selanjutnya workshop dibimbing langsung oleh 
Kang Mohan selaku konsultan ekspor impor.
 
Kegiatan workshop ini sekaligus dilakukan untuk menyeleksi IKM 
yang layak mengikuti program dampingan selama tiga bulan. Seleksi 

dilakukan melalui presentasi pada hari terakhir workshop, 12 
Agustus 2022. Presentasi ini menjadi ajang pembuktian bagaimana 
para peserta memiliki keyakinan yang logis dan rasional untuk bisa 
ekspor, pengetahuan dan keterampilan ekspor, dan membuat per-
encanaan ekspor. Hingga pada akhirnya saat penutupan kegiatan 
workshop yang dilakukan oleh Direktur IKM LMEA Dini Hanggandari, 
diumumkan tiga IKM yang akan didampingi, yakni PT Indotech 
Trimitra Abadi, CV Rumah Mesin, dan CV Futake. 
 
Pencapaian target workshop ini dapat dinilai berhasil yang mana 
pada awalnya peserta tidak yakin akan bisa ekspor. Itu karena 
mindset mereka adalah tidak mungkin mengalahkan Tiongkok 
secara harga, dan sulit menandingi Jepang, Jerman, serta negara 
maju lainnya secara teknologi. Ternyata setelah mengikuti kelas 
pelatihan dan mendapatkan materi bagaimana membangun global 
mindset bisa ekspor, memahami basic export import knowledge, 
winning strategy untuk bisa memulai ekspor, para peserta menjadi 
yakin kalau produk mereka bisa diekspor.

Kelengkapan dokumen

Kegiatan pendampingan secara online dengan fokus pada reali-
sasi perencanaan ekspor. Selanjutnya peserta difasilitasi untuk 
melakukan business presentation kepada atase perdagangan 
KBRI Malaysia. 

Business presentation mendapatkan sambutan baik dari Atase 
Perdagangan KBRI Malaysia Deden Muhamad Fajar Shiddiq, dan 
dukungan penuh dari Kepala Subdirektorat Kemitraan Lembaga 
National Single Window Dedi Abdul Hadi. Terlebih secara potensi 
pasar Malaysia sangat potensial untuk ketiga produk peserta yang 
dipresentasikan. Mereka hanya tinggal melengkapi dokumen sesuai 
dengan regulasi yang berlaku di Malaysia. 
 

Secara keseluruhan kegiatan work-
shop berhasil dilaksanakan de-
ngan baik. Hal itu bisa dilihat dari 
respons Atase Perdagangan KBRI 
di Malaysia dan juga meningkatnya 
kesiapan serta kepercayaan diri IKM 
permesinan. Harapannya, ke depan 
semakin banyak IKM yang dapat 
menjual mesin produksinya hingga 
ke luar negeri. Tentunya bagi yang su-
dah pernah mengekspor agar dapat 
meningkatkan volume ekspornya.
 
Kegiatan workshop ini sekaligus 
meningkatkan harapan baik bagi 
Pemerintah maupun pelaku IKM 
sendiri, bahwa IKM permesinan 
mampu bersaing di kancah global. 
Pada akhirnya, selain meningkat-
nya kesejahteraan IKM, citra baik 
negeri tercinta dapat turut terang-
kat berkat peningkatan ekspor 
industrinya. (Glenda)Pembicara sedang memberi paparan di kelas pelatihan Basic Export Import Knowledge.
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M
ENURUT data BPS, pada 2020 jumlah sepeda motor telah 
mencapai 115 juta unit atau 84 persen dari total kendaraan 
bermotor di Indonesia. 

Angka ini diyakini terus bergerak naik mengingat penjualan unit sepeda 
motor di dalam negeri meningkat tiap tahunnya. Asosiasi Industri 
Sepeda Motor Indonesia (AISI) memperkirakan penjualan sepeda motor 
domestik akan mencapai 5,1–5,4 juta unit di tahun 2023. 

Peningkatan unit sepeda motor di Tanah Air akan berdampak positif 
bagi perkembangan sektor jasa industri perbengkelan, lantaran 
bertambahnya kebutuhan akan perawatan dan perbaikan sepeda 
motor. Ini dapat dimaknai sebagai peluang pasar yang mesti dis-
ambuat baik oleh IKM perbengkelan roda dua. 

Terlebih, bagi IKM yang berada di wilayah yang jauh atau bahkan tidak 
ditemukan bengkel resmi pabrikan di dalamnya. Tinggal bagaimana kepi-
awaian IKM dalam memberikan layanan terbaiknya bagi para pelanggan.

Hendry dari Astra Motor Sukabumi menyampaikan, “Umumnya 
pelanggan dihadapkan dengan beberapa pertimbangan sebelum 

menentukan bengkel yang dituju.” Pertama, dari sisi biaya/
tarif jasa perbaikan yang akan mengawali dalam memilih jenis 
bengkel, apakah bengkel resmi pabrikan atau bengkel umum. 
Kemudian dari sisi kualitas, di antaranya meliputi teknis lay-
anan, waktu pengerjaan, ketersediaan barang, dan kemampuan 
teknisi. Kedua, rasa aman dan nyaman yang bisa diperoleh 
dari keramahan karyawan/teknisi bengkel serta kerapihan dan 
kebersihan bengkel. 

Kendala IKM perbengkelan roda dua

Meskipun peluang pasar untuk perawatan dan perbaikan sepeda 
motor terbuka lebar, IKM perbengkelan roda dua masih menemui 
sejumlah kendala untuk bisa produktif dan lebih berdaya saing. 
Padahal di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini, IKM 
perlu berpacu untuk bisa mengantongi kepercayaan pelanggan. 

Tidak seperti bengkel resmi pabrikan, sebagian besar IKM per-
bengkelan roda dua belum memiliki standar operasional prosedur 
(SOP) sebagai acuan dalam memberikan layanan bengkel kepada 
pelanggan. Hal ini bisa berdampak pada ketidakseragaman la-

yanan yang diberikan kepada pelanggan 
satu dengan pelanggan lainnya. 

Selain itu, IKM juga belum sepenuhnya 
didukung oleh SDM dengan kompetensi ke-
ahlian sehingga pengerjaan perbaikan hanya 
didasarkan pada keterampilan yang sudah 
dimiliki dan pengalaman. Kondisi tersebut 
akan berimbas pada tingkat kualitas lay-
anan bengkel yang pada akhirnya berefek 
pada kepuasan pelanggan.

Inisiasi kemitraan    

“Kami percaya bahwa IKM perbengkelan 
roda dua memiliki keingin  an besar untuk 
menjadi lebih baik. Mereka juga punya ke-
mampuan untuk lebih berdaya saing,” papar 
Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan 
Alat Angkut (LMEA) Dini Hanggandari. Akan 
menjadi langkah strategis apabila IKM bisa 
mengadopsi dan menerapkan sistem yang 

INFO KEBIJAKAN

Pengembangan 
Kemitraan bagi IKM 
Perbengkelan Roda Dua

Kesan rapi, bersih dan 
profesional sangat dekat 

dengan bengkel resmi 
pabrikan. Pemandangan 

tersebut bukan tidak 
mungkin diwujudkan bagi 

IKM perbengkelan roda 
dua. Salah satunya melalui 
pengembangan kemitraan 

antara IKM dengan bengkel 
resmi pabrikan.

Suasana pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi Jawa Industri 3.
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ada di bengkel resmi pabrikan sebagai upaya IKM memberi jaminan 
kualitas layanan kepada para pelanggan.

Dini menjelaskan bahwa langkah tersebut bisa diwujudkan melalui 
keikutsertaan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah daerah 
dan pihak swasta (dalam hal ini bengkel resmi pabrikan). Untuk 
itu, Direktorat IKM LMEA menginisiasi program pembinaan bagi 
IKM perbengkelan roda dua yang dilandasi Peraturan Pemerintah 
RI No. 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri untuk dapat 
menjalin kemitraan dengan bengkel resmi pabrikan. 

Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan yang meliputi identi-
fikasi, penguatan manajemen perbengkelan, serta peningkatan kom-
petensi SDM melalui bimbingan teknis dan pendampingan. Melalui 
sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, 
dan institusi pendidikan, program kemitraan ini diharapkan dapat 
mendorong peningkatan daya saing IKM perbengkelan roda dua.

Pilot project di Kabupaten Sukabumi

Dengan keseriusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sukabumi 

dalam memajukan IKM per-
bengkelan roda dua di 

wilayahnya agar dapat 
naik kelas, maka untuk 
pertama kalinya, pro-

gram pengemban-
gan kemitraan IKM 
perbengkelan roda 

dua dilaksanakan 

di sana. Dalam hal ini, Direktorat IKM LMEA bekerja sama dengan 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Astra 
Motor Sukabumi, serta SMK Negeri 4 Kota Sukabumi.

“Kami memiliki concern terhadap pengembangan usaha IKM per-
bengkelan roda dua serta tumbuhnya wirausaha bengkel,” jelas 
Hendry melalui sambungan telepon. Ia memandang program ini 
bisa mendukung kemajuan IKM sehingga Astra Motor Sukabumi 
menyambut kolaborasi program dengan tangan terbuka.  

Pada program pengembangan kemitraan ini, pemerintah pusat 
dan daerah melaksanakan kegiatan pembinaan melalui bim-
bingan teknis dan pendampingan guna mendukung peningkatan 
kompetensi SDM di sisi teknik perbengkelan dan juga manajemen 
bengkel. Pengajar dan juga Tenaga Ahli berasal dari SMK Negeri 4 
Kota Sukabumi dan Astra Motor Sukabumi.

Tahapan pengembangan kemitraan IKM perbengkelan roda dua 
dengan bengkel resmi pabrikan di Kabupaten Sukabumi adalah 
sebagai berikut (lihat Tabel Tahapan Kegiatan); 

Bentuk kemitraan tersebut yaitu berupa sharing teknologi, serta 
IKM bisa mendapatkan genuine parts dengan diskon tertentu. 
Astra Motor Sukabumi akan melakukan monitoring tiap periode 
tertentu selama tiga tahun untuk melihat kemajuan IKM perbeng-
kelan roda dua. 

Dini berharap, program pengembangan kemitraan IKM perbeng-
kelan roda dua dengan bengkel resmi pabrikan bisa membawa 
kemajuan IKM, dan ke depan bisa dilaksanakan di wilayah lain. 
(Astika)

Dalam pelaksanaan program ini, peserta merupakan rekomendasi 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi. 
Selanjutnya peserta melalui tahap asesmen untuk melihat 
kesiapan dan kemampuan IKM dalam pengembangan bisnis di 
antaranya dari sisi kelayakan dan intelejensi manajemen bisnis. 
Hingga akhirnya terpilih 3 IKM yang akan menjalin kemitraan 
dengan Astra Motor Sukabumi, yaitu:

1. Karya Insan Motor, Kp. Cibatu RT 015/RW 004 Desa Cibatu, Kec. 
Cisaat, Kab. Sukabumi.

2. Undrus Jaya Motor,  Kp. Undrus RT 003/RW 001 Desa Undrus 
Binangun, Kec. Kadudampit, Kab. Sukabumi

3. Icuk Cole Motor,  Kp. Cikembang RT 001/002, Desa Caringin Wetan, 
Kecamatan Caringin, Kab. Sukabumi

Pelaksana

Tahapan Kegiatan

Bimtek Penerapan SKKNI 
untuk IKM perbengkelan 
Roda 2 di Jawa Barat

Tujuan 

1 2 3 4

Perjanjian Kerja Sama 
dengan Astra Motor 
Sukabumi

Pendampingan Persiapan 
Sertifikasi SKKNI  
Perbengkelan Roda Dua

Fasilitasi Sertifikasi 
Kompetensi Jasa Industri 
bagi IKM Perbengkelan 
Roda Dua di Sukabumi

Direktorat IKM LMEA Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten 
Sukabumi

Direktorat IKM LMEA

Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten 
Sukabumi

Pemerindah Daetah 
Kabupaten Sukabumi 

Sebagai pedoman untuk 
melaksanakan kerja sama 
dalam rangka pengembangan 
IKM sehingga IKM memiliki 
kompetensi yang mampu 
berdaya saing

Peningkatan SDM IKM 
perbengkelan roda 2 dalam: 

Penerapan SKKNI di 
bidang perbengkelan 
Roda 2, serta 

Memahami manajemen 
pengelolaan bengkel roda 2

Mendukung kesiapan IKM 
perbengkelan roda dua 
untuk dapat menerapkan 
5R, pencatatan keuangan, 
standar pelayanan, dan.

Peningkatan kompetensi 
SDM IKM dalam layanan 
perawatan dan perbaikan 
sepeda motor sesuai standar 
AHASS (Astra Honda 
Authorized Servis Station)



14 GEMA

Singkong Beku Masuk 
Kepulauan Karibia
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Kepiawaian mengolah produk pangan menjadi kata kunci bagi 
industri kecil dan menengah untuk menembus pasar lebih luas. 
Kualitas dan inovasi membuat mutu bahan menjadi tetap segar 
dan panjang umur simpan.
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S
EBAGAI sumber makanan pokok, singkong atau ubi kayu se-
cara komplementari menjadi pengganti nasi atau jagung bagi 
sebagian masyarakat Indonesia. Singkong yang menjadi sum-

ber makanan pokok karena kandungan karbohidratnya telah banyak 
diolah menjadi bentuk pangan (gaplek, tepung mokaf, tepung tapioka, 
keripik, getuk, dan bentuk olahan lainnya) serta pakan ternak. 

Keberagaman olahan ini menjadi salah satu solusi dari isu kri-
sis pangan global yang sedang hangat dibicarakan. Selain itu, 
keberagaman olahan menjadi peluang bagi para industri kecil 
dan menengah (IKM) untuk mengolah bahan baku menjadi lebih 
beragam dan menembus pasar yang lebih luas.

Peluang pasar juga dapat dimanfaatkan untuk menembus pasar 
ekspor yang memiliki permintaan agar singkong yang diterima 
dalam kondisi segar dan berkualitas baik. Permintaan tersebut 
memberikan tantangan bagi pelaku IKM dan melakukan inovasi 
agar dapat menghasilkan produk melalui proses pembekuan. 
De ngan adanya proses tersebut, singkong yang sebelumnya me-
miliki umur simpan rendah diolah menjadi singkong beku yang 
memiliki kesegaran optimal dan memperpanjang umur simpan, 
sehingga dapat memenuhi standar mutu negara-negara tujuan.

Kementerian Perindustrian mengambil langkah untuk membantu dan 
membimbing IKM melalui program kegiatannya. Direktorat Jenderal 
Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) yang membina komoditi 
olahan singkong memiliki program fasilitasi bimbingan, pendampin-
gan, dan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) se-
hingga mutu produksi dari IKM telah terjamin keamanan pangannya. 

Tidak hanya proses produksinya, Ditjen IKMA juga memberikan pro-
gram fasilitasi perluasan pasar ekspor melalui kerja sama dengan 

marketplace global Alibaba.com sehingga produk IKM dapat terlihat 
oleh calon pelanggan luar negeri. Salah satu IKM singkong yang 
berpartisipasi pada kedua program tersebut adalah CV Nusantara 
Jaya Food yang telah berlangsung pada 2021.

Sebagai IKM yang menerima bimbingan hingga sertifikasi HACCP 
serta perluasan akses pasar melalui Alibaba.com, CV Nusantara 
Jaya Food berhasil mengembangkan usaha serta produk-produknya 
untuk memenuhi mutu ekspor. Singkong beku yang menjadi sebuah 
inovasi dengan kualitas mutu produk yang telah meningkat berhasil 
membawa CV Nusantara Jaya Food menduduki peringkat dua dalam 
penghargaan yang diadakan juga oleh Ditjen IKMA, yaitu Indonesia 
Food Innovation (IFI) 2021 dengan kategori End Product. Seperti 
yang telah disampaikan, singkong beku merupakan inovasi yang 
sangat membantu dalam pasar ekspor karena meningkatkan umur 
simpan dan menjaga kualitas produk hingga sampai ke tangan 
konsumer.

Singkong beku ke benua Amerika

Dengan singkong sebagai produk utamanya, CV Nusantara Jaya 
Food yang baru dirintis sejak 2020 senantiasa menjaga rasa, 
kualitas, serta kealamian produk. Industri olahan makanan yang 
berlokasi di Malang, Jawa Timur ini, telah memiliki sistem pasok 
menyeluruh dari hulu hingga hilir yang dijaga kealamiannya. 
Produk CV Nusantara Jaya Food dengan inovasi pembekuan tidak 
menggunakan bahan pengawet dan memilih untuk senantiasa 
menggunakan bahan-bahan alami untuk memperpanjang umur 
simpan produk. 

Inovasi ini dapat sekaligus memenuhi persyaratan baku mutu di 
beberapa negara mengenai kualitas produk. Sedari bahan baku 

FOTO-FOTO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN

Pelepasan ekspor oleh Dirjen IKMA Reni Yanita, di Depo Surabaya Sejahtera, Jawa Timur.
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yang diperoleh langsung dari petani-petani singkong di sekitar 
Jawa Timur, CV Nusantara Jaya Food mengemas produknya den-
gan tujuan mempromosikan singkong beku lokal dari Indonesia. 
Tujuannya agar bisa merambah hingga pasar global dan mening-
katkan taraf hidup petani singkong di Jawa Timur tersebut. Produk 
inovatif tersebut telah masuk ke pasar Eropa terutama di Belanda 
hingga 30 ton/bulan menggunakan white label.

Tujuan mulia CV Nusantara Jaya Food membakar semangat 
untuk tidak berhenti hanya di Eropa. Produk singkong bekunya 
berhasil melakukan penetrasi pada pasar ekspor hingga ke Kepu-
lauan Karibia, Curacao. Berkat kegigihannya dalam meningkatkan 

kualitas dan kapasitas produksi melalui 
bimbingan Ditjen IKMA, CV Nusantara 
Jaya Food mengirimkan merek barunya 
Real Green hingga ke benua Amerika. 
Pemanfaatan inovasi singkong beku 
berhasil mengantarkan singkong segar 
berkualitas CV Nusantara Jaya Food 
ke Curacao. Inovasi ini bisa diterapkan 
pula ke berbagai komoditi buah dan 
sayur lainnya sehingga dapat masuk 
pasar yang tidak terbatasi area lokal. 
Penerapannya membuat perusahaan 
mengalami peningkatan produksi 
mencapai 300 ton per bulan untuk 
dipasok kepada perusahaan mining dan 
Asosiasi Catering Indonesia.

Pelepasan ekspor 

Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita 
beserta tim hadir dalam ke giatan 
pelepasan ekspor IKM singkong beku 
di Provinsi Jawa Timur bersama dengan 
CV Nusantara Jaya Food mengiring 
produk yang akan di ekspor ke Curacao. 
Acara yang diisi dengan penguncian 
pintu muatan truk kontainer berisikan 
produk siap kirim serta pengguntingan 
pita, menjadi simbol siap mengirimkan 
produk singkong beku berpenetrasi ke 
negara di Kepulauan Karibia tersebut. 

Untuk memacu semangat IKM yang 
berada di Jawa Timur, terdapat lima 
IKM yang turut hadir meramaikan acara. 
IKM yang hadir tersebut juga yang telah 
berpartisipasi dalam pendampingan 
dan sertifikasi HACCP pada 2021 dan 
2022. Kelima IKM dengan produk yang 
beragam, yaitu PT Hayumi Agro Indone-
sia dengan produk olahan porang, UD 
Natural Joy dengan produk kecap asin 
kelapa, CV Haveltea Indonesia dengan 
produk teh artisan serta CV Subur 

Abadi dan CV Omieku Food dengan produk olahan mi kering. 

Kelima IKM lainnya yang telah mendapatkan sertifikasi HACCP 
tersebut diharapkan dapat memperluas pasar hingga man-
canegara setelah mendapatkan jaminan keamanan pangan yang 
diproduksi. Acara simbolis penuh arti ini menjadi sebuah wujud 
harapan IKM olahan pangan di Indonesia untuk menghasilkan 
produk dengan kualitas terjamin mulai dari bahan baku yang 
digunakan, proses produksi, kemasan yang menarik dan men-
jaga produk, hingga menembus pasar baik lokal maupun hingga 
mancanegara. (Muhammad Akha Dewantoro, diolah dari 
berbagai sumber)

Ternyata singkong beku setela dikemas terbukti menarik peminatnya.
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Produk 
Indikasi Geografis 
Jadi Identitas Indonesia 
di Mata Dunia

M
EMBAHAS Indikasi Geografis (IG) berarti membahas 
masalah ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat 
Indonesia. Bila nilai ekonomi tersebut diakui, dibina dan 

dikembangkan maka produk yang dihasilkan suatu daerah akan me-
miliki nilai tawar tinggi, baik di skala nasional maupun internasional.
  
Di samping itu IG merupakan aset yang dapat digunakan sebagai 
sarana untuk mensejahterakan masyarakat suatu daerah. Selain 
itu juga dapat menjadi strategi bisnis untuk dapat memberikan 
nilai tambah komersial terhadap keaslian, limitasi, reputasi suatu 
produk dari suatu daerah yang tidak bisa sama atau tidak dapat 
dihasilkan di daerah lainnya.

Mengutip imbauan yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang 
mana untuk mendukung barang buatan Indonesia, sesungguhnya 
memiliki makna untuk membangun perekonomian dalam negeri. 
Oleh karena itu dengan mencintai produk Indonesia yang dapat 
memberikan pemberdayaan nyata bagi perekonomian nasional, 
salah satunya dengan mengenali, mencintai dan membeli produk 
IG Indonesia.

Namun dalam perkembangannya produk IG Indonesia tidak hanya 
dicintai bangsa sendiri, tetapi juga diminati konsumen dari luar 

negeri. Dengan kata lain produk IG sudah menembus pasar inter-
nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas produk IG 
Indonesia diakui di banyak negara. Tentu dengan harapan produk 
IG dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja 
ekspor nasional.

Perlindungan IG banyak memberikan dampak positif dari segi 
ekonomi dan sosial, serta memberi manfaat yang cukup besar 
terhadap produk khas berkualitas suatu daerah. Adapun manfaat-
nya; pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan produsen serta 
masyarakat lainnya yang ada disekitar produk IG tersebut. Kedua, 
dapat melindungi secara hukum produk khas daerah tersebut. 
Ketiga, secara mutu dan kualitas dapat meningkatkan daya saing 
produk khas suatu daerah.

Sehubungan dengan itu hampir semua kepala daerah dan pihak 
terkait lainnya di provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia mulai 
mengidentifikasi produk khas daerah mereka yang berkualitas dan 
potensial untuk didaftarkan sebagai produk IG. Menurut Direktur 
Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM, 
Kurniaman Telaumbanua, saat ini sebanyak 121 produk IG telah 
terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual. Produk yang terdaftar 
terdiri dari 106 IG dalam negeri dan 15 IG berasal dari luar negeri.

Kepercayaan pasar luar negeri terhadap produk lokal 
Indonesia ditandai dengan peningkatan ekspor. Setidaknya, 
label Indikasi Geografis menjadi penanda bahwa produk 
tersebut memang asli. Hal itu membuat nilai barang yang 
dihasilkan jadi lebih meningkat.

INFO UTAMA
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Tembus mancanegara

Produk IG termasuk komponen penting yang dapat mendorong ekspor 
Indonesia ke pasar luar negeri. Selain itu juga merupakan salah satu 
identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Adanya peluang pasar in-
ternasional untuk produk IG, tentu akan memberikan kontribusi besar 
dalam meningkatkan devisa negara. Berikut beberapa produk IG 
yang cukup dikenal di mancanegara antara lain:

Kopi Gayo Aceh

Ekspor kopi Indonesia pada umumnya dikuasai oleh 
produk kopi yang telah terdaftar sebagai produk IG 
Indonesia, seperti kopi Bajawa Flores, kopi Ijen-Raung, 
kopi Kintamani, kopi Wamena, kopi Sindoro Sumbing, 
kopi Kalosi, kopi Manggari, kopi Mandailing, kopi Gayo, 
kopi Preanger, kopi Sipirok, Kopi Koerintji, kopi Sim-
alungun, kopi Lintong, kopi Toraja dan lain sebagainya.

Kopi Gayo Aceh merupakan salah satu produk IG Indonesia 
yang pertama diakui pasar internasional, khususnya pasar 
Eropa. Oleh sebab itu pemerintah selalu mendukung pengem-
bangan IG kopi Gayo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
(BPS) periode Januari sampai Agustus 2021, nilai ekspor kopi 
mencapai US$476,76 juta. Pada periode yang sama Aceh 
merupakan provinsi pengekspor kopi terbesar ke 4 di Indonesia 
dengan nilai ekspor US$49,89 juta. Negara tujuan ekspor utama 
kopi Indonesia yaitu Amerika Serikat, Mesir, Jepang, Malaysia, 
Italia, dan Spanyol.

Ukiran kayu Jepara

Kemampuan masyarakat Jepara, Jawa Tengah dalam 
menghasilkan produk ukir yang disukai di dalam 
negeri dan paling diminati warga negara asing 
ini, mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara 
mendaftarkan mebel ukir Jepara menjadi produk 
IG. Tepatnya pada 2010 mebel ukir kayu Jepara 
terdaftar sebagai produk IG, yang tujuannya 
untuk menjamin perlindungan sekaligus mening-
katkan daya saing mebel ukir Jepara di tingkat 
internasional.

Tercatat nilai ekspor produk kerajinan mebel ukir 
Jepara sampai dengan 2018 lebih dari US$190 juta 
atau menyumbang sebesar 34,87 persen produk 
domestik regional bruto (PDRB) Jepara. Namun pada 
2020 karena hampir seluruh dunia dilanda wabah pan-
demi covid-19, ekspor mebel ukir mengalami penurunan 
sebesar 14,6 persen. dan tidak hanya ekspor mengalami 
penurunan bahkan ada beberapa pengrajin kayu ukir yang 
gulung tikar. Adapun negara tujuan ekspor mebel ukir Jepara 
terbesar adalah Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan, 
Jepang, Australia dan Perancis.

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

Ukiran kayu Jepara

Kopi DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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Tenun Gringsing Bali

Indonesia terkenal dengan berbagai kain 
tenunnya yang tersebar di berbagai penjuru 
tanah air. Kain tenun yang ada di Indonesia 
tersebut erat hubungannya dengan ke-
anekaragaman budaya dan adat istiadat, 
yang ada dalam kehidupan masyarakat di 
suatu daerah tertentu. Yang sudah terdaftar 
sebagai produk IG seperti tenun Gringsing 
Bali, tenun sutera Mandar, tenun ikat Sikka, 
tenun ikat Tanibar, tenun ikat Alor, tenun 
Doyo, dan tenun Nambo.

Tenun Gringsing merupakan warisan bu-
daya Bali yang pembuatannya cukup rumit 
sehingga harganya juga mahal. Di Tengganan 
harga jual tenun Gringsing mencapai pulu-
han hingga ratusan juta rupiah. Tenun ini 
sangat diminati wisatawan mancanegara. 
Untuk mendapatkan kain tenun Gringsing 
biasanya para wisatawan asing tersebut 
langsung datang ke Tengganan, Karang 
Asem, Bali.

Batik Nitik Yogyakarta

Awalnya batik memang 
lebih dikenal di pulau 
Jawa. Namun seiring 
berjalannya waktu batik 
juga tersebar hampir 
ke seluruh wilayah In-
donesia, dengan ber-
bagai macam motif yang 
menunjukan ciri khas 
daerah masing-masing. 

Dari berbagai macam 
motif batik yang me-
miliki ciri khas daerah, 
baru tiga yang terdaf-
tar sebagai produk IG 
yaitu batik tulis Nitik 
dari Yogjakarta, batik 
basurek dari Bengkulu 
serta batik tulis cem-
plung dari Indramayu. 
Batik tulis Nitik merupakan motif batik tertua khas Yogjakarta. Saat ini masih 
terus berkembang di dusun Kembangsono, kelurahan Trimulyo, kecamatan Jetis 
Bantul, Yogjakarta. Motif batik tulis Nitik terdiri atas ribuan titik yang tersusun dan 
terukur sedemikian rupa sehingga membentuk ruang, sudut, dan bidang geometris 
menambah keindahannya.

Pada ajang Dubai Expo (4-10 Maret 2022) di Exhibition Centre, Dubai, Emirat Arab, batik 
Nitik terpilih sebagai produk IG yang dipamerkan pada pameran bertaraf internasional 
tersebut.

Tenun Gringsing Bali

Batik Nitik Yogyakarta

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN
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Garam Amed Bali

Amed merupakan wilayah pesisir berada di Karang Asem, Bali. 
Masyarakat Amed memanfaatkan laut sebagai nelayan atau petani 
garam. Para petani garam di Amed memproduksi garam dengan 
cara tradisional seperti leluhur mereka zaman dahulu dengan 
menjemur air laut dalam palungan, yaitu batang pohon kelapa yang 
sudah berumur puluhan tahun. Air laut dibiarkan terpapar matahari 
selama 4-7 hari sampai membentuk kristal garam. Garam Amed 
mendapatkan perlindungan IG sejak 15 Mei 2015.

Sejak pandemi covid-19 permintaan terhadap garam Amed mengala-
mi penurunan. Namun di awal 2022 hingga Juni penjualan garam 
Amed hampir mencapai 60 ton. Meningkatnya permintaan karena 
hotel dan restoran sudah mulai beroperasi. Permintaan juga datang 
dari sejumlah hotel di pulau Jawa. Di samping itu garam Amed juga 
memperoleh pengakuan dari luar negeri dan sudah diekspor ke 
Jepang, Korea, Thailand, Prancis, Swiss, Rusia, dan Amerika Serikat.

Identitas bangsa

Perlindungan IG tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi 
tetapi juga sebagai potensi sosial budaya, kepariwisataan, dan yang 

paling penting adalah sebagai identitas bangsa. Hal itu terlihat dari 
produk IG seperti; kain Endek Bali menjadi pilihan Christian Dior 
untuk koleksi spring/summer 2021 yang diperagakan pada Paris 
Fashion Week (29 September 2020) di Jardin de Tuileries, Paris. 

Pemerintah Provinsi Bali memberi dukungan penggunaan kain 
Endek dan meminta Christian Dior untuk sepenuhnya menghormati 
IG kain Endek. Kain Endek yang digunakan harus asli di produksi di 
Bali. Pada label koleksi tersebut juga dicantumkan daerah asal kain.

Kemudian tenun Gringsing pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
G-20 dijadikan souvenir yang dibagikan kepada delegasi peserta. 
Sebanyak 120 kain tenun Gringsing yang tersedia dikerjakan oleh 
125 pengrajin dari desa Tengganan, Bali. Masing-masing pengrajin 
menghasilkan satu kain, mengingat pengerjaan tenun agak lebih 
rumit dan memakan waktu yang cukup lama.
 
Mengingat Uni Eropa sudah menerapkan perlindungan IG sejak 1992, 
mereka sangat mendukung semakin banyak produk Indonesia yang 
terdaftar IG dan menggunakan logo IG. Tujuannya adalah untuk menjamin 
asal usul produk dari Indonesia yang menjadi daya tarik masyarakat Uni 
Eropa. Itu karena masyarakat Uni Eropa lebih yakin dan percaya dengan 
keaslian produk yang berlogo IG. (Elly Muthia, dari berbagai sumber)

Garam Amed Bali

DOK. BALI KUL KULDOK. BALI KUL KUL
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Diversifikasi 
Produk Kelapa 
Diminati Pasar Global

FOTO-FOTO DOK. CV MITRA NIAGA INDONESIAFOTO-FOTO DOK. CV MITRA NIAGA INDONESIABeragam varian Organic Coconut Aminos.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai 
pohon-pohon kelapa yang tersebut di segenap 
wilayah pesisir. Dari pohon ini banyak dimanfaatkan 
untuk memenuhi pasar ekspor. Namun, kendala 
permodalan menjadi kesulitan yang harus diatasi.
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I
NDONESIA banyak memiliki potensi sumber bahan baku dari 
hasil pertanian beraneka ragam, yang tersebar di berbagai pen-
juru wilayah nusantara. Salah satu bahan baku cukup tersedia 

hampir di berbagai pesisir pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan 
Kalimantan adalah kelapa. 

Sejak dulu kelapa menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar 
masyarakat di berbagai daerah yang memiliki potensi bahan baku 
ini. Hanya saja pemanfaatannya terbatas pada pembuatan kopra 
untuk bahan baku minyak kelapa skala industri besar atau pabrik. 
Sedangkan sebagian lagi dimanfaatkan masyarakat luas untuk pem-
buatan minyak goreng secara tradisional. Dalam kurun waktu 20 
tahun terakhir pemanfaatan bahan baku berbasis kelapa menjadi 
beraneka ragam produk bernilai tambah yang dimulai dari daun, 
batang, buah, dan niranya. 

CV Mitra Niaga Indonesia menjadi salah satu badan usaha yang 
memanfaatkan kelapa sebagai bahan baku produknya. Perusahaan 
yang beralamat di Jln Pengkolan Sindang Barang Bogor, Jawa Barat 
ini dipimpin Elgy Muhammad Rizqya. Latar belakang pendidikan 

formal Elgy di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan Magister of 
Business. Dari kepiawaian tangannya, perusahaan melakukan 
diversifikasi produk yang berbasis kelapa. 

Sentuhan milenial

Perusahaan yang berdiri sejak 1998 ini awalnya bergerak dalam 
bidang usaha pembuatan mesin peralatan untuk kegiatan pascapa-
nen pertanian, yang dirintis almarhum Ade Iskandar. Ia adalah salah 
satu dosen di IPB yang juga ayahanda Elgy. Pada 2011 perusahaan 
melakukan perubahan kegiatan usaha dalam bidang pembuatan 
berbagai jenis produk berbasis kelapa. 

Seiring perjalanan waktu dengan inovasi dan riset yang berkelanjutan, 
perusahaan mulai menghasilkan beragam produk. Tenaga ahli yang 
sebagian besar dari kalangan milenial dengan latar belakang pen-
didikan sarjana teknologi pertanian, telah mampu mengembangkan 
dan mengantarkan perusahaan menghasilkan produk seperti kecap 
asin (organic coconut aminos), gula kelapa (organic coconut sugar), 
kelapa parut kering (organic desiccated coconut), gula sirup kelapa 
(organic coconut nectar), dan keripik kelapa (organic coconut chips).

Bahan baku kelapa berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di-
versifikasi produk kelapa yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi 
dan sudah mendapat pengakuan standar dengan sertifikat; halal, 
Kosher, USDA-NOP, EU, JAS, FDA, HACCP, dan BRCGS.

Pada 2020-2021 selain permintaan pasar luar negeri (ekspor) ke 
Amerika Utara, Eropa, dan Asia, juga mulai memasuki 11 negara; 
Amerika, Kanada, Ukraina, Chili, Ceko, Jerman, Polandia, Slovakia, 
Korea, Thailand, dan Malaysia. Bahkan masih banyak lagi permin-
taan dari negara lain. Hal ini merupakan kemajuan pesat bagi CV 
Mitra Niaga Indonesia yang mendapat kepercayaan begitu tinggi 
dari negara pengimpor.
 
Kepercayaan tentu tidak lepas dari penerapan manajemen pen-
gelolaan usaha yang profesional. Elgy beserta tim kerja yang solid 
dan memiliki etos kerja tinggi, terus melakukan pengembangan 
produk yang sesuai permintaan pasar khususnya pasar luar negeri. 
Hal itu bukan cuma membanggakan bagi perusahaan, melainkan 
juga bangsa Indonesia yang saat ini sedang didorong untuk Bangga 
Buatan Indonesia (BBI).

Kolaborasi untuk berkontribusi

CV Mitra Niaga Indonesia menjadi salah satu pejuang penghasil 
devisa negara yang ikut serta mendukung meningkatkan ekonomi 
nasional. Dengan memanfaatkan potensi sumber bahan baku 
dalam negeri, perusahaan bukan cuma membantu para petani 
kelapa di perdesaan. Mereka juga membantu pemerintah dalam 
penyerapan tenaga kerja penghasil bahan baku di Jawa Tengah, 
Jawa Barat, dan Bogor.

Hal ini tentunya merupakan kontribusi nyata perusahaan membantu 
pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun Gula kelapa (organic coconut sugar) setelah dikemas 

ternyata cukup manis semanis rasa gulanya
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tenaga kerja yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, 
total 30 orang  yang terkait dengan pengadaan bahan baku dan 
proses produksi hingga tuntas.
 
Untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin bertambah vo-
lume dan negara pengimpornya, tentu diperlukan modal kerja cukup 
tinggi. Tak pelak hal itu merupakan hambatan untuk memenuhi 
permintaan pasar. Mereka memerlukan perhatian khusus dari 
instansi terkait, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah untuk membantu kemudahan pengurusan berbagai macam 
syarat administrasi yang dibutuhkan. Termasuk kemudahan dalam 
mengakses perbankan untuk memperoleh penambahan modal kerja 
yang cepat dengan bunga yang terjangkau. Semua itu diperlukan 
agar permintaan pasar bisa terpenuhi.

CV Mitra Niaga Indonesia bekerja sama dengan lebih dari 250 
petani kelapa penyedia bahan baku gula kelapa organik dan nira 
kelapa. Mereka tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kerja 

sama dengan para petani tidak hanya sebatas penyedia bahan 
baku, tapi juga mendapat pelatihan teknis dari tenaga ahli internal 
perusahaan. Mereka diberikan pelatihan terkait penanaman kelapa 
organik, agar bisa menghasilkan bahan baku berkualitas sesuai 
standar yang sudah ditetapkan perusahaan. 

Kapasitas produksi gula kelapa bisa mencapai 500 ton per tahun-
nya dan nira kelapa mencapai 250 ton per tahun. Nilai ekspor yang 
dihasilkan Rp400-Rp500 juta per kontainer. Hasil produk yang 
dominan dari perusahaan tersebut adalah kecap asin dan gula 
kelapa yang mana 80 persen untuk memenuhi permintaan pasar 
Amerika Serikat, dengan nilai mencapai Rp7-8 miliar per tahunnya. 

Meski demikian ada kendala dalam hal keterbatasan ketersediaan 
modal kerja. Untuk itu mereka memerlukan investor yang bisa 
bekerja sama membantu pengadaan modal kerja, untuk memenuhi 
permintaan pasar ekspor  yang semakin lama semakin meningkat. 
(Lusiana Mohi dari berbagai sumber)

DOK. CV MITRA NIAGA INDONESIADOK. CV MITRA NIAGA INDONESIA
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P
ORANG merupakan tanaman umbi-umbian yang secara 
umum dikenal sebagai bunga bangkai karena baunya yang 
tidak sedap. Namun, walau bentuk dan warnanya tidak me-

narik, porang memiliki satu komponen yang diunggulkan. Seperti 
umbi-umbian pada umumya, porang memiliki kandungan utama 
karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin dan serat pangan. 

Karbohidrat yang ada dalam porang terdiri atas pati, glukomanan, 
dan gula reduksi. Kandungan glukomanan dalam karbohidrat yang 
terkandung dalam porang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman 
kerabat yang lain. Kandungan tersebutlah yang membuat porang 
memiliki nilai ekonomis tinggi.

Porang merupakan komoditas ekspor yang saat ini sangat poten-
sial dikembangkan. Pada sisi industri, umbi porang mengandung 
glukomanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berfungsi 
sebagai bahan baku berbagai macam industri. Dalam industri 
makanan, olahan porang dan ekstrak glukomanan selanjutnya 
digunakan dalam pembuatan mi shirataki, beras konyaku, pasta 
porang dan pengental. 

Dalam industri kosmetik, olahan porang digunakan dalam pem-
buatan pembersih wajah, masker wajah, dan bahan pengisi serta 
pengikat tablet. Olahan porang juga dapat digunakan dalam industri 
kimia untuk bahan pelapis (coating), perekat, dan pembuatan 
kertas. 

Potensi pasar luar negeri

Porang Indonesia tidak mengandung senyawa trimetilamin (TMA), 
sehingga tepung porang yang dihasilkan tidak berbau amis. Hal 

inilah yang membuat porang Indonesia sangat diminati pasar luar 
negeri. Permintaan global terhadap produk turunan umbi porang 
sangat tinggi dengan pertumbuhan ekspor 2020 mencapai 23,35 
persen, kalau dirupiahkan sebesar Rp 923,6 miliar.  Adapun tiga 
besar negara tujuan ekspor porang yaitu Tiong kok, Thailand, dan 
Malaysia.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk serius menggarap 
komoditas porang ini. Dalam kunjungannya ke pabrik pengolahan 
porang pada 2021, Presiden mengatakan bahwa porang merupakan 
tanaman pangan yang menjanjikan di masa depan. Bahkan, porang 
bisa menggantikan beras karena memiliki kandungan kalori yang 
rendah dan kadar gula yang lebih rendah sehingga diyakini sebagai 
makanan yang sehat.

Porang Bukan Sekadar 
Makanan Sehat
Umbi-umbian selain bisa untuk 
konsumsi menyehatkan, dapat 
juga diolah menjadi produk 
lainnya. Porang menjadi tanaman 
yang memiliki nilai ekonomis 
tinggi, dan punya potensi besar 
menembus pasar dunia.

FOTO-FOTO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN
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Sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang 
Pengembangan Budidaya Tanaman Porang pada Rabu (4/5/2021), 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengkoordinir 
penetapan klaster besar pengembangan porang, yang mana Ke-
menterian Perindustrian akan melakukan peningkatan nilai tambah 
olahan porang melalui fasilitasi penguatan teknologi kepada para 
IKM pengolahan porang. Penetapan klaster tersebut berdasarkan 
hasil pemetaan persebaran luasan lahan penanaman porang yang 
dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Dalam mempercepat pengembangan IKM chip porang dan tepung 
porang, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 
(Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian mengungkapkan ter-
dapat beberapa hal yang menjadi perhatian seluruh stakeholder 
di antaranya;

n Komitmen pemerintah daerah dengan memiliki pola 
pengembang an sentra IKM porang yang di dalamnya 
memuat rencana strategis, tahapan pengembangan, pola 
kelembagaan, business plan sentra IKM, dan site plan. 

n Adanya jaminan ketersediaan bahan baku olahan porang 
berbasis lokal dengan kualitas baik yang melihat dari sisi 
luasan lahan dan waktu panen.

n Adanya ekosistem pertanian mulai dari petani, pengelola 
sentra (koperasi/ UPT), industri porang, sekolah, perguruan 
tinggi dan badan litbang yang mempunyai kesamaan visi dan 
misi dalam pengembangan komoditi porang.

Ditjen IKMA mendorong sentra penghasil porang dan para pelaku 
industri olahan porang memanfaatkan program–program tersebut 
untuk dapat memperluas pemasaran pasar, tidak hanya pasar 
lokal namun juga pasar global. Salah satu IKM porang yang telah 
mendapatkan fasilitasi program Ditjen IKMA dan telah melakukan 
ekspor adalah PT Hayumi Agro Indonesia.

Di 2021, PT Hayumi Agro Indonesia mendapatkan fasilitasi re-
strukturisasi mesin, yaitu program pemberian potongan harga 

Rapat pendampingan HACCP  oleh Ditjen IKMA untuk memastikan keamanan pangan 
sebelum dikonsumsi.

FOTO-FOTO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN
Kunjungan Dirjen IKMA Reni Yanita ke PT Hayumi Agro Indonesia di Gersik,  Jawa Timur.
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pembelian mesin/peralatan kepada industri kecil dan menengah 
(IKM). Fasilitas diperoleh IKM yang terbukti telah melakukan pem-
belian mesin/peralatan baru yang seluruhnya terpasang di lokasi 
perusahaan bersangkutan sesuai dengan izin yang dimiliki, serta 
mendapatkan bimbingan, pendampingan dan sertifikasi Hazard 
Analysis and Critical Control Points (HACCP). 

HACCP merupakan pendekatan ilmiah, rasional, dan sistematis 
untuk identifikasi, penilaian, dan pengendalian bahaya untuk 
memastikan bahwa pangan aman pada saat dikonsumsi. Den-
gan memiliki sertifikat HACCP, para pelaku IKM makanan dapat 
memberikan jaminan kepada konsumen terkait kualitas produk 
yang dihasilkan. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri para 
pelaku IKM makanan dalam pengembangan akses pasar, terutama 
menembus pasar global. 

Implementasi HACCP pada PT Hayumi Agro Indonesia dapat 
membawa IKM ini menembus pasar global. Sejak menerima 
sertifikat HACCP, kapasitas ekspornya meningkat drastis. Sebe-
lum mendapatkan sertifikat HACCP, perusahaan telah melakukan 
ekspor tepung porang sebesar 25 kg. Setelah memegang sertifikat 

HACCP, berhasil meningkatkan ekspor tepung porangnya menjadi 
60 ton di 2020. Bahkan melejit menjadi 200 ton atau setara dengan 
delapan kontainer di 2021. Ekspor tepung porang ini ditujukan ke 
Tiongkok dan Vietnam.

Direktur PT Hayumi Agro Indonesia Halim Wibowo menuturkan bahwa 
ia memulai usahanya dengan menjual chip porang. Mulai 2018, ia 
membangun perusahaan dan mencoba mengolah hingga menjadi 
tepung porang. Pada saat itulah ia mulai bisa melakukan ekspor.  
Dan pelepasan ekspor dilakukan oleh Kemenperin, Rabu (20/10/2021) 

Selama ini PT Hayumi Agro Indonesia banyak mengambil pasokan 
porang dari Madiun, Ponorogo, Nganjuk, Trenggalek, Probolinggo, 
dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, Halim menuturkan tak 
menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan petani dari 
daerah lain. Porang yang diambilnya dari petani diolah di pabrik 
menjadi beberapa produk seperti chip, tepung, dan beberapa 
produk turunan. Adapun data konversi/rendemen porang dari chip 
menjadi tepung adalah 60–70 persen. Dengan pengolahan tersebut, 
porang memiliki nilai jual tinggi dan laku di pasar internasional. 
(Nareswari Andhara Dahayu, diolah dari berbagai sumber).

Para operator mesin di PT Hayumi sedang melaukan proses pengilingan bahan baku.
FOTO-FOTO DOK. KEMENPERINFOTO-FOTO DOK. KEMENPERIN
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Beberapa contoh cover seri Nusantara Heritage yang ditawarkan oleh  WE Coffee Roaster.

Awali Ngopi 
Lewat Mesin Kopi 
Buatan Dalam Negeri
Sudah selayaknya Indonesia dikenal bukan hanya sebagai 
produsen kopi dunia, melainkan juga produsen mesin kopi. 
Mesin sangrai kopi merupakan mata rantai penting untuk 
menghasilkan produk yang diterima pasar global.

I
NDUSTRI kopi memiliki potensi yang besar untuk terus 
berkembang di Indonesia. Hal ini tentu saja memberikan 
angin segar bagi produsen mesin kopi dalam negeri. 

Adalah WE Coffee Roaster yang telah memulai kiprahnya 
sejak 2010 dalam industri mesin sangrai kopi, yang kini juga 
telah merambah akademi pendidikan kopi. 

Upaya yang dilakukan itu tentu saja turut memperkuat 
kemandirian industri kopi dalam negeri. Tak hanya itu WE 
Coffee Roaster juga telah melebarkan sayap penjualan-
nya pada pasar ekspor dari Asia Tenggara hingga Eropa. 
Kini, Indonesia tak hanya dikenal sebagai pemilik biji kopi 
terbaik, namun juga produsen mesin sangrai kopi terbaik.  

Dalam 10 tahun terakhir, industri kopi Indonesia mengalami 
pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 250 persen. 
Saat ini Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke-4 
di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Luas lahan 
kopi Indonesia mencapai 1,25 juta hektare (ha) dengan total 
produksi hingga 761 ribu ton per tahun. 

Industri kopi memiliki potensi yang besar untuk terus 
berkembang di Indonesia. Tingginya minat masyarakat 
untuk mengembangkan usaha kopi menjadi salah satu 
buktinya. Tak ketinggalan, perkembangan industri kopi 
juga turut membuka peluang pasar bagi produsen mesin 
kopi, mulai dari mesin pengolahan pascapanen sampai 
di hilir (end product) berupa mesin pembuat kopi bubuk 
atau minuman.

Perjalanan WE coffee roaster

Coffee roastery, merupakan salah satu mata rantai penting 
dalam industri pengolahan kopi. Proses sangrai, berdasar-
kan pengalaman dari praktisi sangrai kopi (coffee roaster) 
dapat berkontribusi 20 persen sampai 25 persen terhadap 
mutu dan cita rasa produk akhir yang berupa minuman kopi.

WE Coffee Roaster memulai perjalanannya untuk menjadi 
pemimpin pasar dalam permesinan sangrai kopi dengan 
harga terjangkau sejak 2010. Perjalanan ini dimulai 
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dengan pendirian One Bean Coffee & Roastery. Outlet coffee 
shop pertama dari WE kemudian dilanjutkan dengan pembuatan 
prototype mesin.

Perusahaan yang didirikan oleh Wiliam Edison ini, menganggap 
kesulitan menemukan mesin sangrai kopi yang sempurna sebagai 
tantangan untuk merancang mesin sangrai sendiri. Ia menggabung-
kan pengetahuannya tentang kopi dan keahlian dalam desain 
mesin. Selain itu ia merakit mesin sangrai yang mampu bersaing 
dengan kualitas sama seperti merek lain, namun justru memiliki 
harga cenderung mahal di pasaran. Kemudian lahirlah coffee 
roaster handal dan terpercaya di Indonesia dalam nama besar WE 
Coffee Roaster.

Pelopor mesin sangrai

Dengan nilai ekonomi yang tinggi, pertumbuhan industri kopi seb-
agai komoditas kebanggaan Indonesia berkembang pesat seiring 
dengan semakin banyaknya konsumen yang menikmati kopi kuali-
tas tinggi. WE Coffee Roaster percaya untuk menghasilkan biji kopi 
berkualitas tinggi untuk mendukung siklus tersebut membutuhkan 
peralatan yang tepat dan pengetahuan yang luas. 

Hal tersebut menjadi nilai inti WE Coffee Roaster untuk menghasil-
kan mesin sangrai kopi kualitas tinggi yang tangguh dan efisien 
dalam konsumsi energi. Untuk itu, WE Coffee Roaster menciptakan 
mesin yang kokoh dan mudah dioperasikan yang membuat kesan 
pengalaman tersendiri saat anda menyangrai. 

Selain kualitasnya yang tak perlu dipertanyakan lagi, WE Coffee 
Roaster hadir dengan berbagai pilihan kapasitas yang tersedia 
untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan. Selain itu juga meru-
pakan pelopor produsen mesin sangrai dengan harga terjangkau di 
Indonesia. Bahkan perusahaan ini banyak terlibat dalam kegiatan 
ekspor ke lebih dari 16 negara di Asia Tenggara hingga Eropa.

Salah satu produk unggulan dari WE Coffee Roaster bernama 
WE x SUJI Mini Roaster 100. Mesin roasting ini dikembangkan 
dengan tujuan untuk melengkapi coffee experience journey para 
penikmat kopi. Dengan fitur yang praktis, portable mini roaster ini 
dapat digunakan dengan mudah oleh para roaster ataupun pemula 
sekalipun, di mana saja kapan saja. Mini Roaster yang dibanderol 
seharga Rp20.800.000 ini sangat cocok bagi pecinta kopi yang 
selalu ingin menikmati biji kopi sangrai yang fresh.
 
Cover mesin roaster ini dibuat khusus dengan desain khas daerah 
Indonesia dan dipadukan dengan detail kash kebudayaan tanah 
air. Berbahan stainles steel yang dipoles, desain mini roaster spe-
cial edition ini dibuat sebagai bentuk apresiasi terhadap kopi dari 
berbagai daerah di Indonesia. 

Tak hanya berfokus pada produksi mesin sangrai kopi, WE Coffee 
Roaster juga turut berperan serta pada upaya peningkatan setiap 
aspek industri kopi. Salah satunya melalui pendidikan, WE Coffee 
Roaster merancang program edukasi sangrai kopi yang kompre-
hensif dengan nama WE Coffee Academy. 

Dengan pengalaman sukses mencetak banyak alumni melalui Kelas 
Roasting yang didesain khusus dan diadakan secara intensif, WE 
Coffee Roaster saat ini sedang fokus mempersiapkan sebuah WE 
Coffee Academy. Kurikulum yang dirancang bertujuan merangkul 
dan mencetak lebih banyak tenaga ahli di bidang kopi dari berbagai 
daerah. Tujuan yang ingin digapai para tenaga ahli tersebut akan 
memiliki peran besar untuk memajukan industri kopi di daerah 
asal mereka. Semua itu dimulai dari ilmu dasar hingga profesional 
tentang pemilihan awal biji kopi, pengolahan, pembuatan produk 
hingga kopi siap tersaji untuk dikonsumsi.

WE Coffee Academy yang dibanderol Rp6 juta per kelas ini merang-
kul ahli profesional di industri kopi untuk membuat materi yang 
komprehensif. Hal itu bertujuan agar fokus pada edukasi untuk 
kemakmuran setiap individu di industri kopi mulai dari petani, 
pengolah, pemanggang dan konsumen. Dengan begitu WE Coffee 
Roaster dapat dinyatakan sebagai sebuah kesatuan dari semangat, 
pendidikan, fungsi, dan kualitas yang diproduksi oleh seorang 
pakar kopi.

Upaya yang dilakukan WE Coffee Roaster ini tentu saja turut mem-
perkuat kemandirian industri kopi dalam negeri. Dengan harapan 
bahwa Indonesia tak hanya dikenal sebagai pemilik biji kopi terbaik, 
namun juga produsen mesin sangrai kopi terbaik kelak akan menjadi 
nyata. Untuk memperbesar peluang pasar bagi WE Coffee Roaster, 
Direktorat IKM LMEA memberikan fasilitasi promosi pada pameran 
INAGRITECH yang diselenggarakan pada 19–21 Oktober 2022 di 
Jiexpo Kemayoran, Jakarta. (Glenda)

Wiliam Edison sedang memperagakan pemakaian coffee roaster miliknya .

DOK.YOUTUBE  WE COFFEE ROASTERDOK.YOUTUBE  WE COFFEE ROASTER
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Mignon Sista International 
Berjuang Menjadi 
Industri Besar

Penggunaan minyak atsiri sudah dikenal luas di 
berbagai negara dunia. Indonesia sejak lama memiliki 
sumber daya luar biasa dalam memproduksinya. 
Produsen minyak tersebut berharap ada kemudahan 
mencari pendanaan untuk memperbesar pabrik. M

IGNON Sista International adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang usaha minyak esensial, berdiri 
sejak 2010 di bawah kepemimpinan Liana Hardiyanto. 

Awal berdirinya bermodalkan bantuan orang tua dan berkantor 
menumpang pada perusahaan keluarga. Seiring berjalannya 
waktu perusahaan terus berkembang tidak hanya sebatas minyak 
 esensial saja tetapi juga rempah-rempah dan kayu wangi dengan 
diversifikasi produk untuk melayani pasar lokal dan pasar luar 
negeri.

Semua bahan material minyak atsiri diperoleh dari hampir seluruh 
petani penyuling di Indonesia, terutama petani penyuling dan 
pengempul dari wilayah Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, 
Nusa Tenggara Timur, Ambon, Papua, ditambah Sumatera dan 
Jawa Barat

Pada 2017 Mignon Sista membangun kantor dan pabrik sendiri di 
Bojong Nangka, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan kapasitas 
minyak esensial 100 MT/year atau lebih sama dengan 100 Mega 
Ton/tahun, rempah-rempah ≥ 100 MT/ tahun, minyak essensial 
≥ 100 MT/tahun , minyak kayu wangi ≥ 100 MT/Tahun atau 100 
Mega Ton/tahun. 

Perusahaan dijalankan 50 karyawan yang profesional serta 
memiliki spesialisasi di bidang masing-masing. Mereka terus 
melakukan berbagai inovasi untuk memberikan yang terbaik 
bagi pelanggan. Pabrik pun dilengkapi dengan laboratorium 
berstandar internasional yang digunakan untuk uji coba dan 
melakukan pemeriksaan terhadap semua bahan material dari 

petani penyuling maupun pengepul. Semua itu dilakukan 
melalui prosedur pengawasan kualitas yang cukup panjang. 

Di samping melakukan pengawasan semua variabel fisik, juga 
mengevaluasi spesifikasi material melalui kromatografi (me-
misahkan komponen campuran menjadi bagian kecil) gas dan 
spektometri (analisis perbandingan massa terhadap partikel 
bermuatan) massa dan juga melakukan test mikrobiologi. Hal 
ini dilakukan terkait dengan peraturan yang ada dan standar 
internal perusahaan.
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Ekspor perdana 

Mignon Sista pertama kali melakukan ekspor minyak esensial pada 
2011 ke Uni Eropa. Ini merupakan pengalaman pertama meskipun 
saat itu belum punya kantor dan pabrik sendiri, namun Mignon 
Sista tetap berusaha memperkuat dan mengembangkan diri. Pada 
2013 Mignon mulai mengembangkan sayapnya dan memberani-
kan diri memasuki pasar global dengan produk rempah-rempah. 
Negara tujuan ekspor terbesar minyak esensial dan rempah-
rempah adalah Eropa sebesar 70 persen, disusul Amerika Serikat 
(20 persen), dan Tiongkok (10 persen).
 
Banyak produk yang dihasilkan Mignon Sista, 
tetapi yang menjadi best product adalah;

• Minyak nilam (patchouli oil)
Aroma nilam Indonesia hangat, bersahaja dan sedikit aroma kapur 
barus menjadi pilihan ideal sebagai aroma dasar dalam wewangian.

• Minyak jahe segar (fresh ginger oils)
Minyak jahe segar disuling dari jahe yang baru dipanen, memberikan 
lebih banyak kesegaran. Minyak jahe segar dan kering memiliki 
banyak manfaat untuk kesehatan.

• Minyak cendana (sandalwood oil)
Minyak cendana banyak digunakan untuk berbagai wewangian; 
mulai dari wewangian bunga, maupun untuk parfum maskulin. 
Keserbagunaan cendana Indonesia dipasangkan dengan kom-
pleksitas aromatiknya telah menjadikan cendana sebagai bahan 
pokok jangka panjang wewangian, aroma terapi, perasa, kosmetik, 

dan produk perawatan kulit. Sifat aromatik, fiksatif dan sebagai 
obat telah dikenal dan dihargai selama berabad-abad.

• Minyak kulit kayu massoia (massoia bark oil)
Kulit kayu massoia memiliki aroma manis seperti kelapa dan 
disuling dengan uap untuk menghasilkan minyak. Komponen 
utamanya adalah lakton yang digunakan untuk penyedap 
makanan, sebagai aditif dalam rasa mentega, susu, permen, 
dan makanan panggang terutama makanan yang menggunakan 
perasa vanila manis. 

• Vanili (vanilla)
Vanili merupakan rempah-rempah termahal kedua di dunia 
karena menanam biji vanili membutuhkan banyak tenaga. 
Meskipun mahal, vanili sangat diminati dan dihargai karena 
rasanya. Vanili banyak digunakan di restoran-restoran termahal, 
rumah tangga, untuk wewangian, dan aroma terapi. Ada dua 
jenis vanili yang tumbuh di Indonesia yaitu vanilla planifolia 
dan jenis vanilla tahitensis. Keduanya dibudidayakan untuk 
tujuan komersial digunakan sebagai pengharum dan penyedap 
makanan. 

• Kapulaga (cardamon)
Kapulaga putih kurang begitu dikenal dibanding varietas hijau. 
Kapulaga putih merupakan makanan pokok di beberapa negara 
Asia Tengah dan Tiongkok. Dibanding kapulaga hijau dan hitam, 
kapulaga putih tidak memiliki nuansa pedas tetapi memiliki 
aroma segar yang mencerahkan hidangan. Apabila direbus akan 
menambah kesegaran rasa kaldu.

FOTO-FOTO DOK .MIGNON SISTA INERNATIONALFOTO-FOTO DOK .MIGNON SISTA INERNATIONAL

Tenaga ahli sedang melakukan salah satu proses dalam menghasilkan 
minyak  rempah.
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Sertifikasi dan asosiasi
Mignon Sista sebagai perusahaan yang sudah berpen-
galaman lebih dari 10 tahun dalam bisnis internasional, 
dan tentu telah dikenal luas. Memiliki standar tinggi 
serta semangat yang dapat dipercaya secara otentik, 
dan dapat dibuktikan dengan berbagai sertifikasi yang 
dimiliki yaitu;

l ISO 22000
Pada 2018 Mignon Sista International telah dini-
lai dan disertifikasi memenuhi persyaratan ISO 
22000 untuk pengolahan minyak atsiri dan biji 
vanili untuk digunakan pada makanan.

l REACH (Registration, Evaluation, Authorisationand 
Restrictons of Chemicals) 

Mignon Sista International terdaftar untuk menun-
jukan dukungan terhadap peraturan Uni Eropa, 
yang diadopsi untuk meningkatkan perlindungan 
kesehatan manusia dan lingkungan dari risiko yang 
dapat ditimbulkan oleh bahan kimia dan sekaligus juga dapat 
meningkatkan daya saing.

l FDA (Food and Drug Administration)
Mignon Sista International terdaftar pada Badan Penga-
was Obat dan Makanan Amerika Serikat sesuai dengan 
Undang-Undang Kesiapsiagaan dan Respons Bioterorisme 
dan Keamanan Kesehatan Masyarakat tahun 2002 (UU 
Bioterorisme)

l KLBD (Kashrut dari London Beth Din) 
Perusahaan bersertifikat resmi untuk mem-
produksi Produk Kosher dengan Kode Pe-
rusahaan: 6429 nomor sertifikat: 38430.

l MUI (Majelis Ulama Indonesia)
Sebagian besar produk Mignon Sista su-
dah mendapatkan sertifakat halal untuk 
perdagangan dan konsumsi umat Islam. 
Itu karena diproduksi sesuai syariah Islam dan 
mengikuti rantai pasokan produksi yang 
dapat dilacak sepenuhnya dengan baik.

Sebagai perusahaan menengah yang sudah berpen-
galaman, Mignon Sista tentu berusaha membangun 
relasi dengan berbagai pihak dengan cara bergabung 
dalam berbagai asosiasi sebagai berikut: 

l  2011 menjadi anggota Dewan Minyak Atsiri 
Indonesia (DAI)

l Menjadi anggota Asosiasi Gaharu Indonesia 
(ASGARIN), yang mana 
pemerintah Indonesia 
memberikan izin CITES 
untuk perdagangan ga-
haru baik untuk pasar lokal 
maupun internasional.

l Menjadi anggota SEDEX, 
yang merupakan organisasi 
non profit yang berpusat di 
London, membuka  keang-
gotaan bagi perusahan-
perusahaan di seluruh 

dunia. SEDEX adalah platform yang komprehensif yang 
dapat membuat manajemen lebih efektif. Tujuannya untuk 
dapat memperbaiki reputasi perusahaan, memperoleh 
keuntungan yang bersaing, meminimalisasi risiko, efisensi 
waktu dan uang.

l IFEAT (International Federation of Essential Oils and Aroma 
Trades) sebagai anggota, Mignon Sista International ber-
hak memberikan suara pada Federations World Council 

Meetings.

Pameran internasional

SIAL Paris (Salon Internattional d’Alimentation) meru-
pakan eksibisi industri pangan serta pameran industri 
makanan dan minuman internasional terbesar di dunia 

yang rutin diadakan setiap dua tahun sekali. SIAL Paris 
menjadi titik temu yang menghadirkan buyers tidak 

hanya dari Eropa tetapi juga dari Timur Tengah, Asia, Af-
rika, dan Amerika. Mignon Sista International yang pangsa 
pasarnya ekspor turut berpartisipasi pada SIAL Paris 2018 

(21-25 Oktober 2018) di gedung Paris Nord Villepinte.
SIAL Paris 2022 akan berlangsung pada 15-19 Oktober 
2022. Mignon Sista International siap menemukan tren dan 
inovasi baru serta menemukan mitra bisnis yang tepat dan 
menghadapi tantangan bersama-sama. Turut berpartisipasi 
pada pameran kosmetik secara virtual di Cosmetics 2022 

Paris, 11-12 April 2022.

Menurut Liana Hardiyanto posisi peru-
sahaan di skala menengah merupakan 
posisi yang kurang menguntungkan atau 
tidak nyaman. Oleh sebab itu Mignon 
Sista International sedang berjuang 
untuk menjadi besar. “Namun menjadi 
besar itu membutuhkan dana yang besar 
juga. Kami sangat berharap agar ber-
bagai pihak dapat memberi kemudahan 
kepada kami untuk mendapatkan dana 
tersebut,” tuturnya. (Elly Muthia)

Vanila salah satu bahan baku minyak  rempah.
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pelatihan dan pendampingan 
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Strategi pengembangan industri kreatif Indonesia
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Ada Rempah Bali Ada Rempah Bali 
di Secangkir di Secangkir Made TeaMade Tea
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Berdiam diri menunggu pandemi 
usai hanya akan mematikan 
usaha yang sudah dijalankan. 
Berkolaborasi dengan sejumlah 
pelaku usaha menjadikan brand 
sebuah produk herbal bisa eksis. 
Hal itulah yang dilakukan Ni 
Made Roni.

P
ADA 2022 Bali dinobatkan menjadi destinasi liburan paling 
bahagia (clumed.co.uk). Penilaian ini dilakukan berdasarkan 
indeks kejahatan, indeks polusi, jumlah kegiatan di luar ruan-

gan, jumlah spa dan pusat kesehatan, serta parameter-parameter 
lainnya. Dari seluruh data tersebut, Bali mendapatkan nilai tertinggi 
yaitu 73,7 dari 100, di atas Las Vegas dan New Orleans, Amerika 
Serikat.

Tahun ini, nama Bali semakin dikenal warga dunia karena menjadi 
lokasi konferensi G20. Presiden Jokowi mengharapkan konfe rensi 
akbar tersebut dapat memberikan dampak langsung kepada 
masyarakat Indonesia. Peningkatan dampak terutama bagi pe-
ningkatan omset usaha kecil, dengan produk serta jasa yang akan 
dihadirkan sebagai suvenir atau akan dikonsumsi para delegasi.

Salah satu yang berharap mendapat keberkahan Presidensi G20 
ialah PT Karsa Abadi dengan merek dagang Made Tea, teh artisan 
milik putra Bali. Perusahaan ini bergerak di bidang praktik per-
tanian alami yang menghasilkan produk teh 100% alami tanpa 
aditif atau pengawet. Atas produknya yang inovatif dan menjual, 
Made Tea menjadi salah satu produk yang dipilih sebagai suvenir 
delegasi G20.

Jejak langkah Made Tea

Perjalanan Made Tea dimulai ketika Ni Made Roni, pemilik peru-
sahaan, berkeliling Eropa dan Amerika pada 2015. Ia yang hobi 
mengonsumsi teh hanya menemukan sedikit sekali varian teh, 
seperti green tea dan black tea. Sebagai orang yang tumbuh besar 
di Bali dengan hobi berkebun, Ni Made Roni mengetahui bahwa 
masih banyak tanaman khas Bali yang hampir dilupakan tapi dapat 
diolah menjadi minuman enak sekaligus berkhasiat. 

Misalnya pegagan, daun yang berkhasiat sebagai antioksidan dan 
bersifat antiradang. Tanaman tersebut hampir dilupakan, padahal 
memiliki kandungan yang sangat baik. Ni Made Roni berkeinginan 
untuk bisa mengembangkan tanaman-tanaman tersebut tidak 
hanya dianggap sebagai obat, namun juga dapat dinikmati sebagai 
minuman yang enak sehingga dapat lebih diterima masyarakat.

Berbekal ilmu mixologi, pencampuran berbagai bahan untuk meng-
hasilkan rasa minuman baru yang unik, beserta pengalamannya 

se bagai bartender di sebuah hotel, Ni Made Roni membangun peru-
sahaan teh autentik Indonesia Karsa Abadi dengan brand Made Tea. 
Visinya adalah memproduksi teh tisane khas Indonesia untuk dunia 
dengan cara blend dan innovate, serta menggunakan bahan baku lokal. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Ni Made Roni belajar cara pembuat-
an teh di India dan Eropa sebelum berhasil meluncurkan produk per-
tamanya, Black Chai Tea, campuran rempah-rempah Bali dan sereh. 

Sereh sebagai bahan utama dipilih Roni bukan tanpa alasan. Sereh 
telah dikenal oleh konsumen dalam dan luar negeri sehingga dianggap 
mudah ‘beradaptasi’ di lidah. Selain itu, sereh juga tersedia dalam 
jumlah banyak dan memiliki manfaat memberikan efek relaksasi.

Kolaborasi

Dalam produksinya, Made Tea ingin menjadi perusahaan terbaik 
dalam memproduksi botanical infusion tea. Selain itu ingin meng-
angkat kearifan lokal dengan standar mutu tinggi, higienis, halal, 
tidak mengandung zat berbahaya, dapat dikonsumsi secara reguler, 
bermanfaat bagi kesehatan, dan berdedikasi dalam mensejahtera-
kan petani dan perempuan.

Tidak hanya tertuang dalam kata-kata, Made Tea berkolaborasi 
dengan 10 petani lokal di Ubud dan sekitarnya, serta melibatkan 
lebih dari 200 ibu rumah tangga di 8 banjar di Peliatan dengan 
konsep berkelanjutan. 

 Perkembangan

Ni Made Roni memulai bisnisnya pada 2015 dengan menyiapkan 
produk dan legalitas yang diperlukan. Pada 2016 atau satu tahun 
setelah bisnisnya berdiri, Ni Made Roni berhasil membuat 6 va-
rian teh. Keenam produk tersebut berbahan utama sereh, namun 
dengan empat sampai lima jenis bahan tambahan yang berbeda-
beda, seperti sirsak, pegagan, kelor, bunga telang, pandan, rosella, 
marigold, mawar dan jahe. Dengan begitu varian yang dihasilkan 
memiliki ciri khas dan fungsi tersendiri. 

FOTO- FOTO DOK. KEMENPERINFOTO- FOTO DOK. KEMENPERIN

Pak Ni Made Roni pemilik  Made Tea sedang berdiskusi bangaimana memberdayakan 
petani lokal agar mau bekerjasama dengan Universitas di Bali dalam menghasilkan 
botanical infusion tea agar mendunia.
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Dalam proses peracikan teh, ia mengaku harus melakukan beruang 
kali (trial and error) mencoba mendapatkan komposisi yang paling 
tepat. Produk yang dihasilkan juga harus melalui tes laboratorium 
sebelum dipasarkan dan sampai ke tangan konsumen. 

Mulai 2018, Ni Made Roni mengembangkan 10 varian dengan 
komposisi dan kemasan yang jauh lebih menarik. Tak hanya itu, 
produk Made Tea sudah mulai diterima di Horeca dan terpilih untuk 
mengikuti pameran SIAL PARIS. Pameran pertamanya berbuah 
manis. Karena pada 2019 Made Tea berhasil melakukan ekspor 
pertama ke Prancis. 

Atas keberhasilan melebarkan sayap, Ni 
Made Roni semakin bersemangat untuk 
memperbesar bisnisnya. Salah satunya 
adalah mengembangkan varian teh. Pada 
2020, Ni Made Roni telah menjual 18 var-
ian teh, mulai bekerja sama dengan HYATT 
dan Andaz Group, serta mulai mengikuti 
kompetisi dalam negeri yakni Indonesia 
Food Innovation (IFI) yang diselenggarakan 
Kementerian Perindustrian.

Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumi-
wang Kartasasmita, IFI merupakan program 
akselerasi bisnis yang ditujukan bagi indus-
tri kecil dan menengah pangan terpilih yang 
mempunyai inovasi produk atau proses, dan 
menggunakan sumber daya lokal sebagai 
bahan baku utama. Dengan demikian IKM 
siap untuk peningkatan skala bisnis menuju 
IKM modern yang marketable, profitable dan 
sustainable.
 
Industri yang terpilih dari program IFI 
berhak mendapatkan fasilitasi bimbingan, pendampingan dan 
fasilitasi sertifikasi HACCP. Peserta program IFI diharapkan dapat 
menaikkan kapabilitasnya melalui pembinaan dan pendampingan 
intensif dari sisi teknis dan bisnis oleh para pakar profesional. 

Saat ini, Made Tea telah didistribusikan di hotel dan resor bintang 
lima di Bali dan Maldives, ekspor ke Australia, Prancis, Slovakia, 
Kanada dan Bulgaria, serta bermitra dengan Delta Commodities 
dari Amerika.

Selain itu, Ni Made Roni melalui brand  Made Tea juga berhasil 
mengumpulkan sejumlah penghargaan, seperti; Gold Award Sin-
gapore Taste (2019), 10 Besar Peracik Teh Indonesia (2020), Gold 
Award AVPA Paris (2020), dan Gourmet Paris Award (Zesty) (2021).

Kerja sama

Made Tea berhasil menjadi industri skala kecil yang mendunia 
berkat campurannya yang unik dan bahan-bahan utama yang 
digunakan. Seluruh bahan yang digunakan sebagai bahan baku 
utama Made Tea diperoleh dari kerja samanya dengan petani lokal 
Bali di daerah Gianyar, serta hasil kebunnya sendiri di Ubud. Ni 
Made Roni memiliki kriteria khusus untuk tanaman yang digunakan 

sebagai teh, seperti tidak dibudidayakan dengan pupuk kimia 
atau pestisida. Hal ini bertujuan agar produk teh akhir aman bagi 
kesehatan manusia.

Semua campuran teh Made 100% alami tanpa aditif atau pengawet 
yang ditanam secara organik di lingkungan Ubud, Bali yang kaya 
dan subur. Hal tersebut dikarenakan hanya pupuk alami dan pes-
tisida organik yang digunakan pada herbal dan tanaman, untuk 
memastikan kualitas dan kemurnian teh terbaik yang dihasilkan.
Tidak hanya menggandeng petani dan masyarakat lokal, Made Tea 
juga bekerja sama dengan universitas di Bali.

Pemimpin PT Karsa Abadi ini telah melaku-
kan penandatanganan kerja sama dengan 
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 
Universitas Udayana Prof Ir I Made Anom 
Sutrisna Wijaya M.App.Sc. Ph.D di kan-
tor perusahaan di Desa Peliatan, Minggu 
(27/2/2022).

Dekan FTP Universitas Udayana (Unud) 
mengatakan bahwa perjanjian kerja sama 
ini bertujuan untuk memudahkan para 
civitas akademika FTP Unud untuk melak-
sanakan program peningkatan dan pengem-
bangan kualitas sumber daya manusia, 
melalui pelaksanaan program Tri Dharma 
Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat). 

Selain itu, FTP Unud juga bisa berperan 
dalam proses pengembangan produk dan 
pelatihan sumber daya manusia serta mer-
ekomendasikan dan menyediakan tenaga 
pengajar, mentor dan pelatih untuk peny-

elenggaraan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis di bidang 
industri makanan dan minuman kepada PT Karsa Abadi.

Pemasaran

Sebelum pandemi covid-19, Made memproduksi teh hingga 100-
500 kg per bulan. Namun akibat pandemi yang menyebabkan 
terjadi kelangkaan kontainer barang dan peningkatan harga kargo 
pesawat, Ni Made Roni hanya dapat memproduksi 200 kg teh 
herbal setiap bulannya.

Tidak mau hanya tinggal diam menunggu kondisi pandemi membaik, 
ia memutuskan menggandeng beberapa pelaku usaha mikro kecil 
dan menengah (UMKM) di Bali untuk membuat produk yang diberi 
nama A Box of Bali. Produk ini bekerja sama dengan andabaik.
com sebagai spirit kebangkitan UMKM yang sudah dirilis dari 17 
Agustus lalu 2021. 

Ni Made Roni berpesan kepada anak muda yang baru memulai usaha 
agar tetap bersemangat. jika baru mempunyai ide dapat langsung 
dilakukan tanpa menunda-nunda lagi. Hanya saja, ia meminta dalam 
memulai usaha tidak sekadar ikut-ikutan teman dan tahu passion 
diri sendiri. (Nareswari Andhara Dahayu, dari berbagai sumber)

Salah satu contoh The Made Tea.
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Home 
Decoration 

Berbasis Material 
Logam dari 
Yogyakarta

Tangan-tangan 
kreatif menjadikan 
barang bekas yang 
dianggap tak berguna, 
menjelma menjadi 
produk yang bernilai 
tambah. Industri 
kerajinan seperti 
inilah yang memiliki 
tingkat ketahanan 
tinggi selama pandemi 
covid-19.

DOK. BEN’YA ARTDOK. BEN’YA ART
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I
NDUSTRI kreatif dapat diterjemahkan menjadi suatu rangkaian 
proses yang memproduksi barang dan jasa melalui proses 
kreatif, keterampilan, dan bakat yang dimiliki individu dalam 

menciptakan suatu produk yang memiliki nilai tambah. 

Saat ini ada 15 subsektor industri kreatif yakni periklanan, arsitek-
tur, pasar barang seni, kerajinan/kriya, desain, fesyen, film-video-
fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan 
dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan 
tv, riset dan pengembangan, serta kuliner. Salah satu subsektor 
industri kreatif yang ada di bawah pembinaan Kementerian Perin-
dustrian adalah industri kriya atau kerajinan. 

Industri kerajinan terbukti memiliki tingkat ketahanan (resilience) 
yang tinggi selama pandemi covid-19 dan ketidakpastian pasar 
global. Salah satu faktor yang mendukung ketahanan industri 
kerajinan selama pandemi, adalah adanya reorganisasi yang sig-
nifikan terkait adanya alokasi belanja rumah tangga masyarakat 
yang merupakan peralihan dari hiburan, pariwisata dan trans-
portasi, ke sektor lain seperti produk teknologi dan kebutuhan 
menata/renovasi rumah. 

Aktivitas belanja daring selama pandemi juga mendukung pen-
ingkatan penjualan furnitur, ekspor maupun pasar dalam negeri. 
Berdasarkan data Pusdatin Kemenperin, sektor industri kerajinan 
mampu menyumbang nilai ekspor sebanyak US$628 juta di 2021 
dan sampai Agustus 2022 sudah menyumbang US$446 juta, yang 
mana tentu nilai ini akan terus bertambah dan dipastikan meningkat 
dari tahun sebelumnya. 

Istimewa

Kerajinan (handycraft) yang di dalamnya juga termasuk home 
decoration tengah naik daun di kalangan masyarakat. Home decora-
tion adalah cara menghias rumah sehingga menjadi lebih tertata, 
rapi, bersih dan terlihat indah dan berestetika tinggi. Dekorasinya 
bermacam-macam dari kerajinan yang digantung, wall decora-
tion di dinding rumah, atau pajangan di atas meja. Material yang 
digunakan juga bermacam-macam dari kain, kayu, tanah liat, kaca, 
rotan, logam maupun plastik.

Yogyakarta merupakan kota dengan sejuta seni rupa dan juga pusat 
berkembangnya industri home decoration. Salah satu industri 
kecil yang berperan aktif di bidang kerajinan dan home acces-
sories adalah CV Ben’ya Art dari Sleman, DIY. Ben’ya Art memiki 
workshop dan kantor di Lemahbang Gendeng, Bangunjiwo, Bantul, 
Yogyakarta. Yang menjadikan Ben’ya Art istimewa dari pengrajin 
lainnya adalah di bentuk karya seni dan material yang sangat unik 
yaitu bahan dasar logam dan kayu. Umumnya industri kriya yang 
ada di Bantul adalah kerajinan berbasis anyaman rotan, tanah 
liat, kulit dan kayu. Sedangkan Ben’ya Art menjalankan usahanya 
dengan menonjolkan material daur ulang logam yaitu besi, kawat, 
plat, dan sebagian kayu di produk seni mereka. 

Ben’ya Art sudah berdiri sejak 2014 dengan tujuan pasar dalam 
negeri dan luar negeri. Pasar global yang sudah secara konsisten 
ditembus perusahaan ini adalah Belanda, Inggris, Jerman, dan AS. 
Kapasitas produksinya mencapai 60 m2 per bulan termasuk untuk 

shipping ke luar negeri. Tentu di tengah-tengah kondisi pasar global 
yang tidak menentu, Ben’ya Art terus melakukan inovasi-inovasi 
karya terbaru yang sangat unik dan jarang ada seniman lain yang 
memproduksi. 

Memberi manfaat

Adnan Isdianto sebagai owner yang memang berlatar belakang 
pendidikan seni rupa, selalu menciptakan karya seni baru yang 
dituangkan dalam produk furnitur, home decoration dan kerajinan. 
Spesialisasi Ben’ya Art ada di home accessories dan kerajinan 
berbasis daur ulang logam. Ciri khas dari produk pajangan dari 
Ben’ya Art selain dari materialnya yaitu daur ulang logam adalah 
kerajinannya yang berbentuk hewan seperti kuda, hewan laut, rusa 
dan hewan lainnya yang dipadukan dengan warna-warna menonjol 
dan bentuk yang artistik. 

Ukuran produknya bervariasi dari ukuran kecil yang dapat diletakan 
di atas meja dan ukuran besar seperti patung, atau stand decora-
tion. Selain itu produk wall decoration dari Ben’ya Art juga banyak 
berbentuk bunga dan tanaman dengan tetap menonjolkan ciri khas 
material daur ulang logamnya.

INFO UTAMA

Karyawan sedang memberi warna agar telihat lebih cantik.

DOK.  BEN’YA ARTDOK.  BEN’YA ART
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Visi CV Ben’ya Art adalah berkreasi dan berimajinasi untuk men-
ciptakan sesuatu yang baru dengan misi bekerja untuk mencapai 
kesejahteraan bersama. CV Ben’ya Art memiliki pegawai tetap se-
banyak 10 orang dan 9 pegawai borongan yang bekerja tergantung 
beban pekerjaan. Pegawai tersebut diambil dari daerah sekitar 
workshop Ben’ya Art, sehingga usaha ini sangat bermanfaat 
bukan hanya untuk pemilik usaha tapi memberi manfaat untuk 
warga sekitar. 

Pegawai yang merupakan bagian dari tim seni Ben’ya Art dibagi 
menjadi beberapa tugas seperti sekretariat dan administrasi, 
pemotongan dan pengelasan, pengecatan, dan tim pengiriman. 
Di tengah sepinya industri secara umum saat pandemi, Ben’ya 
Art tetap melakukan usahanya untuk memproduksi produk home 
decoration. Sehingga perekonomian di sekitar bengkel kerja juga 
terbantu dengan bisnis yang dijalankan Adnan. Selain itu, manfaat 
yang diberikan selain mempekerjakan masyarakat sekitar adalah 
penggunaan besi, kawat dan plat yang sudah tidak terpakai. 
Benda-benda itu kemudian disulap dengan sentuhan inovasi dan 
kreatifitas menjadi karya seni bernilai tinggi.

Untuk tetap mempertahankan eksistensi di dalam negeri maupun 
pasar global, Ben’ya Art ikut serta dalam beberapa pa meran yang 

diadakan di dalam negeri seperti pameran kolaborasi dengan 
perguruan tinggi, insan kreatif dan dunia industri yang dilak-
sanakan oleh Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia pada 
akhir September 2022. Ben’ya juga berpartisipasi dalam pameran 
furnitur dan kerajinan internasional yaitu Jogja International Fur-
niture and Craft Fair Indonesia (JIFFINA) yang dilaksanakan pada 
Agustus 2022. 

Pameran ini merupakan pameran furnitur terbesar kedua di 
Indonesia dan mengundang banyak pembeli dari mancanegara. 
Sehingga dengan ikut serta dalam pameran ini, Ben’ya Art dapat 
menambah koneksi pembeli dari negara lain selain dari yang 
sudah ada.

Ben’ya Art dan ratusan pengrajin lainnya yang ada di Yogyakarta 
optimistis bahwa industri kreatif Indonesia berbasis kerajinan dan 
home decoration akan terus tumbuh dan berkembang. Itu karena 
pengrajin di Indonesia memilliki daya saing dan keunikan tersendiri. 
Selain itu dukungan dari berbagai pihak termasuk Kementerian Per-
industrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan 
Aneka yang terus dilakukan tentu dapat mendukung secara nyata 
agar industri kerajinan di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. 
(Desi Sakawulan)

DOK.  BEN’YA ARTDOK.  BEN’YA ART

Salah satu proses pengerjaan dalam Ben’ya Art.
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Stik Drum Yogyakarta Stik Drum Yogyakarta 
Diminati Musisi Diminati Musisi 
MancanegaraMancanegara

Musik bukan sekadar 
bunyi-bunyian yang 

enak didengar. Di balik 
suara yang nyaman di 
telinga, peran penting 

alat bantu tak bisa 
dihindarkan, seperti 

halnya stik drum. 

D
ALAM industri alat musik, Indonesia patut berbangga 
karena memiliki produsen stik drum kelas dunia, yaitu 
Solobeat Drumsticks. Produsen alat musik ini berlokasi di 

Yogyakarta dan telah menembus pasar ekspor dengan konsumen 
dari berbagai belahan dunia. Produk unggulan Solobeat adalah stik 
drum custom, yang membuatnya terkenal dan diminati oleh para 
drummer ternama dunia.

Solobeat didirikan oleh Iwa Sumanto. Kala itu, ide untuk mendirikan 
usaha stik drum tercetus ketika Iwa bekerja sebagai event organizer. 

Iwa sebelumnya dekat dengan dunia kerajinan kayu, karena desa 
tempat tinggalnya terkenal sebagai sentra kerajinan kayu dan orang 
tuanya juga produsen kerajinan kayu. Iwa juga termotivasi oleh 
kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarganya akibat krisis 
ekonomi pada 1997, sehingga membuat dirinya tidak dapat langsung 
melanjutkan kuliah ketika telah lulus SMA.

Iwa mendirikan Solobeat pada 2006 dengan angan-angan ingin 
menjadi market leader industri alat musik Indonesia di pasar 
internasional, berkontribusi terhadap karya musik dunia, dan 

FOTO-FOTO DOK. IKM SOLOBEAT

Roy Agus, Drummer Band Death Vomit Menggunakan Stik Drum Solobeat.
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membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Perjalanannya penuh 
perjuangan, karena awalnya Iwa hanya bermodalkan Rp200 ribu 
untuk membuat stik drum menggunakan alat seadanya dan bahan 
baku dari sisa kayu usaha kerajinan orang tuanya. 

Dalam beberapa bulan pertama, Iwa berhasil menjual stik drum 
produksinya ke wilayah Joglosemar (Yogyakarta, Solo, dan Sema-
rang). Selain itu juga menyasar berbagai kalangan yang terlibat den-
gan alat musik drum; baik pemain drum, guru drum, sekolah musik, 
toko alat musik, studio rekaman, dan studio musik. Menurutnya, 
studio musik merupakan pangsa pasar potensial karena stik drum 
yang disewakan pasti akan mengalami kerusakan. Seiring waktu 
berlalu, Solobeat Drumsticks mengalami kemajuan yang cukup 
pesat sehingga dapat membuat Iwa melanjutkan pendidikannya di 
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 2008, menambah 
jumlah karyawan, dan meningkatkan kapasitas produksinya.

Menembus pasar internasional

Setelah lebih dari 15 tahun berlalu, Solobeat kini meraih banyak 
prestasi. Stik drum Solobeat merupakan produk stik drum Indo-
nesia pertama yang menembus pasar ekspor dunia. Negara tujuan 
ekspor utama produk Solobeat adalah Amerika Serikat dan Eropa, 
dan juga telah menembus benua Afrika dan Australia. Untuk benua 
Asia, Solobeat telah merambah ke Malaysia, India, dan Hong Kong. 

Sampai saat ini, Iwa juga kerap berpartisipasi mengikuti berbagai 
kegiatan pelatihan dan pendampingan ekspor untuk memperluas 
akses pasar internasional. Salah satunya, pada 2021 Solobeat 
melakukan ekspor perdana ke Ghana, Afrika sejumlah 1.000 stik 
drum senilai US$4.000 dan ke Kolombia sejumlah 200 stik drum 
senilai US$1.200. Akses pemasaran dalam negeri juga terus diper-
luas melalui kemitraan dengan distributor, reseller, dan toko-toko 
alat musik.

Berkat pendekatan melalui komunitas musisi dan pemasaran 
secara daring, stik drum Solobeat telah digunakan oleh lebih dari 
30 pemain drum ternama, baik nasional maupun mancanegara. 
Ada banyak nama populer, seperti Aksan Sjuman, mantan drum-
mer grup band Dewa 19; Roy Agus, drummer grup band metal 
Yogyakarta, Death Vomit; Lawrence Qualls dari Amerika Serikat, 
drummer pengiring artis Mariah Carey; dan masih banyak lainnya.

Solobeat juga kerap berpartisipasi dalam pameran dalam dan luar 
negeri. Salah satu yang kerap dihadiri sebagai exhibitor adalah 
National Association of Music Merchants (NAMM Show). Pameran 
dengan slogan The industry’s largest stage, uniting the global music, 
sound and entertainment technology communities ini merupakan 
ajang bergengsi produsen alat musik dunia. Selain itu juga meru-
pakan pameran alat musik terbesar di dunia, yang berlokasi di 
Anaheim, California, Amerika Serikat.

Stik drum custom berkualitas

Stik drum merupakan produk utama Solobeat. Stik drum Solobeat 
terbuat dari kayu Indonesia berkualitas tinggi, yang mana bahan 
kayu Indonesia ini juga menjadi bagian dari misi Iwa untuk menge-

nalkan kualitas kayu Indonesia ke dunia. Proses produksinya pun 
mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa kualitas 
produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Produksi stik drum Solobeat 
menggunakan mesin bubut CNC (computer numerical control) untuk 
membubut kayu secara otomatis, dan disertai dengan pengawasan 
kualitas yang ketat.

Kualitas stik drum Solobeat dapat dilihat dari testimoni para drum-
mer konsumennya. Menurut mereka stik drum Solobeat memiliki 

Drummer Konsumen Solobeat dan Stik Custom-nya.
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daya tahan yang baik sehingga tidak mudah rusak, nyaman digeng-
gam, bobot yang seimbang pada setiap pasang stik, menghasilkan 
karakter suara tabuhan yang baik, dan harganya terjangkau. Stik 
drum Solobeat dapat dibeli satuan dengan kisaran harga Rp30-70 
ribu per pasang.

Produk stik drum Solobeat memiliki tiga lini, yaitu seri regular, 
custom, dan artist.

Regular Series

Stik drum regular series merupakan lini produk standar dari 
Solobeat, dengan variasi dan spesifikasi stik drum yang telah 
ditentukan (preset).

Custom Series

Stik drum custom merupakan lini produk unggulan Solobeat dan 
merupakan ciri khas dari perusahaan. Konsumen dapat memesan 
stik drum custom dan menentukan spesifi-
kasinya sendiri pada elemen-elemen sebagai 
berikut:
Cetakan  : nama, logo,tanda tangan
Ukuran  : panjang dan diameter stik
Warna  : natural atau custom
Bahan kayu : maple, oak, acrazz zapota
Bentuk ujung : acorn, ball, barrel, teardrop, 
   blended

Ide untuk membuat stik drum custom di-
maksudkan untuk memberikan pemenuhan 
terhadap kebutuhan drummer. Itu karena 
setiap drummer memiliki preferensi sendiri 
terhadap stik drum yang mereka gunakan; 
mulai dari bobot, ukuran, panjang, dan kara-
kter suara yang dihasilkan. Stik drum custom 
juga dapat memberikan identitas tersendiri 
dan memperkuat karakter/branding dari 
drummer. 

Stik drum custom Solobeat dipasarkan dengan 
harga US$12 atau 11 euro untuk pasar interna-
sional. Sedangkan untuk pasar dalam negeri 
dibandrol Rp399 ribu untuk warna natural, 
dan Rp499 ribu untuk warna custom. Jumlah 
pesanan minimal 12 pasang/1 lusin. Pemesan 
dapat menentukan spesifikasi yang diinginkan. 
Pihak Solobeat kemudian akan membuat 
mockup produk terlebih dahulu sebelum 
konfirmasi produksi, dengan lama pengerjaan 
sekitar 7-10 hari.

Artist Series

Lini Artist Series merupakan lini produk stik 
drum custom pesanan dari pemain drum terna-
ma dunia. Para drummer ini memesan stik drum 

custom tidak hanya untuk digunakan sendiri, namun juga sebagai 
cenderamata untuk para penggemar. Lini Artist Series menunjukkan 
reputasi Solobeat sebagai produsen stik drum berkualitas dunia, 
karena drummer profesional memiliki kriteria tersendiri terhadap 
stik yang mereka gunakan untuk tampil. Mereka tidak sembarang 
memilih produk.

Selain stik drum, Solobeat juga memproduksi alat musik lain, 
seperti cajon, djembe, gitar, dan kursi piano, dan semuanya ber-
bahan dasar kayu. Selain alat musik, Solobeat juga memproduksi 
berbagai aksesoris yang terkait, seperti drumpad, strap gitar, tas, 
serta kaos dan topi.

Bagi yang tertarik, Solobeat memiliki toko fisik di Yogyakarta yang 
dapat dikunjungi. Informasi lebih lanjut mengenai produk Solobeat 
juga dapat diperoleh melalui kanal media pemasaran daring seperti 
website, media sosial (Instagram dan TikTok), dan YouTube. (Wendy 
Dwianzah, diolah dari berbagai sumber) 

FOTO-FOTO: DOK IKM SOLOBEATFOTO-FOTO: DOK IKM SOLOBEATEtalase toko Solobeat .
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EBERHASILAN Rumah Tempe Azaki (RTA) yang dipimpin oleh 
Cucup Rukhiyat tidak diperoleh tiba-tiba. Perjalanan panjang 
dilakoni sejak 2005. Cucup dan perajin tempe lainnya men-

jalankan usaha secara tradisional bersama H Ayep Zaki yang saat itu 
mulai membangun Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB).

Pada 2015 FKDB yang didirikan H Ayep Zaki mendapatkan legal 
formal. Cucup pun bergabung dengan forum tersebut dan didapuk 
sebagai ketua bidang ekonomi. FKDB bergerak di bidang ekonomi dan 
pendidkan. Untuk bidang ekonomi kemudian membangun unit-unit 
usaha dalam skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, berupa 
usaha perorangan maupun korporasi yang dikelola secara profesional.

Unit usaha yang didirikan tersebut dibiayai dengan sistem pinjaman 
tanpa bunga, serta dilakukan pembinaan dan dimonitor perkemban-
gannya oleh FKDB. Hasil usaha dari seluruh unit usaha kemudian 
dialokasikan untuk pengembangan usaha, pengembangan lembaga, 
dan pembiayaan pembangunan, serta operasional pendidikan. Sampai 
saat ini terdapat 148 usaha kecil dan menengah (UKM) yang berada 
di bawah binaan FKDB, dan tersebar di 28 provinsi mulai dari Aceh 
hingga Merauke. 

Jumlah unit usaha tempe yang berada dibawah binaan FKDB berjumlah 
80 unit usaha di seluruh Indonesia. Sementara pabrik tempe dengan 
merek Azzaki terpusat di Sukabumi, Jawa Barat hanya untuk memenuhi 
kebutuhan tempe di wiayah Cianjur. Sementara Rumah Tempe Azaki 
di Bogor yang diresmikan 2019, khusus diperuntukan melayani per-
mintaan pasar luar negeri (ekspor), sedangkan untuk pemenuhan 
kebutuhan Jabodetabek diproduksi di Rumah Tempe Azaki Bekasi. 

Tempe terlihat sebagai makanan 
sederhana. Tapi jangan pandang 
rendah potensi yang ada di 
dalamnya. Banyak negara mulai 
melirik potensi tempe.

Meskipun Rumah Tempe Azaki sudah dirintis sejak 2005, namun 
masih berproduksi secara tradisional. Kendati demikian, untuk 
menuju ke arah yang lebih baik dan modern Cucup berusaha 
meningkatkan ilmu di bidang tempe dengan mengikuti pelatih-
an di Rumah Tempe Indonesia (RTI). RTI memberikan materi 
menyeluruh mulai dari manfaat tempe, pengenalan bahan baku, 
proses produksi, penerapan good manufacturing practices, analisa 
ekonomi dan penanganan limbah.

Pandemi membawa hikmah

Awal pandemi covid-19 rutinitas di pabrik tidak seperti biasa. 
Kondisi tersebut dimanfatkan Cucup untuk berselancar di 

Tempe Azaki Tembus 
Pasar Jepang dan 
Korea Selatan

Ternyata di tangan Rumah Tempe Azaki (RTA) tempe bisa ekspor.

DOK. RUMAH TEMPE AZAKIDOK. RUMAH TEMPE AZAKI
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dunia maya, dan akhirnya menemukan program pendam-
pingan hazard analisys critical control point (HACCP) yang 
dilaksanakan oleh Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian. 
Setelah melakukan registrasi dan lolos kurasi, tim HACCP 
Ditjen IKMA  melakukan pendampingan selama enam bulan 
sampai mendapatkan sertifikat, yaitu dimulai sejak Mei-
November 2021.

Berbeda dengan kondisi perusahaan atau IKM pada umumnya 
berhenti beroperasi atau bahkan gulung tikar saat pandemi co-
vid-19, tempe Azaki justru sebaliknya. Mereka tetap berproduki 
bahkan jauh lebih meningkat dibanding hari-hari sebelum covid. 
Hal ini disebabkan tempe Azaki ikut berpartisipasi pada Program 
Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan pemerintah dalam hal 
ini Kementerian Sosial.

Di waktu hampir bersamaan Rumah Tempe Azaki kedatangan buyers 
berasal dari Jepang, menawarkan kerja sama dan sekaligus mena-
nyakan kesiapan Azaki untuk ekspor ke Jepang. Tentu saja tawaran 
ini sangat mengembirakan. Namun Azaki perlu mempersiapkan 
segala sesuatu persyaratan untuk pelaksanaan ekspor maupun 
persyaratan yang disampaikan oleh pihak buyers itu sendiri. 

Ekspor perdana

Rumah Tempe Azaki bekerja sama dengan PT Arumia Kharisma 
Inonesia dan Kobe Bussan Co.Ltd menindaklanjuti pembicaraan 
di 2019 yaitu melakukan ekspor perdana ke Jepang pada 2021. Per-
syaratan terkait ekspor sudah dipersiapkan sejak dari pertengahan 
2020 yaitu halal, sertifikasi BPOM, dan HACCP. 

Tepatnya Juni 2021 ekspor perdana Rumah Tempe Azaki dan Arumia 
Kharisma Indonesia sebesar 4,8 ton, dilepas secara langsung dari 

lokasi gudang cold storage di Penjaringan, Jakarta Utara. Tempe 
ini nantinya akan dipasarkan di supermarket Gyomu milik Kobe 
Bussan Co.Ltd yang memiliki 900 outlet dan tersebar di seluruh 
Jepang dari kota sampai keperdesaan.

Produk tempe yang diekspor ke Jepang dikemas dalam ukuran 450 
gram, semuanya sudah disesuaikan dengan keinginan pasar Jepang 
seperti bentuk, ukuran, kandungan gizi, resep pengolahan, kemasan, 
dan lain-lain. Ternyata respons pasar terhadap tempe dari Indonesia 
ini cukup bagus ada beberapa supermarket sudah kehabisan stok.

Ekspor kedua kembali dilakukan pada Oktober 2021 sebanyak 
13,8 ton, yang terbagi menjadi dua kontainer melalui pelabuhan 
Yokohama dan pelabuhan Kobe. Jumlah itu besarannya tiga kali 
lebih besar dibandingkan ekspor perdana.

Permintaan terus berlanjut saat ini Rumah Tempe Azaki Bogor terus 
berproduksi karena setiap bulan melakukan ekspor ke Jepang. 
Ditambah lagi terhitung mulai Agustus 2022 permintaan akan terus 
meningkat dua kali lipat setiap bulannya.
 
Kesuksesan Rumah Tempe Azaki Bogor menarik perhatian salah 
satu importir asal dari Korea Selatan, setelah melakukan pe-
nelusuran melalui blog Rumah tempe Azaki. Ekspor perdana ke 
Korea Selatan pada Juli 2022 sebanyak 7,6 ton. Pelepasan secara 
simbolis dilakukan di komplek Pergudangan Bosco Penjaringan, 
Jakarta Utara.

Menurut Cucup peluang ekspor ke Korea Selatan ini ke depan-
nya cukup menjanjikan. Itu karena masyarakatnya sudah cukup 
mengenal tempe, sehingga potensi untuk berkelanjutan ekspor 
ke Korea Selatan ini cukup besar. Saat ini saja ekspor Ke Korea 
Selatan dilakukan dua kali dalam sebulan.

FOTO-FOTO DOK. RUMAH TEMPE AZAKIFOTO-FOTO DOK. RUMAH TEMPE AZAKI

Proses pencucian kedelai sangat penting 
agar tempe yang dihasilkan berkualitas baik.
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Tenaga kerja dan bahan baku
Semakin meningkatnya permintaan dari Jepang dan terbukanya 
ekspor ke Korea Selatan, telah membuka lapangan kerja bagi 
masyarakat yang ada di sekitar Rumah Tempe Azaki Bogor. Hampir 
semua tenaga kerja berasal dari anak-anak muda yang tadinya 
pengangguran. Untuk saat ini tempe Azaki telah memberdayakan 
50 orang dari lingkungan sekitar. Mereka terdiri dari yang bekerja 
di bagian produksi 40 orang, dan di bagian administrasi 10 orang.

Terkait dengan bahan baku kedelai, Rumah Tempe Azaki selama ini 
tidak merasa kesulitan dan kekurangan, karena mereka mendapat-
kannya langsung dari distributor. Bahkan apabila ingin melakukan 
impor langsung pun memungkinkan, karena sudah pernah terjalin 
komunikasi dengan eksportir kedelai dari Nerabraska, Amerika 
Serikat penghasil kedelai terbesar di dunia. Di samping itu Cucup 
sebagai pengelola Rumah Tempe Azaki Bogor juga pernah berkun-
jung dan melihat langsung kebun kedelai di Nebraska. 

Konsep keberhasilan RTA

Sukses meraih keberhasilan merupakan impian semua orang. 
Tetapi bagaimana cara meraih kesuksesan tersebut tentu ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijalani. Sebagaimana 
yang di sampaikan Cucup tentang keberhasilan rumah tempe yang 
dikelolanya dengan cara menjalankan beberapa hal sebagai berikut:

Produk berkualitas

Pasar mengakui produk yang dihasilkan kualitasnya bagus dan 
diakui oleh pembeli atau costumer. Agar produk terjamin kuali-
tasnya tentu saja perusahaan harus memproduksi produk sesuai 
dengan standar yang sudah ditentukan. Dalam arti tidak mengurangi 
atau menurunkan standar produk tersebut, sehingga dapat menjadi 
bargaining dengan costumer.

Legalitas dipenuhi

Semua legalitas harus dipenuhi sesuai dengan target perusahaan, 
mulai dari izin usaha, PIRT, halal sampai dengan HACCP kalau 
memang perusahaan punya target ekspor.

Kapasitas produksi

Kapasitas produksi setiap harinya harus dapat terpenuhi, seperti 
di RTA kapasitas produksi 1,8 ton per hari. Produksi dipisahkan 
antara produksi basah dan produksi kering. 

Produksi basah dikerjakan dari jam 5-12 siang, produksi kering diker-
jakan dari jam 7-15. Untuk memenuhi permintaan Jepang dan Korea 
dibuat plannya dan  produksi kedua negara dikerjakan secara terpisah.

Manajemen

Manajemen yang baik artinya dapat mengoptimalkan fungsi dari 
seluruh pekerja di sebuah perusahaan. Manajemen merupakan 
playmaker dalam perusahaan yang dapat mengatur jalannya pe-
rusahaan mulai dari level manajer sampai tingkat staf. 

Seperti informasi apapun terkait dengan aturan perusahaan harus 
sampai ke level staf. Tujuannya agar mereka mengetahui dan segera 
dapat menerapkannya.

Komunikasi

Komunikasi yang baik akan memberikan hasil yang baik. Sesulit 
apapun masalah yang ditemui apabila dibicarakan dengan baik 
pasti akan ditemukan solusi dan jalan keluarnya.

Rencana ke depannya Rumah Tempe Azaki akan menjajaki peluang 
ekspor ke Taiwan dan Timur Tengah, mengingat banyaknya tenaga 
kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara tersebut. (Elly Muthia)

Menaruh kedelai dalam suhu ruangan agar terjadi frementasi kedelai berubah menjadi 
tempe.

Proses pengemasan dan fermentasi.
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Filosofi Filosofi 
Jalan Kayu Jalan Kayu 
dalam dalam 
Memproduksi Memproduksi 
Art FurnitureArt Furniture

Setiap kayu bisa pecah, 
retak, melengkung, berlubang, 
memiliki mata kayu, dimakan rayap. 
Naturalitas kayu tersebut dihargai 
sebagai naturalnya bukan menjadi 
sebuah kecacatan. (Barata Sena)

DOK. CV JALAN KAYUDOK. CV JALAN KAYU

Artwood metode penyangkalan.
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V Jalan Kayu merupakan salah satu industri kecil dan 
menengah (IKM) furnitur dari Kota Surakarta yang meru-
pakan binaan Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan 

Bangunan Kementerian Perindustrian. Perusahaan ini mendapat 
pendampingan dan fasilitasi pameran Jogja International Furniture 
and Craft Fair Indonesia (JIFFINA) pada 2022 dan 2023. 

Pasar utama Jalan Kayu adalah ekspor dengan negara tujuan 
Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda, Inggris, Rusia, Austra-
lia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Setiap bulan 
mereka dapat mengirimkan satu kontainer produknya ke luar 
negeri dan juga dapat menghasilkan 15–20 karya-karya baru yang 
orisinal. Di balik kesuksesan Jalan Kayu, profit bukan merupakan 
tujuan. Keuntungan dalam bentuk uang hanya menjadi bonus dari 
sebuah proses. 

Jalan Kayu memaknai keuntungan dalam bentuk hal lain, tidak 
hanya dalam bentuk uang. Berbeda dengan IKM furnitur lain, Jalan 
Kayu memiliki cara berpikir yang unik. Kendati menjadikan kayu 
sebagai bahan baku utama, hal yang dilakukan ialah menjadikan-
nya lebih dihargai, dihormati, dan diperlakukan secara alamiah. 
Semua Pejalan Kayu (karyawan) memegang teguh filosofi ini se-
hingga proses membuat karya dipenuhi dengan proses pemahaman 
dan menghargai kayu, tidak sebatas proses produksi yang hanya 
mengejar kapasitas produksi dan profit. 

Sentuhan kriyawan 

Barata Sena adalah kriyawan di balik kesuksesan CV Jalan Kayu. Ia 
tidak sekadar mendesain dan merencanakan produk furnitur dan 
artwood tetapi dalam proses produksinya juga melakukan riset dan 
eksplorasi yang mendalam pada berbagai kayu berdasarkan sifat 
alamiah kayu tersebut. Paradigma dari masyarakat dan pengrajin 
kayu umumnya akan memilih jenis kayu tertentu seperti jati sebagai 
bahan baku premium untuk membuat produk furnitur. 

Pendapat ini menjadikan seolah-olah hanya kayu tertentu yang 
bagus dan sisanya adalah kayu jelek. Padahal ada ribuan jenis 
kayu di Indonesia. Ekplorasi lebih jauh dilakukan dengan berprinsip 
bahwa alam memiliki segala sesatu yang sedemikian rupa dan juga 
memberikan sesuatu ke lingkungan. Begitu pula lingkungan mem-
berikan pengaruh terhadap alam juga. Sehingga semua jenis kayu 
yang alam berikan berpotensi untuk dapat bangkit dan menjadi 
sebuah karya dengan nilai tambah. 

Barata Sena dapat menambah nilai pada kayu-kayu yang dianggap 
cacat oleh orang lain. Ia juga dapat menjadikannya produk artwood 
atau art furniture. Selain itu, ia berinovasi dalam mengombinasikan 
material seperti kayu dan logam, kayu dan resin, kaca dan logam, 
atau kombinasi semuanya. Ia berprinsip bahwa di balik suatu 
artwood yang tercipta, terdapat kolaborasi dari banyak hal seperti 
alam dan berbagai pihak yang membantu dalam proses produksi 
sampai produk tersebut jadi. 

Oleh sebab kolaborasi tersebut, tidak benar jika menganggap satu 
karya adalah 100 persen hasil kerja dari seorang pengrajin. 

Dari alasan inilah Barata Sena tidak pernah mematenkan karyanya 
walaupun produk yang dihasilkan memiliki nilai seni tinggi. Dengan 
tidak dipatenkan pula memberikan motivasi tersendiri untuk Jalan 
Kayu agar terus dapat menghasilkan karya-karya yang sulit ditiru-
kan oleh orang lain. Barata Sena tidak keberatan jika ada pengrajin 
lain yang meniru hasil karyanya, karena ia akan terus menghasilkan 
produk baru sehingga akan terus menghasilkan keterbaruan. 

Filosofi 

Filosofi mendasar dari Barata Sena dan Jalan Kayu adalah ‘tidak ada 
kayu yang tidak bagus’. Tidak ada kayu yang juara dibanding kayu-
kayu lain, karena setiap kayu yang diberikan alam pasti memiliki 
potensi untuk menjadi karya dan berguna. Arti dari Jalan Kayu itu 
sendiri adalah satu perspektif terhadap kayu dengan memegang 
tiga prinsip mental yaitu sikap menerima, sikap memberi, dan 
sikap melepas.

Sikap mental menerima berarti di Jalan Kayu harus menerima kayu 
secara apa adanya kayu itu sendiri. Kayu yang pecah, melengkung, 
retak, berlubang, berjamur bukan berarti cacat atau abnormal na-
mun memang alamiahnya kayu tersebut adalah seperti itu. Di Jalan 
Kayu, kayu-kayu tersebut kemudian dipahami dan diolah dengan 
kreativitas dan kecerdasan sehingga dapat membangkitkan kayu 
tersebut menjadi karya seni.

Sikap mental memberi adalah memberi penghargaan dan penghor-
matan kepada semua kayu. Dengan sikap penghargaan ini maka 
tidak akan muncul perspektif kayu baik dan kayu buruk. Kayu yang 
sudah dieksplorasi mereka antara lain kayu trembesi, kayu asem, 
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Beberapa hasil kerajian kayu di ruang 
display.
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kayu mangga, kayu pinus, dan lain-lain yang mungkin di mata orang 
lain tidak bagus untuk dibuat produk termasuk produk furnitur. 

Membangkitkan potensi dari kayu adalah bentuk dari sikap mem-
beri yaitu mengekspresikan nilai tambah dalam segi manfaat, 
estetika, bentuk, warna, tekstur dan inovasi baru lainnya. Contoh 
nyata dari sikap mental memberi adalah produk furnitur yang 
berbahan baku kayu berjamur, diolah sedemikian rupa menjadi 
suatu art furniture.

Sikap mental yang ketiga adalah melepas; yang berarti segala 
sesuatu yang dilahirkan atau diciptakan akan selalu mengalami 
perubahan. Contoh dari sikap melepas adalah jika ada furnitur yang 
telah dibeli dan kemudian rusak dalam kurun waktu lima tahun, 
umumnya pembeli tersebut akan mengecap barang tersebut jelek 
karena rusak setelah sekian waktu tersebut. 

Pengguna tersebut tidak bersyukur bahwa barang tersebut telah 
memberikan jasa kepada pengguna selama waktu lima tahun. Spirit 
melepas ini yang merelakan barang yang rusak harus sudah selesai 
bertugas tanpa melabeli furnitur sudah jelek atau rusak tapi dengan 
penghargaan atas jasanya. 

Spirit dan proses perancangan

Semangat perancangan dari Barata Sena adalah untuk dapat mem-
beri nilai tambah terhadap suatu material. Semangat ini berprinsip 
bahwa setiap material yang tadinya dianggap tidak berguna, dapat 
diolah menjadi barang yang berguna dan bernilai. Penerapan se-
mangat ini contohnya jika Jalan Kayu mendapat mebel-mebel yang 
rusak, dapat diubah menjadi suatu mebel yang baru. Harus ada 

unsur kebaruan terhadap produk atau material yang tadinya tidak 
berguna baik dari unsur bentuk, warna, tekstur, manfaat, proporsi 
dan juga fungsi ergonomi. 

Dalam memproduksi karya artwood, Barata Sena menggunakan 
metode penciptaan dan metode penyangkalan. Penciptaan di sini 
adalah semua yang dapat dilihat panca indra manusia, dijadikannya 
sebagai sumber inspirasi. 

Contoh produknya adalah kursi dengan finishing ukiran anyaman 
bambu. Sedangkan metode penyangkalan adalah cara berpikir se-
baliknya dari pola pikir umum. Contoh nyata dari metode ini; ketika 
perspektif kayu adalah material yang kaku, keras, dan kasar. Dengan 
penyangkalan dari buah pikir sang kriyawan dapat menghasilkan 
artwood yang terkesan halus seperti artwood baju.

Proses perwujudan karya juga bermacam macam dan kembali 
lagi ke alamiahnya kayu tersebut. Contohnya, Barata Sena meng-
gunakan proses arang untuk kayu trembesi, karena memang biasa 
digunakan untuk membuat kayu bakar. Ia juga berkolaborasi 
dengan rayap. Adanya proses yang dilakukan rayap dan dengan 
finishing sedemikian rupa dapat membuat suatu furnitur bernilai 
karya seni tinggi. Selain itu ia juga memanfaatkan efek alamiah dari 
pembakaran kayu berupa serat kayu yang khas, menjadi artwood 
yang sangat unik. 

Di CV Jalan Kayu, proses produksi suatu produk furnitur tidak hanya 
sebatas peningkatan kapasitas produksi, mendapat laba tinggi, 
mempunyai banyak karyawan, atau mendapat pembeli dari berbagai 
negara. Semua itu hanyalah proses dari pemaknaan filosofi Jalan 
Kayu. (Desi Sakawulan)
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Bowl dari kayu tamarind dengan teknik finishing warna alami kayu.
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E-Smart IKM adalah sistem database IKM yang tersaji dalam profil industri, sentra, dan 

produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada.

esmartikm.idesmartikm.id

Caranya Mudah, Klik.....

@DitjenIkma@ditjenikmakemenperinikma.kemenperin.go.id @ditjenikma

Rekrutmen
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dicakup dalam 
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Minimum 50 IKM*
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daerah pelaksanaan

Pendampingan

dan Asistensi
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oleh Tim Dinas,  

Tim Market Place, 

dan Tenaga Ahli 

Tahapan Pelaksanaan

e - Smart IKM
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Tidak lengkap mengudap makanan 
kalau tak disertai dengan pelengkap 
bernama kerupuk. Kepulauan 
Riau yang kaya akan hasil laut 
menjanjikan potensi besar terkait 
hal tersebut, termasuk menerobos 
pasar internasional.

Kerupuk Ikan Tamban 
Tingkatkan Perekonomian 
Masyarakat Bintan

Kebersihan dapur pengelolahan 
Kerupuk Ikan Tamban sangat 
diperhatikan oleh para karyawan.

P
ROVINSI Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi 
dengan letak geografis yang strategis pada lokasi perikanan, 
serta didukung kondisi alam yang sangat potensial. Maka 

memungkinkan mengembangkan investasi terutama dalam bidang 
perikanan dan kelautan. 

Salah satu industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan 
adalah industri kerupuk. Hal itu mengingat jumlah konsumsi kerupuk 
relatif tinggi karena merupakan ciri khas pelengkap makanan yang 
ada di Indonesia, dan digemari oleh masyarakat luas. 

Kabupaten Bintan banyak menghasilkan sumber daya alam dan 
kekayaan hasil laut yang melimpah. Selain dapat membantu per-
ekonomian masyarakat sekitar, pengolahan hasil laut Bintan dapat 

Sentra
ke Sentrake Sentra

DOK. IKM KERUPUK IKAN PELANGIDOK. IKM KERUPUK IKAN PELANGI
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mengenalkan Kepulauan Riau sebagai penghasil bahan baku olahan 
laut yang cukup baik dikonsumsi di Indonesia. Bahkan mampu 
bersaing di pasaran internasional.

Dukungan pemerintah

Kelurahan Sei Lekop yang berada di Kecamatan Bintan Timur meru-
pakan salah satu daerah penghasil perikanan jenis ikan Tamban 
yang cukup tinggi. Hal itu tentu saja memiliki potensi sangat besar 
dalam pengembangan usaha–usaha pengolahan produk perikanan. 
Industri rumah tangga yang cukup berkembang di Sei Lekop adalah 
pembuatan kerupuk ikan Tamban.

Pemerintah pun memberikan dukungan untuk meningkatkan 
usaha industri kerupuk ikan Tamban di Sei Lekop ini untuk terus 
berkembang. Dukungan terwujud dengan pembangunan Sentra 
Kerupuk Ikan Tamban. Sentra ini berlokasi di Kampung Kerupuk, 
RT03 dan RT04 RW03 di Perumahan Griya Indo Kencana, Kelurahan 
Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Sentra dibangun melalui Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perindustrian yang bersumber 
dari dana APBN, yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan 
tujuan untuk mendanai kegiatan khusus suatu daerah dan sesuai 
dengan prioritas nasional. 

Sebelumnya sentra ini terbentuk dari kelompok usaha bersama 
(KUBE). Saat sentra kerupuk ikan Tamban didirikan sejak 2020 
sudah ada 43 IKM di sana. Hingga saat ini terdapat 50 IKM yang 
berada dalam sentra. Untuk pengelolaan sentra sudah terbentuk 
kepengurusan yang diketuai Ika Habiati. Sedangkan untuk pemasa-
ran dikomandoi Ratna dari koperasi pemasaran Griya Indo Kencana.

Penambahan anggaran

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 Miliar dari DAK 
untuk revitalisasi di 2021–2022. Pada 2021 dialokasikan dana 
sekitar Rp5 miliar untuk merevitalisasi 20 unit rumah produksi dan 
tempat penjemuran, beserta dokumen perencanaan, pengawasan 
serta operasional berupa pengawasan.
 
Revitalisasi berlanjut di 2022 dengan disiapkannya anggaran Rp15 
Miliar. Nominal tersebut dipergunakan untuk revitalisasi 23 unit 
rumah produksi/pemasaran/unit kemasan/adminsitrasi. Tak cuma 
untuk revitalisasi, dana sebesar itu juga untuk pengadaan bantuan 
47 set mesin dan peralatan produksi, pelatihan dan pembinaan, 
perbaikan sarana penunjang sentra seperti jalan, drainase dan 
pembuatan gapura sentra kerupuk ikan di jalan besar simpang 
Korindo. 

Bentuk dari rumah produksinya yaitu merevitalisasi tempat tinggal 
pelaku usaha dan menyediakan rumah produksi yang representatif, 
yaitu tempat tinggal di lantai I dan rumah produksi di lantai II. Den-
gan begitu pelaku usaha menerima keuntungan dan manfaat dari 
revitalisasi tersebut. Meski belum memiliki instalasi pengolahan 
air limbah, namun IKM di sentra kerupuk ikan ini memiliki cara 
lain untuk membersihkan limbah ikan sisa dari hasil produksi. 
Caranya ialah dengan manfaatkan kembali menjadi pakan ikan 

lele, dan tulangnya diolah kembali menjadi kerupuk tulang ikan. 
Dengan adanya bantuan ini pelaku usaha di sana didorong untuk 
berinovasi membuat kerupuk ikan yang bervariasi dari segi bentuk 
dan rasa. Hal itu perlu dilakukan agar sentra ini terus berkembang. 

Sentra ini pun mengalami peningkatan omset dari tahun pendirian 
hingga saat ini. Pada tahun 2020, sentra kerupuk ikan di Bintan 
telah memproduksi 88 ton per tahun dengan omset sekitar Rp4,4 
miliar. Hingga 2022 meningkat menjadi 98 ton dengan omset 4,9 
miliar (data terakhir September 2022). Pemasarannya ke toko 
swalayan di sekitaran Kepulauan Riau dan penjualan ke luar negeri 
yaitu ke Malaysia dan Singapura.

Sentra kerupuk ikan yang modern ini digambarkan sebagai sebuah 
sentra yang memusatkan seluruh aktivitas produksi IKM pada satu 
lokasi. Dilakukan dengan sistem sanitasi lingkungan yang bersih 
dan sehat. Selain itu dilengkapi sarana dan prasarana penunjang 
yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber 
daya daerah. 

Untuk pengelolaannya dilakukan pengurus yang profesional se-
hingga memenuhi standar mutu industri dan keamanan pangan. 
Pada akhirnya hal-hal tersebut membuat pelaku usaha bisa ‘naik 
kelas’. Hasil produksi berdaya saing, dan mengubah keunggulan 
komparatif menjadi keunggulan kompetitif wilayah. Selain itu, 
menumbuhkan mata pencaharian baru masyarakat, serta dapat 
menjadi destinasi wisata baru dan juga pusat eduwisata. (Dinda 
Maharani, dari berbagai sumber)
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SENTRA KE SENTRA

K
OLABORASI bagi industri kecil dan menengah (IKM) meru-
pakan sarana untuk kerja sama dalam menyatukan gagasan 
atau ide pengembangan usaha. Selain itu juga bisa menjadi 

tempat penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku 
usaha IKM dalam menjalankan usaha di lingkungan sentra. 

Diharapkan setiap pelaku usaha IKM yang tergabung di ling-
kungan sentra industri bisa saling menguatkan dan memajukan 
usaha bersama, dalam menghasilkan produk yang berkualitas 
sesuai kebutuhan konsumen. Penguatan sentra IKM dapat 
menggiring pelaku usaha menjalankan aktivitasnya dengan cara 
saling membantu dalam berbagai hal seperti; pengadaan bahan 
baku, pengembangan teknologi tepat guna, inovasi produk, dan 
jaringan pasar.

Dengan demikian akan tercipta suasana kondusif di lingkungan 
sentra yang kompetitif dan tanpa saling menjatuhkan harga. Suasana 
yang tak kondusif bukan hanya bisa merusak hubungan baik antara 
sesama pelaku usaha IKM, melainkan juga bisa merusak standar 
harga produk karena persaingan tidak sehat. Hal ini sudah tentu 
bisa menghambat perkembangan usaha IKM dalam jangka panjang.
 
Dengan semakin bertambahnya sentra IKM di berbagai daerah sudah 
waktunya pelaku usaha IKM memiliki misi yang akan dicapai dalam 
jangka pendek dari usaha yang dijalankan. Sedangkan visi diperlukan 
agar dalam pelaksanaannya lebih terarah untuk hal yang akan dica-
pai dan diwujudkan dalam jangka panjang. Selain itu pelaku usaha 
IKM harus memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada usaha yang 
dijalankan, agar terus termotivasi bergerak maju untuk menggapainya. 

Penguatan 
Sentra IKM 
Melalui 
Kolaborasi

Penguatan sentra IKM 
tak bisa dilakukan 

sendirian. Kolaborasi 
berbagai pihak menjadikan 
pengembangan sentra bisa 

saling menguntungkan. 
Pendampingan dan 

pembinaan secara teknis 
jelas dibutuhkan para pelaku 

usaha.
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Para pekerja sedang menghaluskan kursi dengan alat 
bantu modern di salah satu sentra  IKM.
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Impian dan harapan yang tertuang pada misi dan visi serta tujuan 
usaha harus benar-benar datang dari dalam diri sendiri pelaku 
usahanya. Jangan hanya atas rekomendasi dan keinginan untuk 
memiliki penghasilan yang bagus, atau hanya untuk memenuhi 
harapan orang lain. Sebab hal tersebut ada kemungkinan bakal 
mengalami hambatan dan kegagalan. 

Penguatan sentra IKM melalui kolaborasi bagi pelaku usaha IKM 
yang tergabung pada sentra IKM dapat terwujud melalui langkah-
langkah sebagai berikut;

n Mendiskusikan berbagai hal cara terbaik dengan sesama 
pelaku usaha IKM untuk terus bergerak maju mencapai 
impian bersifat jangka panjang.

n Menumbuhkan semangat bersama untuk memajukan usaha 
sesuai rencana dan target yang diinginkan.

n Membuat perubahan drastis yang positif pada gaya hidup 
dan cara hidup untuk berusaha terus bersemangat bergerak 
memajukan usahanya. 

n Meluangkan waktu untuk mengisi pikiran dan jiwa untuk 
mempertahankan kesehatan mental dan memberi rasa 
percaya diri dalam setiap kebersamaa dengan pelaku IKM.

n Membiasakan diri menjadi pribadi yang mudah berdiskusi 
dengan sesama pelaku IKM untuk hal-hal yang memberi 
manfaat bersama. 

n Membuka diri untuk memperluas relasi bisnis dan jaringan 
bisnis seluas-luasnya.

n Memiliki integritas dan kreativitas untuk mengembangkan 
usaha secara maksimal dan profesional.

Setiap pelaku usaha IKM yang tergabung pada sentra IKM, ditun-
tut untuk memiliki komitmen tinggi untuk mencapai rencana yang 
sudah disusun berdasarkan urutan prioritas; baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. Hal ini bisa dilaksanakan jika 
pelaku usaha IKM:
 

n Memiliki keinginan menyumbangkan tenaga dan pikiran 
dalam mewujudkan kepentingan dan impian bersama 
dalam pengembangan sentra IKM.

n Memiliki etos kerja yang tinggi, memaksimalkan potensi 
diri sendiri yang diikuti kedisiplinan  dan kerja keras yang 
dilakukan secara konsisten. 

n Memiliki keseriusan dan keteguhan hati untuk terus maju, 
pantang menyerah mencapai harapan dan impian yang 
sudah ditetapkan.

n Memiliki kreativitas dan inspirasi untuk terus berupaya 
menghasilkan produk yang berkualitas sesuai kebutuhan 
konsumen.

Untuk memaksimalkan kolaborasi pelaku usaha IKM pada sentra 
IKM di berbagai daerah, diperlukan keterlibatan seluruh instansi 
terkait. Keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat 
dalam hal ini Kementerian Perindustrian selaku pembina teknis 
sentra IKM dilakukan, agar terus melakukan pembinaan dan 
pemantauan secara periodik dalam pengembangan sentra IKM. 
Tujuannya agar dapat berkontribusi dan berperan aktif semaksi-
mal mungkin memanfaatkan sumber daya lokal, dalam mendorong 
pergerakan ekonomi daerah yang dapat mendukung pertumbuhan 
ekonomi nasional. (Lusiana Mohi, dari berbagai sumber)
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Profil 
UsahaUsaha

Bisnis Warung 
Kopi Nusantara 

Lahir dari 
Kegigihan

Meninggalkan 
zona nyaman yang 
telah digeluti 
selama 20 tahun, 
membutuhkan 
keberanian luar 
biasa. Terlebih 
bidang yang digeluti 
sangat berbeda dari 
apa yang selama ini 
dilakoni.
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Rumah produksi Delkoff.
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K
OPI merupakan salah satu minuman yang digemari selain 
teh. Kopi sering dikonsumsi untuk mencegah kantuk dan 
menambah semangat dalam berkegiatan. Minuman yang 

satu ini dulunya mungkin lebih dikenal sebagai minuman khas 
bapak-bapak. 

Namun dengan semakin berkembangnya industri kopi yang melahir-
kan banyak sekali varian, membuat banyak orang menggemarinya. 
Bukan hanya kalangan tua, anak muda pun menjadi penggemar 
setia. Mulanya hanya sekadar menikmati kopi instan dan kopi 
tubruk di rumah kini telah beranjak ke kedai kopi dan menikmati 
aneka kopi dari mesin espresso.
 
Tanaman kopi paling cocok tumbuh di daerah tropis. Mengingat 
Indonesia dilewati garis khatulistiwa dan juga memiliki banyak 
wilayah pegunungan dan dataran tinggi, tak heran bila negeri kita 
ini turut serta menjadi produsen kopi besar di dunia. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kopi Indonesia men-
capai 774,6 ribu ton pada 2021. Jumlah tersebut naik 2,75 persen 
dari tahun sebelumnya yang mencapai 753,9 ribu ton. Selain itu, 
produksi kopi Indonesia pada tahun lalu menjadi yang tertinggi 
dalam dekade terakhir.

Produksi kopi Indonesia pun menjadi yang terbesar keempat di du-
nia. Posisi Indonesia hanya berada satu urutan di bawah Kolombia 
dengan produksi sebanyak 14,3 juta kantong berukuran 60 kg yang 
berada di posisi ketiga. Brazil merupakan negara penghasil kopi 
terbesar di dunia sejak tahun 1840-an, dengan terdapat sekitar 
300.000 perkebunan kopi.

Peningkatan kualitas

Perkembangan industri kopi Indonesia yang begitu pesat saat ini 
dipengaruhi ketika banyak orang mulai menganggap kopi sebagai 
minuman artisan, yang membuat kualitas dan asal usulnya begitu 
diperhatikan. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kebun 
kopi berikut cara yang khas dalam pengolahannya. 

Cita rasa dan karakteristik yang dihasilkan pun sangat beragam 
dan lantas menjadikan produk kopi nusantara kian populer. Seir-
ing dengan perkembangan tersebut pengusaha kopi di Indonesia 
semakin bertambah jumlahnya. Banyak pebisnis kopi tersebar di 
berbagai wilayah Indonesia. 

Delkoff (Deli Koffie) merupakan salah satu produsen kopi 
di Balikpapan, Kalimantan Timur. Didin Hamid selaku owner 
mengatakan Delkoff merupakan IKM di Balikpapan yang me-
nyediakan berbagai macam varian biji kopi Nusantara. Selain 
itu satu-satunya eksportir kopi yang terdaftar di Kalimantan 
dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia.

Delkoff didirikan untuk mengakomodasi permintaan kopi kualitas 
tinggi karena diproses dengan komitmen untuk menghasilkan kopi 
berkualitas dengan cita rasa yang luar biasa. Dimulai dari perke-
bunan yang dikelola dengan baik sampai proses setelah panen. 

Kemudian diperkuat dengan laporan hasil uji cita rasa oleh Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. 

Dengan menyajikan 100 persen roasted bean dan kopi bubuk, 
sehingga sangat direkomendasikan untuk pecinta kopi sejati. 
Memadukan biji kopi alami yang melalui proses seduh dan saring 
sehingga memberikan aroma dan rasa yang khas. Didin mengatakan 
beberapa varian Delkoff di antaranya kopi arabika, gayo, robusta, 
toraja, ijen dan enrekang. 

“Delkoff juga menyediakan kopi rendah kafein sehingga aman 
bagi lambung pecinta kopi yang menderita sakit maag atau sakit 
lambung,” ujar Didin beberapa waktu lalu.

Delkoff berawal dari sang owner yang memutuskan memulai usaha 
kopi pada 2017 setelah setahun sebelumnya memutuskan untuk 
berhenti bekerja. Didin dulunya karyawan perusahaan asing di 
bidang keuangan selama 20 tahun. Bahkan ia mengaku bukanlah 
pecinta kopi namun optimistis dengan usaha yang dijalani dan 
percaya bahwa bisnisnya pasti akan meraih keberhasilan. 

Owner Delkoff, Didin Hamid di depan stand Deli Koffie miliknya.

DOK. IKM DELKOFFDOK. IKM DELKOFF
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Didin memulai usahanya dengan sering melakukan riset. Dalam 
mengembangkan usaha ia banyak mengikuti pelatihan dan pa-
meran. Ia meyakini semua kegiatan yang berpotensi menambah 
ilmu dan promosi bisnis akan bermanfaat dalam usahanya. 

Dalam perjalanan usahanya yang masih termasuk home industry, 
Didin banyak mengikuti berbagai sertifikasi atau bergabung dengan 
asosiasi kopi. Kini Delkoff telah memiliki sertifikasi halal dari MUI, 
tersertifikasi dalam Good Manufacturing (GMP), juga SNI, serta 
sudah mendaftarkan mereknya di Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Selain itu ia juga tergabung dalam Asosiasi Eksportir dan Industri 
Kopi Indonesia (AEKI), dan Specialty Coffee Association of Indo-
nesia (SCAI). Sertifikasi maupun berbagai izin untuk usahanya 
menjadi prioritas bagi Didin untuk memulai usaha.

Hingga saat ini dirinya tengah dalam proses mengurus Hazard 
Analysis and Critical Control Points (HACCP) mengingat sertifikasi 
ini memiliki peran penting untuk menembus pasar ekspor. “Delkoff 
sudah melakukan ekspor dalam skala kecil ke negara di Timur 
Tengah. Namun sertifikasi ini dibutuhkan untuk mengekspor dalam 
jumlah besar karena banyak negara yang mempersyaratkan HACCP 
untuk ekspor,” tandas Didin lagi. 

Kerja sama pemasaran

Didin pun menjalin kerja sama dengan perhotelan dari Accor 
Hotel Group, dengan menyuplai produk kopinya di hotel tersebut. 
Pada kerja sama ini Didin dapat memasarkan produknya pada 
spot khusus yang digunakan untuk memajang produk dan dapat 
dibeli langsung. Delkoff pun menjadi mitra salah satu ritel yaitu 
Indoguna Utama. 

Sayangnya Didin tidak bisa menyuplai terlalu banyak untuk ritel 
karena produksinya masih terbatas sehingga tidak bisa mengirim-
kan dalam kapasitas besar. Sampai kini Delkoff hanya resmi dijual 

di Indoguna Meat shop, yang merupakan salah satu tempat makan 
steak dan premium di Balikpapan.

Adapun bisnis waralaba yang ditawarkan Didin yaitu Warung Kopi 
Nusantara. Warung kopi ini menyuguhkan hasil racikan dari roasted 
bean dan kopi bubuk dari Delkoff. Selain itu juga menyediakan kopi 
modern seperti kopi luwak, kopi wine, kopi tubruk, kopi jahe, dan 
kopi hitam yang dilengkapi dengan makanan khas tempo dulu se-
perti bakpia dan kue sagu. Serta tiga pilihan es batu seperti es batu 
kopi, es batu putih dan es batu coklat yang membuat sensasi minum 
es kopi tidak kehilangan rasa bahkan di saat es batu mencair.

Warung kopi yang berada Jln MT Haryono, Komplek Ruko Balikpa-
pan Baru Blok B1 No. 23 Balikpapan ini mengusung konsep jaman 
dulu (jadul). Di sana ada sejumlah perabotan dan pernak-pernik 
jadul seperti setrika arang, TV antik, guci, meja, kursi, radio, hingga 
berbagai pajangan kuno. Nuansa yang membuat semua kalangan 
bersantai sembari bernostalgia. 

“Konsep itu sebenarnya hanya memanfaatkan barang-barang yang 
saya miliki. Sekaligus pula dapat meminimalkan biaya investasi,” 
tukas Didin.

Didin pun juga merasakan dampak dari pandemik yang meninggi 
pada 2020. Meski warungnya hanya melayani take away untuk 
pembelian biji kopi serta bubuk kopi. Selain itu Didin pun menga-
jarkan pembelinya untuk membuat kopi seduhan dari bubuk kopi 
yang ia jual. 

Meski ia tidak mendapatkan keuntungan selama pandemi, namun 
Didin dapat bertahan dan masih mampu membiayai operasional 
warung serta menggaji pegawai. Selain itu ilmu membuat kopi yang 
ia berikan kepada pembelinya menghasilkan manfaat yaitu mela-
hirkan wirausaha baru dalam menggeluti perkopian. Selain Warung 
Kopi Nusantara, saat ini kopi Delkoff juga bisa dinikmati di Gunung 
Dubs Kopi Balikpapan. (Dinda Maharani, dari berbagai sumber)

  

DOK. DELKOFFDOK. DELKOFF

Warung kopi Nusantara bernuansa jadul. 
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Camilan ringan 
tentulah banyak 
dikenal masyarakat 
Indonesia. 
Beragam bentuk 
dan rasa bisa 
didapat untuk 
menjadi teman 
di kala senggang. 
Memanfaatkan 
sumber daya alam 
di sekitar kita bisa 
menjadi modal 
yang tak ada 
habisnya.

’Pasmini’ Purwakarta ’Pasmini’ Purwakarta 
Beredar Sampai Beredar Sampai 
Ke Luar NegeriKe Luar Negeri

M
ASYARAKAT Indonesia sejak dulu 
dikenal dengan berbagai kreativitas-
nya membuat berbagai jenis makanan 

ringan (snack) sebagai selingan teman minum 
teh atau kopi. Biasanya makanan ringan yang 
banyak dikenal masyarakat terbuat dari bahan 
baku terigu, singkong, ubi, jagung, gadung, emp-
ing, dan berbagai jenis umbi-umbian lainnya. 

Pembuatan makanan ringan ini biasanya dibuat 
secara turun temurun. Pengolahannya pun masih 
sederhana  disesuaikan dengan potensi sumber 
bahan baku yang ada di daerahnya masing-
masing. Namun bagi sebagian masyarakat di 
perkotaan, pembuatan makanan ringan sudah 
lebih beraneka ragam baik bentuk, rasa, maupun 
kemasannya. 

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

Cucu Nengsih memamerkan beberapa produk Pasmini miliknya.
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Kemasan yang sudah permanen tak hanya 
berfungsi sebagai wadah melainkan juga 
terlihat indah dan menarik bagi kon-
sumen untuk membeli. Salah satu produk 
makanan ringan usaha industri kecil dan 
menengah (IKM) ialah pastel kering ber-
merek Pasmini yang dimiliki Cucu Nengsih. 
Ia dikenal sebagai salah satu penggerak 
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
di daerahnya. Melalui IKM produk makanan 
ringan pastel kering, Cucu memiliki enam 
tenaga kerja tetap dan tujuh tenaga kerja 
tambahan dari PKL (praktik kerja lapangan). 
 
Awalnya usaha ini dirintis dan dijalankan 
oleh Namah, ibunda Cucu pada 2001. Ini 
merupakan usaha rumahan yang melibatkan 
keluarga sendiri dengan menghasilkan ber-
bagai jenis makanan ringan berupa keripik 
singkong, keripik pisang, juga termasuk kue 
basah pastel isi sayur, klepon lapis, dan lain-
lain. Produk keripik ini sebagian besar untuk 
memenuhi pasar lokal, dan dijual kepada 
keluarga sendiri serta teman-teman kantor 
Cucu Nengsih.  

Cucu yang berlatar belakang pendidi-
kan formal sarjana jurusan akuntansi, 
awalnya hanya membantu memasarkan 
aneka produk keripik buatan sang ibunda. 
Saat itu posisinya sebagai karyawan di 
sebuah perusahaan tekstil di Purwakarta. 
Ia menawarkan produk tersebut kepada 
teman-teman sekantornya di sela-sela 
pekerjannya. 

Melihat sambutan yang diberikan teman-
teman kantornya, akhirnya Cucu tertarik 
dan termotivasi untuk membuat produk makanan ringan dengan 
jenis yang berbeda berupa pastel kering bermerek Pasmini, yang 
merupakan singkatan dari pastel mini.

Bekal keterampilan  

Usaha pastel kering ini resmi dimulai pada 2017. Berbekal keter-
ampilan yang diturunkan dari ibundanya, ditambah bakat bisnis 
dan talenta yang dimiliki sejak remaja, Cucu pun mulai menikmati 
hasilnya. Bisnis tersebut telah mengantarkannya menjadi salah 
satu pelaku usaha IKM pastel kering yang saat ini cukup dikenal 
di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pastel kering Pasmini 
menggunakan bahan baku terigu diisi dengan abon yang terbuat 
dari dari ikan patin yang dihasilkan petambak di daerah Jatiluhur, 
Purwakarta, Jawa Barat. 

Kerja sama tersebut tentu memberikan manfaat bagi masyara-
kat sekitar khususnya pemasok bahan baku ikan patin. Proses 
pembuatan dan peralatan yang digunakan tergolong sederhana. 

Hanya saja untuk mendapatkan produk yang berdaya jual, tetap 
harus melalui uji coba berulang kali sampai tercipta bentuk dan 
komposisi produk yang benar-benar tepat, enak dan berkualitas 
sesuai dengan selera konsumen.

Dalam pemasarannya produk pastel kering diuji coba melalui 
teman-teman dan keluarga-keluarga dekat Cucu. Ternyata dari 
uji coba pasar produk ini banyak diminati. Untuk menambah 
tingkat kepercayaan konsumen terhadap produknya maka pada 
2018 Cucu sudah mendapatkan nomor izin berusaha (NIB), PIRT 
(pangan industri rumah tangga), sertifikat halal, dan nutritional 
facts. 

Dengan adanya sertifikat yang dimiliki, permintaan pasar produk 
pastel kering Pasmini semakin meningkat. Terlebih didukung sarana 
pemasaran secara daring telah banyak membantu kelancaran usaha 
Cucu, untuk mendapatkan peluang pasar yang cukup tinggi. Bahkan 
dengan melibatkan pelaku usaha lainnya di daerah Jabodetabek 
dengan sistem (reseller). 

PROFIL USAHA
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Saat ini produk pastel kering Pasmini sudah memiliki tujuh varian 
rasa yang berisi aneka macam abon dengan bahan yang berbeda 
seperti; abon ikan, abon ikan pedas, ebi, ebi pedas, abon ayam, 
abon daging sapi, dan coklat. Semua tersedia dengan berbagai 
ukuran sesuai permintaan pasar.

Sejak 2019 setelah covid-19 terkendali, permintaan produk pastel 
kering Pasmini yang dikemas dalam ukuran 107 gram per sak (pouch) 
ini meningkat sampai 200 persen. Sebelumnya pesanan ini hanya 
1.000 sak per bulannya, namun saat ini menjadi 3.000 sak. Dengan 
bertambahnya permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri 
(ekspor) maka produk pastel keringnya meningkat menjadi 5.000 sak.

Pengiriman pertama ke Selandia Baru pada 2021 kemudian Sin-
gapura dan Hongkong. Untuk saat ini sudah dapat pesanan dari 
Yunani. Benua Afrika pun termasuk yang sedang digarap untuk 
masuk pasar Maputo dan Gabon. Di awal September 2022 sedang 
branding di Jerman, termasuk mendapatkan peluang pasar se Asia. 
Dengan meningkatnya permintaan tentu memerlukan bantuan 
tenaga kerja tambahan. Pastel kering ini memiliki bentuk unik yang 
dicetak kemudian dikuatkan menggunakan keterampilan tangan.
 
Bagi pelaku usaha IKM yang ulet dan memiliki ketekunan tinggi, 
segala tantangan dan hambatan tetap bisa diatasi. Hal ini sangat 
penting bagi pelaku usaha agar dalam menjalankan kegiatan me-
miliki komitmen yang tinggi dalam menghasilkan produk sesuai 
standar kualitas yang stabil. Selain itu harus memperhatikan 
ketepatan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan antara 
produsen dan konsumen/reseller.

Pemanfaatan media sosial
Untuk memenuhi hal tersebut tentu melibatkan banyak tenaga 
kerja langsung maupun tidak langsung. Tercatat ada 25 tenaga kerja 
yang terlibat mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, 
dan pemasaran. Makanan ringan pastel kering ini sudah banyak 
produsen pelaku IKM dan cukup dikenal masyarakat Indonesia. 

Hanya saja tidak semua pelaku usaha IKM memiliki keberanian 
dan kemampuan menghasilkan produk yang bisa menembus pasar 
ekspor, sebagaimana yang sudah dilakukan Cucu Nengsih. Peman-
faatkan jejaring di media sosial seperti Facebook dan Intagram 
untuk promosi dan pemasaran produk yang ditangani Alex sebagai 
tenaga ahli, sangat membantu. Promosi yang dilakukan membuat 
produk ini dicari konsumen.

Gerak langkah Cucu yang tergolong pelaku usaha IKM dari kalan-
gan milenial ini, sesungguhnya memberikan motivasi dan menjadi 
sumber inspirasi bagi generasi muda. Mereka diharapkan tertarik 
menumbuhkembangkan wirausaha baru dengan memanfaatkan 
sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam yang ada. 
Selain itu juga membantu pemerintah daerah dalam penyerapan 
tenaga kerja bagi generasi muda usia produktif. Proses produksi 
tersebut sudah pasti akan menggerakkan ekonomi daerah dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran pemerintah 
daerah dalam mempromosikan potensi Kabupaten Purwakarta 
sangat bagus. Mereka membantu promosi dan pemasaran beraneka 
ragam produk yang dihasilkan pelaku IKM/UMKM.

Cucu Nengsih

Perum Kota Baru Blok B6 No 5 

Kecamatan Campaka, 

Kabupaten Purwakarta, 

Jawa Barat

Telp/WA 0857-9549-9309 

cucu@pasmini.id

Dengan demikian akan semakin banyak pelaku usaha IKM yang 
sukses memasarkan produknya baik untuk memenuhi pasar lokal, 
pasar regional maupun pasar internasional. (Lusiana Mohi)

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan bagi mereka yang 
berminat menjadi wirausaha baru khususnya generasi milenial; 

A. Tentukan ide bisnis yang sesuai dengan talenta atau hobi  
yang dimiliki.

B. Segera mulai mencoba untuk membuat mewujudkan ide  

dalam bentuk produk yang nyata. 

C. Perkenalkan produk yang sudah dibuat kepada saudara dan  

teman dekat yang ada di sekitar untuk diuji cobakan.

D. Mintalah saran dan komentar terkait apa saja yang harus  
diperbaiki untuk meningkatkan kualitas produk. e. Semua  
masukan atau saran segera ditindaklanjuti untuk perbaikan.

F. Jika sudah memiliki standar kualitas yang sesuai kebutuhan  
konsumen, pertahankan dengan komitmen yang tinggi. 

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

Karyawan Pasmini sedang melakukan proses produksi.
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Sebagai negara kepulauan, 
Indonesia memiliki sumber daya 
laut berlimpah. Melalui tangan-

tangan terampil terciptalah 
produk makanan ringan yang 

digemari masyarakat. Kerupuk 
dari hasil laut menjadi kudapan 
yang mungkin sulit ditolak bila 

ada dalam suguhan.

Kerupuk Unik 
Gonggong dari 
Kepulauan Riau

S
ESORANG yang suka mengkonsumsi camilan atau mengemil, 
umumnya dilakukan semata-mata bukan dengan tujuan 
mendapatkan rasa kenyang melainkan untuk menikmati rasa 

dari kudapan tersebut. Menurut riset yang dilakukan Mondelez In-
ternational, orang Indonesia lebih menyukai camilan dibandingkan 
dengan makanan berat. Hampir tiga kali sehari, orang Indonesia 
menikmati kegiatannya dengan ngemil camilan.
 
Kebiasaan mengemil yang dimiliki orang Indonesia mendatangkan 
banyak peluang bisnis menggiurkan. Bisnis makanan ringan memi-
liki pangsa pasar yang besar. Dengan karakteristik masyarakat yang 
suka menonton televisi, berkumpul dan mengadakan acara, snack 
(kudapan) menjadi kebutuhan utama yang tidak boleh terlewatkan.
Adapun kudapan yang banyak disukai masyarakat adalah camilan 

yang renyah dan garing, yaitu kerupuk. Umumnya kerupuk memiliki 
ukuran yang kecil sehingga mudah saat diambil dan dikunyah. 
Rasanya yang gurih dan renyah cocok dijadikan teman makan. 
Ada pepatah mengatakan ‘bagaikan sayur tanpa garam’ yang 
memiliki arti menggambarkan satu kodisi yang kurang lengkap. 
Kurang lebih bisa menjadi gambaran pada saat makan tanpa 
didampingi kerupuk. Selain itu, adanya sensasi bunyi kriuk..kriuk 
saat menikmatinya menjadikan banyak orang ingin mengonsum-
sinya lagi dan lagi.

Kerupuk yang biasanya dijual pun beragam. Ada yang dijual dalam 
keadaan sudah matang dan ada pula dalam kondisi mentah. Setiap 
daerah memiliki keunikan tersendiri soal rasa, tekstur, dan cara 
pembuatan kerupuk.

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

Beragam Produk Kyria Rezeki
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Besarnya peluang bisnis makanan ringan ini pun dimanfaatkan 
dengan baik oleh Kyria Rezeki, salah satu industri kecil menengah 
(IKM) asal Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 

Standar ekspor

IKM kerupuk hasil laut ini dahulu bernama UD Sumber Rezeki 
dan didirikan sejak 1988. Lalu 2014 usaha yang dimiliki oleh Bona 
Chandra ini mengganti nama menjadi CV Kyria Rezeki. Kyria Rezeki 
berangkat dengan menggunakan sumber daya manusia lokal yang 
terampil, serta menggunakan mesin atau peralatan produksi seder-
hana. Kendati begitu mampu menghasilkan produk berkualitas 
dengan standar ekspor. Bahkan, IKM ini sudah melakukan ekspor 
hingga ke Singapura dan Malaysia. 

Sebelum menjadi pengusaha kerupuk yang berhasil mengekspor 
produknya, Bona merantau untuk mencari penghasilan dan juga 
pengalaman. Bermula ikut usaha dengan orang lain, ia belajar 
membuat kerupuk. Setelah beberapa tahun berlalu ia akhirnya 
kembali ke Tanjungpinang dan memberanikan diri memulai usaha 
kerupuknya.

Saat ini sedikitnya ada 28 tenaga kerja yang setiap harinya mem-
produksi kerupuk ikan sekitar 200 kilogram. Untuk kapasitas 
produksi kerupuk dalam sebulan bisa mencapai lima ton untuk 
memenuhi permintaan seluruh konsumennya.

Cerita sukses penjualan kerupuknya sampai ke negeri jiran ber-
mula dari salah seorang warga Singapura yang mengajak bertemu 
di Batam sembari menunjukan sampel produknya. Warga Singa-
pura tersebut tertarik dengan kerupuk yang dibuat Bona. Alhasil 
pengirim an pun dilakukan secara rutin setiap bulan.

Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Tanjungpinang menjadikan Bona tidak kesulitan memasarkan 
produknya. Ia juga mengikuti berbagai aktivitas seperti acara pa-
meran. Produk kerupuk Siput Gonggong menjadi salah satu produk 
terunik dari Kriya Rezeki dan memiliki permintaan yang tinggi. 

Tenangkan konsumen

Bona sengaja memberi nama produknya siput gonggong untuk 
menghindari pemaknaan yang ambigu. Gonggong adalah biota 
laut yang banyak disukai masyarakat Riau. Itu sebabnya produk ini 
banyak digemari untuk menemani makan ataupun sebagai camilan.

Dari banyaknya jenis kerupuk yang dibuat, kerupuk gonggong inilah 
yang banyak memenangkan hati para konsumen. Rasanya yang 
renyah dan sangat terasa daging gonggongnya menjadikan kerupuk 
siput gonggong yang di produksi Kriya Rezeki laku keras di pasaran, 
karena sudah menjadi ciri khasnya Kepulauan Riau.

Produk tersebut menjadi unik karena melalui proses produksi 
dengan menggunakan bahan baku lokal. Namun termanfaatkan 
menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi, serta menggunakan 
kemasan dengan ukuran yang pas untuk dibawa kemana-mana 
secara higienis.

Tidak hanya kerupuk siput gonggong saja untuk terus bisa 
memenuhi selera dan juga tren pasar. IKM ini juga mengolah 
beragam hasil laut lainnya sebagai oleh-oleh khas Tanjungpinang 
seperti kerupuk stik kentang merah, kerupuk ikan tenggiri, kerupuk 
stik merah, kerupuk stik otak-otak, kerupuk ikan tenggiri rasa otak-
otak, dan kerupuk udang. Beragam hasil laut tersebut diolah untuk 
menjadikan produk yang bernilai ekonomi tinggi.

Bona pun memanfaatkan kembali limbah dari produksi pembuatan 
siput gonggong menjadi cendera mata dan oleh–oleh kelautan, den-
gan memanfaatkan cangkang gonggong yang sudah tidak terpakai. 
Cangkang tersebut diolah kembali menjadi benda bernilai ekonomis 
seperti gantungan kunci, gurindam, dan patung berbentuk tugu. 
Proses daur ulang menjadikan produk-produk turunan hasil laut 
tersebut bisa memiliki nilai pakai dan nilai ekonomis. 

Untuk pemasarannya produk Kyria rezeki ini sudah tersebar di 
berbagai toko swalayan dan pusat oleh-oleh di Kepulauan Riau 
(Tanjungpinang, Kota Batam, Kijang, dan daerah lainnya). Adapun 
toko dan rumah produksi beralamat di Jln Merpati Gg Jalak No 8 
KM 11, Batu IX Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan, IKM Kyria Rezeki turut mengikuti beberapa pembinaan 
dari instansi, seperti fasilitasi sertifikasi halal dan pembinaan fasili-
tasi pendaftaran HAKI. Ke depan, Kyria Rezeki ingin memperluas 
pemasaran tidak hanya ekspor ke negara Asia, namun merambah 
hingga ke pasar Eropa. (Dinda Maharani, dari berbagai sumber)

Kyria Rezeki

Jln Merpati Gg Jalak No 8 KM 11, 

Batu IX Tanjungpinang 

Kepulauan Riau

DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

Penjemuran siput gonggong sebelum proses lebih lanjut dilakukan .
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M
ESKIPUN usaha ini menjanjikan, bukan berarti tidak banyak 
rintangan. Bergerak di bidang persepatuan (alas kaki), Ir-
man sempat jatuh bangun. Kini, sesudah bertahun-tahun 

menggeluti usahanya ia masuk ke e-commerce dengan memanfaat-
kan fasilitas marketplace.
 
Awalnya, Irman muda saat masih mahasiswa, datang ke tempat 
usaha (workshop) saudaranya yang bergerak di usaha persepa tuan. 

“Saya sebenarnya main saja, (tapi) akhirnya ketagihan,” ungkap Ir-
man yang sering dipanggil Uda Irman oleh rekan dan anak buahnya. 
Bahkan, Irman memberanikan diri membuat desain model sepatu 
yang kemudian diberikan kepada atasan tempat kerjanya waktu 
itu. Desain buatannya disetujui. Beberapa sepatu yang dihasilkan 
merupakan desain yang dibuatnya.
 
Saat itu sekitar 1996 atau 1997 menjadi awal passion Irman terhadap 
sepatu, khususnya sepatu wanita, mulai terbentuk. “Karena basic 
saya saja, tidak bisa pindah ke lain hati. Itu sudah jiwa saya dan 
mendalami bidang persepatuan sudah mendarah daging,” tukas 
Irman menjelaskan alasan masuk ke usaha sepatu dan alas kaki. 
Padahal, pada waktu itu ia juga punya hobi kuliner. Tapi karena 
tidak merasa memiliki ilmu yang cukup, bidang ini ditinggalkan.
 

PROFIL USAHA

Tembus Pasar Ekspor 
Melalui Marketplace
Kegigihan menjadi kata kunci untuk membangun 
kerajaan bisnis. Konsistensi pun ditunjukan Irman 
ketika menggeluti usaha persepatuan, yang akhirnya 
membawa dia memetik buah manis.

FOTO- FOTO DOK. POLLENZOFOTO- FOTO DOK. POLLENZO

Irman berpose di kantor Alibaba setelah melakukan kunjungan ke kantor tersebut .
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Sempat diselingi bekerja di sebuah perusahaan elektronik se-
bagai tim pemasaran (marketing), Irman kemudian keluar karena 
ingin menekuni usaha sepatu dan alas kaki. Kebetulan rumahnya 
berada di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yang merupakan 
daerah penghasil dan pemasok sepatu, terutama sepatu wanita. 
Sayangnya, di saat kondisi usaha belum stabil, musibah menerpa 
usahanya. Rekan kerja yang selama ini dipercaya menipunya hingga 
usaha benar-benar ludes. Berhenti dan tak dilanjutkan.
 
Kondisi tersebut membuat Irman down. “Selama lima tahunan tak 
melakukan aktivitas usaha,” terangnya. Untuk menenangkan diri 
ia berkelana dari satu kota ke kota lain. Sempat dibawa kenalan 
dengan dijanjikan akan diberi modal untuk. Ia ikut siapapun yang 
membawanya. Namun, yang terjadi makin membuat Irman frustasi 
karena bantuan modal tak pernah ada. Akhirnya ia bekerja apa saja, 
serabutan, asal perut tak lapar.
 
Ia pulang ke Bogor karena mendengar kabar ibunya sakit. Sebagai 
anak yang berbakti pada orangtua, ia dengan tulus ikhlas merawat 
ibunya. Hingga suatu saat ia bertemu temannya yang menawarkan 
bantuan untuk kembali menjalankan usaha sepatu. “Kalau mau 
memulai ayo saya bantu lagi,” ungkap Irman menirukan kata-kata 
temannya itu.
 

Pemanfaatan teknologi

Waktu itu di akhir 2015 atau awal 2016 ia memulai usaha kem-
bali. Sedikit demi sedikit ia mulai bangkit. Nah, suatu saat ia 
bertemu dengan orang yang bekerja di ekspedisi, perusahaan 
antar-kirim barang yang menjadi langganan Irman. Orang tersebut 
menyarankan agar Irman memanfaatkan internet dan hand phone 
(HP). Demikian juga salah seorang 
rekannya menyarankan penggunaan 
fitur-fitur atau fasilitas yang ada di HP 
dan komputer/laptop.
 
Ia pun memanfaat BBM (Black 
Berry massage) karena saat 
itu BBM masih digunakan dan 
beberapa website jual beli di 
internet. Awalnya ma-
sih bisa pakai HP, 
namun kemu-
dian digabung 
dengan fasili-
tas yang ada di 
internet teruta-
ma situs-situs 
jualan online. 
Ia melakukannya di 
warung internet (warnet). 
 
Hampir seharian ia berada di warnet untuk mengunggah 
foto-foto produk sepatu yang diberi merek Pollenzo, nama 
khas Italia. Selama kurang lebih empat bulan ia hidup di warnet. 
Memesan tempat di warnet siang hari kemudian dilanjutkan sore 
hingga malam.

 
“Jujur saya tidak mengenal internet, media soal atau yang sejenis-
nya,” katanya. Namun, karena kebutuhan untuk mempromosikan 

sekaligus menjual produk sepatu Pollenzo, ia berupaya 
belajar secara otodidak hingga mampu memberikan 

manfaat besar. Untuk memantau pesenan, selain 
lewat komputer atau laptop ia mengaktifkan 

HP siang malam, kecuali saat tidur. 
 

Ia makin terpacu memanfaatkan 
marketplace, termasuk media sosial, 

setelah melihat pelaku usaha yang 
juga bergerak di bidang sepatu 

dan berhasil menjual 
banyak produknya 
yang dipesan dari 
internet. Irman 
makin ter  pacu 
m e n g g u n a k a n 

teknologi ini untuk 
menjual produknya. 

Sepasang sepatu Po-
llenzo yang ditawar-

kan di berbagai si-
tus marketplace 
a n t a r a  R p 6 0 
ribuan hingga 
Rp170 ribu.

FOTO- FOTO DOK. POLLENZOFOTO- FOTO DOK. POLLENZO

FOTO- FOTO DOK. POLLENZOFOTO- FOTO DOK. POLLENZO

Memberikan produk yang berkualitas dan dikawal oleh quality control yang ketat juga 
model yang tidak monoton.
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PROFIL USAHA

Petik hasil
Dampak marketplace menjadikan Pollezo dikenal di berbagai kota 
di Indonesia. Sedangkan awal masuk ke pasar luar negeri, menurut 
Irman, adalah munculnya notifikasi dari Shopee untuk mendaftarkan 
produknya agar bisa dipromosikan di luar negeri, saat itu ke Malaysia 
dan Singapura.  
 
“Saya ngisi aja tanpa berpikr akan di-approve oleh pihak marketplace,” 
papar Irman. Proses selanjutnya ia menunggu pesanan. Saat ada 
pesanan ia tinggal packing sepatunya dan kirim ke alamat Shopee. 
Dari situ dikirim ke konsumen di luar negeri.
 
Irman makin bersemangat mengembangkan usaha setelah pesanan 
demi pesanan mampir di komputernya. Hingga saat ini sudah sekitar 
lima tahun bersama Shopee. Penjualannya makin meningkat, bahkan 
di saat pandemi covid-19 pesanan tetap mengalir. Penjualanya bahkan 
bisa meningkat hingga 20 kali lipat dibanding awal usaha saat belum 
menggunakan fasilitas di internet.
 
Selain diekspor ke Malaysia dan Singapura, produk sepatu Pollenzo 
juga sudah terbang ke Thailand dan Filipina. Saat ini sedang penja-
jakan ekspor ke Taiwan. Fasilitas dan fitur dari Shopee ikut berperan 
dalam perkembangan bisnis Pollenzo. Ini terasa terutama pada awal 
pandemi 2020 saat menjelang Lebaran sementara stok menumpuk. 
Namun, adanya promo dan diskon, seperti promo Flash Sale, diskon 

ongkir, serta kampanye dari Shopee, Irman mampu melewati masa 
krisis tersebut.

Agar produk senantiasa up to date ia berusaha menyesuaikan tren 
khususnya bagi kelompok remaja dan milenial. Produk sepatu Pol-
lenzo tak hanya untuk ibu-ibu. Oleh sebab itu, setiap bulan Pollenzo 
mencoba mengeluarkan model sepatu baru sebanyak 10 buah. Ini 
untuk mengatasi kejenuhan pasar dan tentunya menarik anak muda 
wanita yang suka akan model baru sehingga tidak kelihatan monoton 
atau ketinggalan jaman. Dari pengamatan Irman, konsumen Singapura 
dan Malaysia lebih cenderung menyukai wedges dan heels. Agak se-
dikit glamor dan sedikit warna dikombinasikan dengan bunga-bunga.

Dibantu 25 orang yang pada awal berusaha hanya berjumlah lima 
orang, Irman berhasil meraup omzet besar  setiap bulannya dari 
penjualan dalam negeri maupun ekspor. Hanya saja ia tak bersedia 
mengatakan jumlah nilai penjualannya. Keberhasil usaha ini menurut 
Irman adalah selain kualitas yang terjaga dan dikawal oleh quality 
control yang ketat juga model yang tidak monoton. Pergantian model 
secara terus menerus adalah salah satunya. 
 
Irman berharap di masa depan makin mendapat kepercayaan dari 
konsumen, terutama diterima di berbagai negara. Di samping itu makin 
lebih diperhatikan oleh pemerintah, seperti bantuan peralatan yang 
lebih modern. Tak lupa juga agar mengurangi pasar sepatu impor. (Jay) 

PADA tahun 2021 (setelah dampak pandemi covid-19 berkurang) Ditjen IKMA melatih seba nyak 
6.000 pelaku IKM untuk program yang sama. Semuanya terkait digitalisasi usaha termasuk 
berjualan produk  melalui e-commerce. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta 
dapat mengaplikasikan ilmunya dan secara serius melakukan promosi dan penjualan produk 
di internet.
 
Transaksi e-commerce di Indonesia, seperti dikutip dari data Bank Indonesia, menunjukkan 
peningkatan signifikan. Seperti pada kuartal I 2021, nilai transaksi e-commerce mencapai 

Rp186,75 triliun atau tumbuh sebesar 63,36 persen dibandingkan periode yang sama pada 
tahun sebelumnya. 
 
Seperti inilah kondisi yang terjadi di era serba digital. Para pelaku IKM harus merebut 

pasar e-commerce tersebut. Tinggal keseriusan dari pelaku IKM untuk menerapkan 
pemasaran digital yang telah diajarkan.

 
Di awal 2022 Ditjen IKMA makin memperkuat platform digitalisasi data IKM dengan 
melakukan kerja sama dengan PT Ina Produk Indonesia. Selain digitalisasi data IKM, 
dalam kerja sama ini juga meliputi penyediaan dan pertukaran data dan informasi, 
peningkatan kapasitas SDM serta usaha IKM melalui pelatihan bimbingan teknis, 

pendampingan serta fasilitasi promosi dan pemasaran. 
 

Pengembangan potensi IKM tak hanya melalui digitalisasi. Ditjen IKMA juga melakukan be-
berapa hal, yaitu akses pembiayaan, akses sumber bahan baku atau bahan penolong, fasilitasi 
teknologi dan sarana prasarana produksi antara lain melalui restrukturisasi mesin peralatan 
serta fasilitasi pada sentra IKM.

Go 
Digital 
bagi 
IKM
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Cara Praktis Pengembangan Wirausaha IKM

E-learning
ilmu wirausaha

Layanan
Kemitraan

Profil/Katalog
IKM dan Sentra

Sumber Informasi
Kewirausahaan

Akses ilmu wirausaha, mentor ahli, 
program pengembangan, peluang 

kemitraan dan pemasaran, 
semuanya ada di Smart Sentra!

Yuk join

sekarang!

smartsentra.kemenperin.go.id
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Standardisasi  &
TeknologiTeknologi

Satu QRIS, Transaksi Jadi 
Lebih Praktis
IKM/UMKM perlu segera memanfaatkan solusi pembayaran ringkas dan cepat di tengah 
tren transaksi nontunai yang digemari masyarakat (cashless society). Hal ini untuk 
memudahkan pelanggan dan menggenjot penjualan.

D
I dunia serba digital ini, masyarakat cenderung menginginkan 
aktivitas yang serba cepat, mudah, dan praktis, termasuk 
dalam transaksi jual beli. Fenomena ini terbukti dari riset 

Bank Indonesia menyebutkan pengguna internet di Indonesia 
semakin berubah menjadi cashless people atau orang-orang yang 
lebih suka membayar dengan cara non tunai. Adapun nilai transaksi 
uang elektronik pada Juli 2022 tumbuh 39,76 persen (yoy) mencapai 
Rp35,5 triliun.

Jika sebelumnya kita terbiasa menggunakan uang tunai atau mesin 
EDC bank untuk pembayaran di kasir setelah penjual memindai 
(scan) kode batang (barcode) produk, kini transaksi jadi lebih 
ringkas hanya dengan menggunakan smartphone yang terhubung 
dengan beragam aplikasi dompet digital (e-wallet) dan mobile 
banking. Pembayaran dengan e-wallet dapat dilakukan apabila 
merchant atau penjual telah teregistrasi dan memasang kode QR 
(QR code) sebagai media transaksi. 

Sejak penggunaan dompet digital mulai naik daun pada awal 2019, 
hampir setiap merchant menawarkan transaksi melalui pindai QR 
code yang terhubung dengan beberapa dompet digital berbeda. 
Setiap dompet digital memiliki kode pindai yang berbeda, sehingga 
penjual harus memajang berderet sticker kode pindai masing-
masing e-wallet dengan ragam persaingan potongan harga. 

Saat itu, persaingan transaksi melalui dompet digital begitu lekat 
dan terlihat di meja kasir. Ragam gambar QR code yang dimiliki 
penjual menjadi penanda seberapa banyak layanan pembayaran 
melalui e-wallet yang bisa dilayani. Kode QR memang menjadi salah 
satu teknologi praktis di tengah pertumbuhan dompet digital dan 
perkembangan internet yang begitu massif.

Standar nasional

Pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pem-
bayaran (ASPI) meluncurkan QRIS (dibaca kris) kependekan dari 
Quick Response Code Indonesian Standard sebagai standar kode 
QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia. 

Sistem tersebut diciptakan untk menyatukan berbagai macam kode 
QR dari berbagai penyelenggara jasa pembayaran menggunakan 
satu kode QR terintegrasi. 

Dikutip dari Bank Indonesia, standar nasional kode QR ini diper-
lukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan 
kanal pembayaran. Penggunaan QR Code berpotensi menimbulkan 
fragmentasi baru di industri sistem pembayaran, serta untuk 
memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara 
lebih efisien.

Kode QR merupakan kode matriks dua dimensi ini bisa me-
nyimpan beragam jenis informasi dengan cara dipindai dengan 
smartphone. Kode QR terdiri atas penanda tiga pola persegi di 
sudut kiri bawah dan sudut kanan kiri atas, memiliki modul hitam 
berupa persegi, titik atau piksel dengan kemampuan penyimpanan 
data alfanumerik, karakter, dan atau simbol lebih banyak diban-
dingkan barcode. Teknologi QR yang awalnya dibuat oleh Denso 
Wave di Jepang pada 1994 sempat kurang populer dan jarang 
digunakan. Akan tetapi, saat kehadiran telepon pintar dan akses 
internet semakin meningkat, kesadaran pentingnya penggunaan 
kode QR mulai meluas. 

Pemilik usaha atau merchant wajib untuk mampu beradaptasi 
dengan teknologi QRIS ini untuk memudahkan pembayaran de-
ngan menyediakan teknologi pembayaran yang beragam. Sistem 
QRIS cocok digunakan untuk beragam jenis usaha, dari skala 
mikro hingga industri besar, baik untuk pedagang kaki lima, toko 
kelontong, ritel, parkir, tiket wisata, maupun donasi. Teknologi ini 
berprinsip universal atau inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat 
dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri, gampang, untung, 
dan langsung.

Dengan adanya QRIS, merchant dapat menerima pembayaran dari 
seluruh e-wallet atau aplikasi pembayaran bank dan nonbank. Jadi, 
meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia 
aplikasi atau m-banking yang dipakai pembeli, merchant dapat 
menerima pembayaran tersebut tanpa harus menambah EDC atau 
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mesin pembayaran. Cukup satu kode QR milik merchant untuk 
pembayaran tersebut.

Bank Indonesia sebetulnya menargetkan sebanyak 45 juta 
UMKM/IKM dapat menggunakan QRIS pada 2023. Saat ini, 
sebanyak 20 juta merchant telah tercatat menggunakan QRIS, 
dan 90 persen di antaranya merupakan UMKM. Gubernur Bank 
Indonesia Perry Warjiyo memprediksi pengguna QRIS akan 
mencapai 30-65 juta UMKM dalam dua sampai tiga tahun 
mendatang. 

Pada akhir Agustus lalu, Bank Indonesia secara resmi menyatakan 
bahwa QRIS dapat digunakan di empat negara ASEAN yaitu 
Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Implementasi penuh 
telah dijalankan di Thailand setelah melalui serangkaian uji coba. 
Langkah ini menjadi salah satu komitmen pemerintah dan BI untuk 
mengakselerasi ekonomi melalui dukungan transaksi keuangan 
digital yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM. Jika 
teknologi QRIS dapat memanjakan konsumen dan meningkatkan 
penjualan usaha Anda, mengapa tidak segera coba manfaatkan? 
(Putri Adityowati)

Biaya Transaksi 
(merchant discount rate / potongan biaya transaksi sesuai yang 
ditetapkan Bank Indonesia)

a. Transaksi regular (barang): 0,7% MDR
 Contoh: 
   Transaksi senilai Rp 100rb x 0,7% = Rp700
  Uang bersih yang didapat pemilik usaha= Rp 99.300
  Konsumen tidak dikenakan biaya apapun

b. Transaksi bidang pendidikan: 0,6% MDR

c. Transaksi SPBU: 0,4%

d. Transaksi Yayasan/organisasi: 0% MDR

Skema biaya transfer dana 
(Transfer ke rekening pemilik usaha untuk sekali transfer dalam 
1 hari)

a. Transfer (settlement) – harian – jika saldo lebih dari   
 Rp25.000

b. Transfer (settlement) – masuk ke rekening bank yang   
 didaftarkan saat registrasi – waktu 2-5 hari kerja

c. Biaya admin Rp2.000/settlement untuk transaksi Rp25.000- 
 50.000 khusus BCA, BRI, Bank Mandiri

d. Biaya admin Rp3.000/settlement untuk transaksi di atas  
 Rp50.000

e. Selain Bank BCA, Mandiri & BRI dikenakan biaya tambahan  
 Rp2.900/settlement, jadi total biaya admin= Rp 5.900

QR code statis
(sesuai untuk pedagang kaki lima, pedagang pasar, chain store, online market, donasi, 
pameran, dan parkir).

 QR code berisi merchant ID dan bersifat tetap

 Ditampilkan dalam bentuk stiker atau print out (QR digenerate satu kali)

 Nominal transaksi diinput oleh pelanggan atau pembeli pada mobile   
 device customer

QR code dinamis
(sesuai untuk pembayaran moda transportasi, chain store menengah dan besar, parkir)

 QR code berbeda setiap transaksi, dibuat secara real time saat    
 transaksi

 Nominal transaksi diinput oleh merchant

 Pakai sistem atau software atau aplikasi kasir (POS) dan scanner 

Manfaat:

1. Mengikuti kebutuhan dan tren pembayaran non tunai atau digital

2. Peningkatan trafik penjualan

3. Penurunan biaya pengelolaan uang tunai, risiko uang tunai hilang atau  
 dicuri menurun

4. Penurunan risiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu

5. Transaksi tercatat otomatis dan bisa ditelusuri di riwayat transaksi. 

6. Membangun kredibilitas yang baik di mata bank

7. Kemudahan pembayaran tagihan, retribusi, pembelian barang nontunai  
 tanpa meninggalkan toko

Cara pendaftaran:

1.Terhubung ke internet dan buka QRIS.id atau unduh aplikasi QRIS

2.Pastikan telah memahami seluruh sistem penggunaan QRIS, termasuk  
 skema pencairan dana

3.Tentukan kategori pendaftaran:
 a.Perseorangan
 b.Badan usaha
 c.Pendidikan
 d.Yayasan/donasi

4.Persiapkan data pendukung: 
 a.KTP (sesuai pemilik usaha jika badan usaha)
 b.Kartu Keluarga sesuai KTP
 c.Nomor handphone dan alamat yang valid
 d.Nama usaha/Yayasan beserta foto akta perusahaan/yayasan
 e.NPWP
 f.Surat kuasa (bila pendaftaran diwakilkan)
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Teknologi 
Pembuatan Produk 
Berbahan Baku Jagung
Memanfaatkan potensi sumber bahan baku yang ada di 
berbagai daerah, membuka peluang peningkatan ekonomi. 
Modal yang diperlukan tidak terlalu besar, tapi menjanjikan 
keuntungan lumayan tinggi. 
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J
AGUNG merupakan salah satu alternatif sumber bahan baku 
industri kecil dan menengah (IKM) pengganti penggunaan 
terigu sebagai bahan baku produk olahan pangan. Potensi 

sumber bahan baku jagung banyak tersebar di beberapa propinsi 
seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, 
Sumatera Utara, Jawa Barat, NTT, NTB, Jambi, dan Gorontalo 
dengan rata-rata produksi jagung nasional 16 juta ton per tahun. 

Bagi sebagian masyarakat jagung merupakan bahan pangan 
alternatif. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan pangan 
ternak dan bahan baku IKM olahan pangan. Adapun kandungan 
karbohidrat jagung (63 persen), protein (7,9 persen), lemak (3,4 
persen), vitamin A 440 S.I, vitamin B1 (33 mg), Kalsium (9 mg), 
fosfor (148 mg) dan besi 2,1 persen (Anonimous 1981). (vitamin 
A 440 S.I)

Potensi sumber bahan baku jagung yang begitu besar manfaat-
nya, telah mendorong beberapa daerah melakukan inovasi yang 
kreatif. Mereka membuat berbagai ragam produk IKM olahan 
pangan seperti; tepung jagung yang dapat dijadikan bahan baku 
kue kering, cake, brownies, popcorn, marning, dan beragam kue 
jajanan pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen pasar lokal 
dan produk makanan ringan (snack).

Untuk pasar domestik yang pemanfaatannya lebih lama dengan 
jangkauan pasar lebih luas, ada juga produk emping jagung dan 
keripik jagung (tortilla). Ini menjadi salah satu produk yang sudah 
dikenal luas dan banyak diminati masyarakat. Bahkan yang su-
dah memasuki pasar luar negeri dijadikan sebagai oleh-oleh ke 
Singapura, Malaysia, Hongkong, Brunei, dan Australia. 

Produk keripik jagung (tortilla) awalnya merupakan jenis makanan 
ringan Meksiko dan Amerika Serikat. Seiring perjalanan waktu 
dan semakin kreatif para ibu rumah tangga yang mau belajar 
pembuatan tortilla, maka pada 1993 dikenalkan pengolahannya 
melalui ibu-ibu PKK dan darma wanita. 

Proses produksi

Ternyata pembuatan keripik jagung ini sangat mudah. Pada 2005 
masyarakat Gunung Kidul banyak yang membuat keripik jagung 
yang diberi bumbu dan memiliki daya simpan yang lama dengan 
kemasan permanen. Hal itu dilakukan untuk mencapai pasar 
lokal maupun regional, bahkan didorong memasuki pasar luar 
negeri (ekspor)

Pembuatan keripik jagung menggunakan peralatan sederhana 
berupa; kompor, panci, wajan penggorengan, loyang adonan, pe-
ngaduk, gayung, alat penggiling manual, rol kayu, pisau pemotong, 
dan tampah pengeringan. Masyarakat sampai tingkat perdesaan 
dapat memulai usaha mengubah bahan baku jagung menjadi 
produk bernilai tambah untuk menambah penghasilan keluarga.
                                                          
Cara pembuatannya; rebus jagung 3 kg dengan air kapur sirih 
sebanyak 5 liter (0,1 persen) selama 1-2 jam sampai empuk. 
Kemudian rendam selama 8-24 jam lalu dicuci 5-6 kali untuk 
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menghilangkan air kapur dan ditiriskan. Selanjutnya dikukus selama 
1 jam. Dalam keadaan masih panas jagung digiling dengan food 
processor; atau bisa juga penggiling daging manual bersamaan 
dengan bumbu garam dan bawang putih sesuai selera sampai 
adonan tercampur rata. 

Kemudian adonan digilas dengan rol kayu untuk membuat lembaran 
tipis 3-5 ml di atas plastik. Selanjutnya dipotong/digunting ukuran 
1,5x3 cm, dan letakkan ke tampah untuk dikeringkan dengan ma-
tahari. Keripik jagung ini sudah bisa dijual dalam kondisi mentah, 
atau sudah digoreng/dipanggang siap santap. Saat ini keripik jagung 
banyak bermunculan di pasaran domestik dengan berbagai rasa 
yang disesuaikan dengan selera konsumen. 

Berdasarkan kajian ekonomi yang dilakukan beberapa pelaku usaha 
keripik jagung, ternyata produk ini memiliki nilai tambah cukup 
tinggi. Terlebih komponen biaya bisa terjangkau untuk biaya tetap 
Rp2.062.500. Kemudian biaya tidak tetap untuk bahan baku, bahan 

bakar, perawatan alat, tenaga kerja, listrik, transportasi, dan bahan 
kemasan Rp19.482.500. 

Asumsi produksi menghasilkan 2.880 kg per tahun dengan 
harga jual Rp20 ribu, dapat menghasilkan pendapatan mencapai 
Rp57.600.000 per tahun. Sedangkan keuntungan yang bisa diraih 
mencapai Rp38.117.500. Jika semua daerah yang memiliki potensi 
sumber bahan baku jagung cukup tinggi, usaha ini sangat me-
nguntungkan. Terlebih bagi para wirausahawan baru dari kalangan 
milenial yang memiliki semangat dan etos kerja tinggi untuk menjadi 
pengusaha muda. Bahkan hal itu bisa membuka lapangan kerja di 
daerahnya masing-masing. 

Semoga semakin banyak generasi muda yang tumbuh dan berkem-
bang dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber bahan baku 
yang ada di lingkungan masing-masing. Harapan yang ingin diraih 
ialah menjadi produk akhir IKM, agar dapat mendorong pertumbu-
han ekonomi di daerah. (Lusiana Mohi, dari berbagai sumber)
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DOK. KEMENPERINDOK. KEMENPERIN

Kemandirian pangan adalah sebuah keharusan 
bagi Indonesia. Negeri ini memiliki banyak lahan 
subur dan juga peluang usaha untuk mengolah 
beragam bahan pangan lokal.

K
RISIS pandemi baru saja terlewati, kini kita kembali 
dihadapkan oleh tantangan baru. Isu ketahanan pangan 
menyeruak, tak terlepas dari faktor-faktor geopolitik dunia. 

Ketersediaan dan kecukupan pangan menjadi perhatian khusus 
banyak pihak karena pangan adalah salah satu kebutuhan dasar 
dan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. 

Sementara itu, negara-negara di dunia tengah kembali memper-
tahankan komoditas asli nasional mereka sehingga terjadilah kete-
gangan yang memengaruhi harga bahan baku pangan terkerek naik. 
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 
ketahanan pangan berarti kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 
sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya 
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, 
bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan 
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup 
sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

UU Pangan sebetulnya juga mencakup kemampuan bangsa untuk 
menciptakan kedaulatan pangan dengan kemandirian pangan serta 

keamanan pangan. 
Berdasarkan UU Pangan, ke-
mandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam 
memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, 
yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup 
sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi 
sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 
secara bermartabat. 

Dalam hal ini, peranan industri kecil dan menengah (IKM) makanan 
dan minuman semakin penting di tengah isu krisis pangan global 
untuk mendorong kemandirian pangan. Apalagi, kontribusi IKM 
di sektor ini sejatinya cukup besar dan mampu menyerap sekitar 

Peluang
UsahaUsaha

Ragam Kaya 
Bahan Baku 
Lokal, Demi 
Ketahanan 
Pangan
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3,89 juta tenaga kerja sehingga menjadikannya 
industri yang padat karya. Namun, apakah 
IKM makanan sudah memanfaatkan bahan 
baku yang begitu beragam dari sumber daya 
alam lokal, sehingga kemandirian pangan itu 
bisa terwujud?

Substitusi gandum

Banyak komoditas bahan baku pangan lokal 
yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif beras 
putih. Sebab di Indonesia bahan makanan pokok 
atau sumber karbohidrat kerap hanya diidentifi-
kasi dalam wujud beras putih, sehingga ketika 
harga beras melonjak ketahanan pangan nasional 
seringkali goyah. 

Tak hanya itu, Indonesia juga masih banyak men-
gonsumsi tepung terigu dari gandum. Di sektor 
industri, penggunaan tepung terigu untuk UMKM 
sebesar 51 persen (3,5 juta ton) dari konsumsi 

nasional, yang digunakan untuk produksi roti, 
mi basah, kue, biskuit, jajanan tradisional dan 
produk lainnya. 

Di industri besar, penggunaan bahan baku dari 
tepung terigu mencapai 29 persen (2,02 juta ton) 
dari konsumsi nasional, digunakan untuk pembua-
tan mi instan, biskuit, roti dan produk lainnya. Se-
dangkan bahan baku gandum seluruhnya berasal 
dari impor, dengan kebutuhan sekitar 11 juta ton/
tahun. Gandum-gandum ini dipasok dari Australia, 
Ukraina, Kanada, Argentina, USA, dan India. 

Saat India tak dapat mengekspor gandum akibat 
perang Rusia dan Ukraina, harga gandum dunia me-
ningkat dan memengaruhi kenaikan harga gandum 
dalam negeri sebesar 14 persen dibanding periode 
sama 2021. Padahal, terdapat beberapa potensi bahan 
baku pangan lokal yang nilai gizinya setara dengan 
beras dan tumbuh daerah penghasil berbagai wilayah 

di Indonesia. (Putri Adityowati)

IKM Pangan Berbasis Bahan Lokal

IKM OLAHAN

SORGUM

IKM OLAHAN

PORANG

IKM OLAHAN

SAGU

IKM OLAHAN

SINGKONG

Yant Sorgum
Produk: tepung, gula, dendeng, 
keripik, beras, keju, susu, 
pewarna makanan

 Mee Macau
 Produk: mi instan

 Sentra IKM Kepulauan Meranti
 Produk: mi, gula, beras, tepung

 CV Nusantara Jaya Food
    Produk: singkong beku

               Lula Pasta
            Aneka Pasta

       PT. Rumah Mocaf
      Tepung Mocaf, Mie, 
           Cookies, Gula 

IKM
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Potensi bahan baku pangan lokal Nusantara:

Ganyong 
Produk olahan: 
Aneka kue, bubur, sohun, mi

Hotong
Produk olahan: 
Aneka camilan kering, bubur, 
sereal, cendol

Kentang
Produk olahan: 
tepung, aneka kue dan donat, keripik, pakan ternak

Daerah penghasil: 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur

Porang
Produk olahan: 
Tepung, mi, beras shirataki, agar-agar, bakso

Daerah penghasil: 
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat, Bali

Hanjeli
Produk olahan: 
Tepung, aneka kue, sereal, yoghurt, pakan ternak

Daerah penghasil: 
Maluku Utara dan Papua

Daerah penghasil: 
Maluku Utara dan Papua

Iles iles
Produk olahan: 
Mi, pasta roti, kue

Daerah penghasil: 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Nusa Tenggara Barat, 
Sulawesi Selatan

Jagung
Produk olahan: 
Susu, tape, tortila, mi, aneka kue kering,
 roti, dodok,  minyak

Daerah penghasil: 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, NTB, Sulawesi  Selatan

Pisang
Produk olahan: 
Sari buah, selai, sirup, keripik, 
sale, dodol, cuka pisang

Daerah penghasil: 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera 
Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur

Labu kuning
Produk olahan: 
Minuman berserat, makanan penutup, permen, 
makanan bayi, kue kering, aneka obat
Daerah penghasil: 
Sumatera Barat, Jawa, Bali, 
Sulawesi Selatan, Kalimantan 
Selatan, Nusa Tenggara Timur

Daerah penghasil: 
Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, 
Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku

Daerah penghasil: 
Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Sulawesi  Utara, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua

Daerah penghasil: 
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, 
Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, 
Nusa Tenggara Timur 

Daerah penghasil: 
Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, 
Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, DI Yogyakarta

Talas
Produk olahan: 
Keripik, kue basah, tepung, cemilan, mi, roti

Daerah penghasil: 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua

Sagu
Produk olahan: 
Mi sagu, sirup, tepung aneka kue kering

Ubi jalar
Produk olahan: 
Aneka kue basah dan kering, mi, roti, keripik

Daerah penghasil: 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua

Sorgum
Produk olahan: 
Nasi sorgum, kecap, kerupuk, tortila, mie, 
kue kering, roti, minuman

Sukun
Produk olahan: 
Roti, obat-obatan, pakan ternak, produk minuman, 
tape, brem, flake, biskuit, camilan

Singkong atau ubi kayu
Produk olahan: 
Tepung, kue basah, kue kering, roti, keripik

Daerah penghasil: 
Sumatera Utara, Bangka Belitung, 
Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, 
Sulawesi Tengah, Maluku
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A
PAKAH Anda sedang berencana untuk memulai bisnis 
sendiri, tapi belum tahu mau bisnis apa? Kalau iya, peluang 
usaha grosir baju anak ekspor bisa jadi pilihan yang layak 

untuk dipertimbangkan. Memang apa yang membuat peluang usaha 
yang satu ini menarik untuk dibahas? Untuk menjawab pertanyaan 
tersebut, yuk simak dulu penjelasan berikut ini.

Peluang bisnis baju anak

Selama ini, bisnis jualan baju seolah didominasi hanya oleh baju 
orang dewasa, pria maupun wanita. Akan tetapi, tentu kita juga 
sadar kalau orang dewasa bukanlah satu-satunya yang butuh 
pakaian, bukan? Anak-anak juga butuh, karena pakaian memang 
merupakan salah satu kebutuhan primer manusia.

Tak hanya itu saja, anak-anak sedang berada pada masa pertum-
buhan sampai ia menginjak usia remaja akhir, atau pada kisaran 
usia SMA. Artinya, sejak si kecil lahir sampai ia menjadi orang 
dewasa, anak akan terus mengalami pertumbuhan secara fisik. 
Bagi yang sudah memiliki buah hati, barangkali sudah mengalami 
dan menyaksikan buktinya sendiri.

Oleh karena itu, para orang tua biasanya mengeluarkan uang untuk 
belanja baju anak tak hanya sesekali saja, tapi bisa sekali hingga 
dua kali dalam setahun. Di samping itu, jumlah pakaian yang dibeli 
juga tak hanya satu atau dua pasang saja, tapi pasti dalam jumlah 
yang lumayan banyak. Memang benar bahwa ada orang tua bisa 
mengakalinya dengan membeli baju yang ukurannya lebih besar. 
Harapannya adalah agar baju bisa dikenakan dalam waktu yang 
lebih panjang dan orang tua bisa berhemat. Akan tetapi, tidak 
semua pakaian bisa diakali dengan cara yang sama.

Alasan lain yang membuat peluang bisnis baju anak ekspor sangat 
menjanjikan adalah harganya yang tak jauh beda dengan harga ritel 
pasaran untuk baju orang dewasa. Karenanya, apabila berbisnis 
baju anak secara grosiran, kita sebenarnya bisa meraup untung 
yang sangat lumayan. 

Mengapa harus ekspor?

Nah, sekarang kita sudah semakin paham mengapa bisnis baju 
anak-anak adalah peluang usaha yang sangat menguntungkan. 
Lantas, mengapa harus ekspor? Pada dasarnya, memilih antara 
pasar lokal atau ekspor sebenarnya adalah keputusan dan prefer-
ensi pribadi sebagai pelaku usaha. Meski demikian, memang ada 
beberapa keuntungan yang bisa dirasakan dengan menjalankan 
bisnis baju anak ekspor.

Keuntungan tersebut meliputi:
n  Kita bisa perkenalkan produk baru ke pasar ekspor dengan 

model baru yang terlihat lebih unik dan stylish, sehingga belum 
banyak ditemukan atau belum jadi tren pasar internasional.

n  Harga barang ekspor yang lebih tinggi daripada harga jual 
dengan pasar lokal, apalagi di kawasan Eropa dan Asia Timur. 
Sebab, biaya produksinya sendiri juga sudah sangat murah 
dari negara asal.

n  Kualitas barang yang baik.

Cara memulai bisnis cuan pakaian anak dengan ekspor

n  Mentukan apa jenis pakaian anak yang ingin diekspor untuk dijual.
Sama halnya dengan pakaian untuk orang dewasa, pakaian anak-
anak juga banyak jenisnya. Selain dibedakan berdasarkan jenis 
kelaminnya, model baju anak yang bisa ditemukan di pasaran juga 

Bisnis Baju Bisnis Baju 
Anak Sampai Anak Sampai 
Tembus Pasar Tembus Pasar 
EropaEropa
Pandai melihat celah pasar dibutuhkan pebisnis 
yang akan melakukan ekspor. Terlebih tingkat 
persaingan dan produk yang dihasilkan begitu ketat.

PELUANG USAHA
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sangat bervariasi. Contohnya ada dress, kaos, kemeja, baju bayi, 
jaket, sweater anak-anak, celana panjang, celana pendek, rok, 
dan sebagainya.

Lalu, bagaimana caranya memilih? Kita bisa lakukan dengan me-
nentukan dulu apa segmen bisnis. Misalnya baju anak perempuan 
saja, atau baju anak laki-laki saja. Di samping itu, kita bisa tentukan 
juga usia anak yang menjadi target dan jenis-jenis pakaian sesuai 
dengan kondisi cuaca pada masa musim-musim setiap negara yang 
ditargetkan untuk ekspor.

Menentukan segmen sangat penting agar nanti bisa fokus jualan 
dan menentukan negara mana yang akan diincar. Hal ini sangat 
penting dalam upaya marketing dan promosi bisnis nantinya.

n  Perhatikan tren baju anak yang sedang dan akan berlangsung 
di Eropa.
Tren fesyen tidak hanya berlaku untuk pakaian orang dewasa, lho! 
Karena dalam dunia baju anak, ada juga tren yang perlu dicermati. 
Soalnya, banyak orang tua ingin agar buah hatinya selalu terlihat 
lucu dan menggemaskan di mata orang-orang.

Nah, sebelum memproduksi baju anak 
ekspor, kita juga perlu perhatikan apa 
yang sedang jadi tren. Barang yang sedang 
jadi tren tentu akan jadi lebih cepat laku. 
Untuk yang baru akan memulai bisnis, cara 
ini bisa dilakukan untuk bantu menjual 
produk nantinya.

Lebih bagus lagi kalau kita juga bisa mem-
prediksi apa yang akan jadi tren nanti. 
Dengan begitu, bisnis grosir baju anak 
ekpor bisa bertahan dalam jangka panjang. 
Untuk memprediksi tren di masa depan, 
tentu perlu riset dan punya pengetahuan 
mendalam di dunia tren baju anak di inter-
nasional. Inilah salah satu alasan mengapa 
para entrepreneur atau wirausahawan tetap 
harus banyak belajar

n  Cari buyer dipercaya untuk ekspor untuk harga yang bersaing.
Zaman sekarang, sebenarnya tidak perlu terlalu payah bekerja 
untuk menemukan buyer pakaian anak ekspor, termasuk buyer 
besar sekalipun. Soalnya, sekarang sudah ada internet yang bisa 
mempermudah Anda dalam menemukan para calon buyer, ter-
masuk supplier dari luar negeri seperti Eropa sekalipun dengan 
marketplace ekspor. 

Bersaing dengan harga murah ke buyer bukanlah satu-satunya 
hal yang perlu dipertimbangkan, ketika memilih buyer baju anak 
ekspor. Luangkan waktu untuk melakukan riset agar kita bisa me-
mastikan kualitas, keandalan, dan profesionalisme buyer tersebut.

n  Siapkan dokumen perizinan untuk ekspor barang.
Salah satu hal penting yang harus dilakukan ketika menjalankan 
bisnis ekspor adalah perizinan. Karena itu, sambil mempersiapkan 
bisnis baju anak ekspor, siapkan juga segala dokumen perizinan 

yang dibutuhkan agar usaha kita resmi. Bisnis yang resmi adalah 
bisnis yang penuh berkah karena artinya kita menjalankan usaha 
dengan penuh kejujuran.

Legalitas izin ekspor yang dimaksud bisa diperoleh dengan fasilitas 
pemerintah melalui Kementerian Perindustrian atau Kementerian 
Perdagangan, serta intansi resmi terkait ekspor. Di samping itu, 
pastikan pula bahwa kita juga melengkapi semua dokumen ekspor 
yang dibutuhkan. Dengan begitu, barang-barang yang sudah di-
pesan dari supplier pun bisa keluar ekspor dengan aman karena 
barang-barang tersebut bisa melalui kepabeanan dengan lancar. 

Bohopanna  

Dikutip dari brand Bohopanna, merek pakaian anak tenar di Indo-
nesia tembus pasar Eropa. Seperti tak ada matinya, bisnis pakaian 
untuk anak sebenarnya terus berkembang pesat. Bahkan ada merek 
lokal yang berhasil tembus ke pasar Eropa. Adalah Bohopanna yang 
kini merek pakaian anak sangat tenar di Indonesia. Menariknya 
merek ini juga sudah dikenal beberapa negara lain seperti Eropa 
sampai negara di Asia.

Merek ini didirikan oleh Devy Natalia yang 
saat ini menjadi founder dan Irene Kristi 
sebagai co founder dan COO Bohopanna. 
Awalnya Bohopanna ini didirikan saat Devy 
memiliki anak pertama, sekitar lima tahun 
yang lalu. Saat itu dia merasa pakaian anak 
di Indonesia tidak ada yang sesuai dengan 
seleranya. Selain itu harga yang ada juga 
sangat mahal.
Kemudian Devy membeli pakaian dari luar 
negeri untuk anaknya. Nah dari sinilah 
dia terpikir untuk membuat merek fesyen 
sendiri bersama sahabatnya, Irene.

Merek fesyen Bohopanna ini bisa bersaing 
dengan merek-merek pakaian lain dengan 
kualitas yang sama baiknya. “Harga kita jauh 

lebih murah daripada pakaian yang ada di toko-toko. Kita bisa hanya 
20 persen saja dengan kualitas bahan yang premium,” tuturnya.

Dia menjelaskan untuk harga paling murah mulai dari Rp10 ribuan 
sampai ratusan ribu rupiah. Hal itu tergantung dari jenis produk 
seperti pita atau pakaian. Modal awal yang digunakan Irene dan 
Devy sekitar Rp15 juta. Modal ini digunakan untuk proses pengem-
bangan produk sampai pemasaran. Di awal mereka mengeluarkan 
produk kimono dan mendapatkan respons pasar yang sangat bagus.

Bohopanna diharapkan bisa tumbuh menjadi lebih besar dan 
terus menjadi sahabat anak-anak Indonesia. “Saya senang ketika 
mendengar pelanggan bilang ini keren dan suka dengan pakaian 
Bohopanna. Itu membuat saya semangat,” ujar dia.

Kini pakaian-pakaian Bohopanna sudah dikirim ke Eropa, Inggris, 
Singapura sampai Malaysia. Selain itu Bohopanna juga memiliki 
toko offline di Jakarta dan Bali. (Beklis Sugiarto, dari berbagai 
sumber)

DOK. BOHOPANNADOK. BOHOPANNA
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Fotografi Produk 
Tingkatkan Penjualan 
Bisnis Daring

Serba
SerbiSerbi

FOTO- FOTO SHUTTERSTOCKFOTO- FOTO SHUTTERSTOCK

Satu gambar bisa berarti sejuta 
makna menjadi sesuatu yang tepat 
untuk menggambarkan target yang 
diinginkan. Begitu juga dengan 
informasi produk yang dilakukan 
melalui marketplace.
 

B
ERBELANJA secara daring memberikan pengalaman dan kemudahan 
tersendiri baik bagi pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi. 
Kanal-kanal digital seperti website, media sosial, dan marketplace 

menjadi garda terdepan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan informasi 
produknya pada konsumen, sehingga informasi yang ditampilkan memegang 
peran penting. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam penyampaian 
informasi tersebut adalah foto produk.

Bayangkan ketika kita sebagai konsumen ingin berbelanja secara daring 
melalui sebuah marketplace, tentu akan mencari tahu sebanyak-banyaknya 
informasi mengenai produk yang diinginkan sebelum memutuskan untuk 
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bertransaksi. Salah satu informasi yang dicari tentunya adalah 
foto produk. 

Konsumen ingin melihat wujud dari barang yang ingin dibeli, dan 
ketika berbelanja secara daring, hal ini tidak dimungkinkan karena 
tidak adanya display atau sample produk layaknya berbelanja se-
cara luring dengan mendatangi toko fisik. Hal inilah yang membuat 
foto produk menjadi salah satu aspek vital yang harus diperhatikan 
oleh pelaku usaha, terlebih lagi untuk keperluan pemasaran secara 
daring.

Disiplin ilmu yang bergelut dengan foto produk adalah fotografi 
produk, yaitu sebuah cabang ilmu fotografi. Fotografi produk 
merupakan teknik untuk mengambil foto sebuah produk dengan 
tujuan menjelaskan bentuk, fungsi, dan informasi lainnya dari 
produk tersebut, serta membuatnya menjadi terlihat menarik bagi 
para konsumen. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Weebly, 75 persen orang yang 
berbelanja secara daring menyatakan bahwa foto produk mem-
pengaruhi keputusan mereka dalam membeli suatu produk. Riset 
serupa dari ViSenze menyatakan bahwa 62 persen konsumen 
milenial dan gen-z lebih menyukai pencarian produk berdasarkan 
gambar/foto ketimbang teks.

Manfaat fotografi produk

Usaha yang menerapkan fotografi produk dengan baik akan mera-
sakan banyak manfaat, terutama dalam hal branding, pemasaran, 
dan penjualan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh pelaku 
usaha antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan calon konsumen
Foto produk yang diambil dengan teknik fotografi yang baik dan 
menarik akan menimbulkan kesan bahwa usaha dikelola secara 
profesional. Dengan begitu akan menimbulkan rasa kepercayaan 
pada calon konsumen bahwa produk juga dibuat secara profesional 
dan berkualitas baik.

2. Meningkatkan nilai jual
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, foto produk 
yang baik dan menarik dapat mendorong calon konsumen untuk 
melakukan transaksi. Produk yang sederhana dapat terlihat bernilai 
tinggi. Itu karena foto produk yang baik dan menarik akan mem-
berikan informasi mengenai produk tersebut pada konsumen serta 
memberikan daya tarik yang mendorong konsumen untuk membeli 
produk tersebut. Hal ini akan membantu konversi engagement 
calon konsumen di media pemasaran daring (website, media sosial, 
marketplace) menjadi angka penjualan.

3. Membangun branding bisnis
Sebuah usaha yang menerapkan fotografi produk dengan baik akan 
memiliki ciri khas tersendiri pada setiap foto produknya. Ciri khas 
ini akan membantu calon konsumen dalam mengenali brand usaha, 
terlebih jika reputasi usaha terkenal baik. Misalnya ketika melihat 
iklan, konsumen akan langsung tahu asal brand dari produk yang 
diiklankan berdasarkan ciri khas foto produknya. Semakin dikenal 

suatu brand usaha, semakin banyak pula calon konsumen yang 
akan terjaring, yang mana calon-calon konsumen ini dapat menjadi 
pelanggan tetap. 

4. Membantu upaya pemasaran
Foto produk sebagai konten visual sangat berpengaruh dalam 
media pemasaran daring. Konten visual yang menarik bagi 
pengunjung akan meningkatkan engagement, baik berupa likes, 
komentar, save, ataupun dibagikan ke orang-orang lain melalui 
share. Engagement yang tinggi pada media pemasaran digital ber-
manfaat dalam membangun brand awareness dan juga konversi 
menjadi penjualan. Barang-barang yang tadinya hanya dimasuk-
kan ke dalam wishlist atau keranjang, akhirnya akan di-check 
out oleh konsumen.

Tips fotografi produk untuk pelaku usaha

Idealnya, pelaku usaha dapat menggunakan jasa fotografer pro-
fesional untuk  memberikan foto produk dengan kualitas terbaik. 
Namun, mungkin hal ini akan membutuhkan biaya yang besar. 
Meskipun demikian, pelaku usaha tetap dapat menerapkan foto-
grafi produk secara mandiri dengan berbekal peralatan sederhana. 

Ada banyak tips dan trik serta ilmu fotografi yang dapat diakses 
secara cuma-cuma di internet untuk didalami dan diaplikasikan. 
Berikut ini adalah beberapa tips umum yang dapat diterapkan oleh 
pelaku usaha;

1. Konsep
Pertama-tama, kita harus menyiapkan konsep yang kita inginkan. 
Konsep dibutuhkan untuk menentukan arah fotografi produk yang 
kita inginkan, dan jika dilakukan dengan konsisten, akan mem-
perkuat identitas/branding pada produk. 

Pilihan konsep fotografi juga erat kaitannya dengan jenis produk 
yang dijual. Misalnya untuk produk pakaian, kita dapat menggu-
nakan teknik foto ghost mannequin atau menggunakan seorang 
model; untuk produk makanan, kita dapat menggunakan teknik 
scale shots atau detailed shots untuk menggugah selera makan. 
Konsep lain yang dapat digunakan adalah lifestyle photography, 
yang menunjukkan interaksi manusia dan produk dan secara tidak 
langsung memberikan informasi bagaimana produk digunakan.

2. Peralatan
Peralatan fotografi yang memadai seperti kamera DSLR, reflektor, 
tripod dan lainnya tentu akan sangat membantu, namun pelaku 
usaha pun dapat memotret foto produk yang baik dan menarik 
hanya bermodalkan smartphone. Selain peralatan fotografi, alat-
alat pendukung set atau latar juga perlu dipersiapkan. 

Jika tidak memiliki peralatan yang mendukung, pelaku usaha 
dapat mengatasinya dengan kreativitas menggunakan alat-alat 
sehari-hari yang ada. Misalnya dengan menggunakan selang air 
untuk mengimitasi suasana hujan, sehingga tidak perlu mengambil 
gambar dalam cuaca hujan yang sebenarnya; dan menggunakan 
tumpukan buku atau barang dengan permukaan datar lainnya untuk 
menggantikan tripod.
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3. Komposisi
Komposisi foto merupakan faktor penting untuk membuat foto produk 
yang menarik. Hal-hal seperti pencahayaan, sudut pengambilan gam-
bar, lokasi, mood warna, latar belakang, susunan produk, dan lainnya, 
semuanya perlu diperhatikan untuk menciptakan foto produk yang me-
narik dan terkesan profesional. Foto produk berkomposisi baik adalah 
foto yang menampilkan produk dengan jelas, informatif, dan juga atraktif.

4. Eksperimen
Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, baik style fotografi, teknik, 
lokasi, konsep, dan hal lainnya. Eksperimen akan membantu kita untuk 
mengasah kemampuan dan menentukan gaya fotografi yang pas untuk 
produk dan bisnis kita.

5. Jumlah foto
Ketika mengambil foto produk, potretlah sebanyak-banyaknya dengan 
berbagai variasi, baik sudut, lokasi, dan lainnya. Hal ini diperlukan un-
tuk memberikan kita berbagai pilihan alternatif sebelum menentukan 
foto dengan hasil terbaik untuk dipublikasikan. Pengambilan foto yang 
banyak juga akan menghemat waktu dan biaya karena dapat mengurangi 
keperluan untuk melakukan pemotretan ulang.

6. Penyuntingan dan pengunggahan
Penyuntingan (editing) diperlukan untuk menyempurnakan hasil foto 
yang telah dipotret. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan, misalnya 
ke media daring mana foto akan diunggah, dan dengan fitur apa. Setiap 
media daring mempunyai karakteristik dan persyaratan tersendiri untuk 
pengunggahan, misalnya dari dimensi foto, jumlah foto, dan file size. 

Pastikan setiap foto yang diunggah sudah sesuai dengan persyaratan 
tersebut; jumlahnya cukup dan menunjukkan produk dari segala sisi; 
tidak menggunakan filter berlebihan; dimensi tidak terlalu besar dan 
tidak terlalu kecil; filesize tidak terlalu besar sehingga tidak memberatkan 
pengguna ponsel; dan jangan lupa untuk memberikan watermark untuk 
menyatakan kepemilikan foto dan melindungi orisinalitasnya ketika 
diunggah.

Penerapan fotografi produk pada media pemasaran daring tidak hanya 
membantu pelaku usaha untuk menjaring calon konsumen, namun juga 
membantu para konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai den-
gan kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan sedikit kreativitas, pelaku 
usaha tingkat kecil dan menengah pun dapat menerapkan fotografi produk 
tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, sehingga menjadikannya 
cara yang cukup ampuh untuk meningkatkan penjualan produk di media 
pemasaran daring. (Wendy Dwianzah, dari berbagai sumber)

SERBA SERBI

Jenis-Jenis Fotografi Produk

Teknik foto produk pakaian, dengan 
menampilkan produk pakaian ketika 
dikenakan, namun subjek tidak 
terlihat.

Fotografi produk yang menyajikan 
tampilan produk dengan latar warna 
polos untuk menunjukkan fokus pada 
produk secara rapi dan bersih.

Teknik fotografi yang 
menunjukkan perbandingan 
ukuran produk dengan benda 
lain.

Teknik fotografi yang menunjukkan 
lebih dari satu produk, umumnya 
kumpulan dari produk-produk dari 
brand yang sama.

1

3

5

7

2

Teknik foto produk pakaian yang 
memperlihatkan model yang 
mengenakan produk pakaian.

4

Teknik fotografi yang menunjukkan 
bagaimana produk digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari.

6

Teknik fotografi yang menunjukkan 
detail suatu produk dari dekat.

Teknik fotografi produk yang 
menunjukkan produk beserta 
kemasannya.

8

Ghost Mannequin

Fashion Photography

Plain Background

Lifestyle Photography

Scale Shot

Detailed Shot

Group Shot

Packaging Shot

FOTO- FOTO SHUTTERSTOCKFOTO- FOTO SHUTTERSTOCK
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Manfaatkan fasilitasi

dari Ditjen IKMA

Buka situsnya dan Download 

aplikasinya  sekarang juga !

e-klinikdesainmerekemas.kemenperin.go.id

KLINIK DESAIN MEREK KEMAS

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Direktorat Jenderal 

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

Jakarta 12950 - Indonesia

Telp. 021 - 5255509 ext. 2361

          021 - 5251556

Faxs. 021 - 5255351

         0823-1290-1430
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