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ASSALAMU’ALAIKUM WR WB. 

 

Trend berbelanja di pasar 

modern/ supermarket saat ini adalah 

akibat adanya perubahan gaya hidup 

sebagian masyarakat kita, ini terjadi 

karena banyak factor seperti kualitas 

produk yang dijual, kenyaman 

tempat berbelanja dan keamanan 

serta kepastian ukuran dari barang 

yang dibeli. Tidakan ini diperparah 

dengan mulai adanya pergeseran 

penggunaan produk luar,  tidak 

disadari oleh mayarakat  bahwa 

secara tidak langsung trend tersebut  

akan mematikan industri dalam 

negeri, perlu sebuah gerakan untuk 

membangkitkan kecintaan 

masyarakat terhadap  

keberlangsungan  industri dalam 

negeri dengan kembali mencintai 

produk dalam negeri. 

Permasalahan yang timbul 

pada produk dalam negeri antara 

lain:   produk dalam negeri dinilai 
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belum memiliki kualitas yang 

memadai dan harga yang juga belum 

dapat bersaing dengan produk 

sejenis dari luar negeri, serta 

kurangnya dukungan pemerintah 

terhadap produk dalam negeri, 

belum ada kebijakan yang mampu 

menyentuh langsung sehingga 

sehingga produk dalam negeri belum 

merupakan prioritas, Anehnya, 

rendahnya kesadaran memanfaatkan 

barang / jasa produk dalam negeri 

terjadi pada lembaga-lembaga 

pemerintah sendiri. Masih banyak 

kementerian/lembaga/ BUMN  yang 

gemar menggunakan produk impor 

dibanding produk dalam negeri. 

 Rendahnya pemanfaatan 

produksi industri dalam negeri patut 

disayangkan,    Ada banyak resiko 

seperti kehilangan manfaat ekonomis 

baik berupa tergerusnya potensi 

cadangan devisa, terus melemahnya 

daya saing produk domestik, maupun 

sulitnya mendongkrak penciptaan 

lapangan kerja sebagai efek tingginya 

ketergantungan pada produk impor. 

Mengapa pemerintah 

semakin mengiatkan penggunaan 

produk dalam negeri   selain untuk 

mendongkrak meningkatnya produk 

local sehingga tumbuh dan 

berkembang, diharapkan juga tidak 

terjadi adanya aliran uang orang 

Indonesia ke luar negeri yang akan 

memicu pada menurunnya nilai tukar 

rupiah, serta dengan menggunakan 

produk local industri akan bergerak   

dan mampu membuka lapangan kerja 

untuk menyerap tenaga kerja 

sehingga kesejahteraan akan 

meningkat, yang tidak kalah 

pentingnya jika penggunaan produk 

dalam negeri dapat meningkatkan 

atau memperkokoh struktur ekonomi 

terutama cadangan devisa dalam 

negeri dapat dipertahankan / bahkan 

ditingkatkan. 

Dalam rangka 

meningkatkan penggunaan produk 

dalam negeri diperlukan langkah –

langkah strategis yang mampu 

membangkitkan industri dalam 

negeri langkah pertama adalah upaya 
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meningkatkan  kualitas produk dari 

produsen   sebagi   usaha   perbaikan   

yang terus menerus, kedua 

diperlukan adanya keberpihakan 

pemerintah terhadap industri dalam 

negeri utamanya kepada produk 

dalam   negeri   dengan   membuat   

regulasi yang jelas dan dapat 

diterapkan, memang Kepres No. 54 

tahun 2010 telah mengatur proses 

pengadaan barang dan jasa yang 

mensyaratkan menggunakan barang 

dalam negeri tetapi hal itu belum 

dapat terlaksana dengan baik. 

Bahkan pemerintah memlalui 

Kementerian Perindustrian secara 

serius telah menyusun RUU tentang 

penggunaan produk dalam negeri. 

Ketiga perlu adanya gerak moral yang 

dapat secara bersama- sama 

menumbuhkan semangat mencintai 

produk dalam negeri melalui iklan 

layanan masyarakat,  sosialisasi  

kepada  pembeli serta senantiasa 

mengingat kebangkitan produk 

dalam negeri yang akan diperingati 

setiap  tanggal 20  Mei.  Keempat 

menciptakan sistem pemasaran yang 

terpadu sehingga  dapat menciptakan 

promosi yang lebih efektif dan efisien 

dan menjadikan produk mempunyai 

daya saing. 

 Upaya untuk lebih 

meningkatkan penggunaan produk 

dalam negeri tidak dapat berjalan 

sendiri-sendiri diperlukan langkah 

yang stimultan agar keingingan 

menggunakan produk dalam negeri 

dapat tumbuh dari kesadaran merasa 

memiliki produk dalam negeri. 

Marilah kita semakin mencintai dan 

menggunakan produk dalam negeri 

mulai dari diri sendiri 

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB. 

 

Semarang, November 2014  

                                          

        REDAKTUR 
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BANGKITLAH PRODUK DALAM NEGERI 

 

 

Era globalisasi dewasa ini 

menjadi kenyataan yang harus 

dihadapi oleh setiap negara, tidak 

terkecuali Indonesia. Proses interaksi 

dan saling pengaruh-mempengaruhi, 

bahkan pergesekan kepentingan 

antar 

bangsa 

terjadi 

dengan 

sangat 

cepat 

dan 

menyang

kut 

masalah yang semakin kompleks. 

Batas-batas teritorial negara pun 

sekarang tidak lagi menjadi pembatas 

bagi kepentingan masing-masing 

negara. Di bidang ekonomi dan  

politik terjadi perubahan seperti 

adanya pasar bebas yang telah 

banyak dipraktekan di berbagai 

negara di dunia.  

Perdagangan Bebas adalah 

proses kegiatan ekonomi yang 

dilakukan dengan tidak adanya 

hambatan buatan (hambatan yang 

diterapkan pemerintah) dalam 

perdagangan antar individual-

individua

l dan 

perusaha

an-

perusaha

an yang 

berada 

di 

negara 

yang berbeda. Dengan tidak adanya 

hambatan yang diterapkan 

pemerintah dalam melaksanakan 

perdagangan, tentunya ada 

kebebasan aturan, cara, dan jenis 

barang yang dijual. Maka, munculah 

persaingan dagang yang ketat baik 

antar individu ataupun perusahaan 

yang berada di Negara yang berbeda 
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yaitu yang kita kenal dengan istilah 

ekspor dan impor atau proses 

penjualan dan pembelian yang 

dilakukan antar Negara. 

Indonesia adalah salah satu 

Negara yang melakukan kegiatan 

perdagangan bebas. Tentunya dalam 

melaksanakan kegiatan ini terdapat 

dampak – dampak yang 

mempengaruhi perekonomian 

Negara. Bukan 

hanya dampak 

positif bagi 

komsumen yang 

bisa mendapatkan 

barang – barang 

berkualitas 

internasional 

dengan mudah, tapi tentunya tidak 

sedikit pula dampak buruk bagi 

pelaku usaha di Indonesia yang harus 

mengalami persaingan yang sangat 

ketat dengan tanpa dukungan 

kualitas penjualan yang terkadang 

jauh dengan pesaing asing.  

Pemberitaan tentang 

membanjirnya produk-produk impor 

di dalam negeri, dari berbagai jenis 

seperti pakaian, makanan, minuman,  

aneka  produk hortikultura sampai 

dengan mainan anak-anak, 

belakangan kian gencar saja.   

Keberadaan produk impor memang 

sangat diminati masyarakat luas, 

mengingat harga yang murah, 

kemasan yang menarik, jaminan 

kualitas dan menjadi gengsi bagi 

pemakainya. Yang 

menjadi pertanyaan 

besar, tidak 

mampukah negara 

dan bangsa ini 

dengan sumber 

daya manusia 

mencapai 234,181 

juta jiwa serta sumber daya alam 

melimpah untuk mengolah dan 

menghasilkan produk-produk sebagai 

substitusi barang-barang impor 

tersebut? 

Sebagai anak bangsa yang 

mempunyai kebanggaan terhadap 

bangsanya sendiri, tentunya harus 

memiliki tekad dan semangat yang 
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kuat serta mempunyai optimism 

tinggi untuk tidak selalu mencerca 

kondisi    negara    ini. 

 Kita harus optimistis bahwa 

masih banyak waktu dan kesempatan 

untuk berbenah memperbaiki  

produk-produk  dalam negeri 

menjadi lebih berkualitas dan 

diminati masyarakat luas. 

Memperhati

kan potensi 

konsumen   

dalam   

negeri   

dengan   

jumlah yang 

cukup besar 

dan hasil 

survai menunjukkan bahwa 67,92 % 

masyarakat Indonesia berada pada 

level masyarakat yang produktif 

dengan usia 15 – 64 tahun 

merupakan peluang besar konsumsi 

dari produk-produk dalam negeri. 

Optimisme ini juga didukung    

oleh tertopangnya 58% – 60% 

sebagian besar pencapaian target 

pertumbuhan ekonomi nasional 

tahun 2012 ini sebesar 6.5 % dari 

konsumsi rumah tangga.  

 Saat ini, ada berbagai produk 

dalam negeri yang seharusnya 

mampu menjadi pilihan masyarakat  

dan  mempunyai  kekuatan untuk 

memenangkan persaingan 

dibandingkan dengan produk asing. 

Produk ini 

diantaranya 

pakaian jadi, 

batik, 

sepatu, 

sandal, 

mebel, buah 

lokal, sayur 

lokal, ikan 

lokal, daging lokal, aneka makanan 

dan minuman olahan, peralatan 

rumah tangga serta elektronika.  

Penggalakan penggunaan produk 

dalam negeri ini hendaknya juga 

terus-menerus dilakukan 

pendampingan untuk peningkatan 

kualitas produk dan efisiensi produksi 

di tingkat produsen. 
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Motivasi 

produsen untuk 

mendorong 

optimisme 

terhadap 

peluang 

konsumen 

hendaknya 

terus digalakkan. Ini dilakukan agar 

produksi tidak hanya bersifat stagnan 

dengan kondisi yang stabil dan 

monoton, namun agar kreasi dan 

inovasi produk bisa berkelanjutan.      

Langkah-langkah pemerintah 

dengan berbagai kebijakan yang ada 

untuk mendukung kebangkitan 

produk dalam negeri ini, hendaknya 

menjadi 

inisiasi awal 

yang dapat 

memotivasi 

segenap 

masyarakat 

untuk   

bangga   

terhadap   

produk   dalam 

negeri sekaligus 

mengkonsumsi 

produk dalam 

negeri tersebut. 

Gerakan 

Aku Cinta 

Indonesia, 

kewajiban pemakaian produk dalam 

negeri dalam setiap even kegiatan 

termasuk bagi PNS serta gencarnya 

promosi-promosi dalam negeri 

hendaknya menjadikan konsumen 

lebih  cerdas untuk memilih  produk 

sekaligus mengajak sesama   

menjadikan produk dalam negeri 

menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 
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PLK DAN SRG BERPERAN DALAM  

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 
 

 

 Dengan dibukanya Pasar 

Lelang Komuditas (PLK), maka para 

petani di Indonesia cukup 

diuntungkan, karena para petani bisa 

mendapatkan harga jual yang lebih 

tinggi. Terlalu panjangnya mata 

rantai dapat diputus dengan adanya 

PLK. Hal 

tersebut 

terungkap 

saat 

peluncuran 

PLK jawa 

tengah oleh 

Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Bappebtti) di Semarang 

belum lama ini. Dengan adanya pasar 

lelang tersebut diharapkan bisa 

mendukung komoditas untuk selalu 

bersaing. 

Adanya PLK bertujuan untuk 

memperkecil mata rantai 

perdagangan, pembentukan harga 

yang transparan, menghasilkan harga 

referensi, serta memperluas jaringan 

usaha. Pasar tersebut merupakan 

jenis pasar yang terorganisir dan 

tempat bertemunya pembeli dan 

penjual secara langsung dengan 

menggunakan sistem lelang.  

Undang–

Undang Nomor 7 

Tahun 2014 

tentang 

Perdagangan, 

menyebutkan, 

peran 

pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah serta 

pelaku usaha swasta semakin 

meningkat dalam Pengembangan 

Pasar Lelang Komoditas. Selain itu 

juga Undang-Undang No 9 Tahun 

2011 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang Pasal 33 

ayat (1) huruf (d) dinyatakan bahwa 
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urusan pemerintah daerah di bidang 

pembinaan sistem resi gudang 

meliputi pemberian fasilitas 

pengembangan Pasar Lelang 

Komoditas. 

Kedepannya penyelenggaraan 

pasar lelang akan diserahkan kepada 

pihak swasta, yang sebelumnya 

dikelola dinas yang membidangi 

perdagangan, diharapkan muncul 

kemandirian dan profesionalisme 

didalamnya serta dapat mendukung 

pemasaran komoditas di Indonesia. 

Yang dimaksud dengan kemandirian 

berarti tidak tergantung dengan 

APBN/APBD, serta profesional agar, 

mengembangkan pasar lelang secara 

optimal. Untuk dinas yang 

membidangi perdagangan hanya 

sebagai pengatur, pembina dan 

pengawas pasar lelang. 

Dalam revitalisasi pasar lelang 

komoditas, para penjual dan pembeli 

harus menyerahkan sejumlah dana 

atau barang sebagai jaminan 

sebelum melakukan transaksi. Karena 

hal tersebut merupakan sistem 

penjaminan atas penyelesaian atas 

transaksi yang berlangsung, serta 

mengurangi resikogagalnya 

pembayaran. Saat ini ada 14 

penyelenggara pasar lelang di 

Indonesia yang dibiayai APBN/APBD, 

diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur dan Bali. 

Pada 2013, nilai transaksi yang 

terjadi di pasar lelang mencapai 1 

Triliun naik dibandingkan pada tahun 

2012 yang mencapai Rp 825,23 

miliar. Dan pada periode Januari 

hingga November 2014, tercatat 

641,8 Miliar. Dimana yang 

menyumbangnya dari komoditas 

beras sebesar Rp 211,5 M (25.792 

ton), jagung sebesar Rp 79 M (29.734 

ton), sapi Rp 61,5 miliar (2.398 ton), 

ikan nila Rp 24 miliar (1.032 ton), 

coklat Rp 21,9 miliar (673 ton). 

Sistem Resi Gudang 

Selain PLK, sistem resi gudang 

(SRG) juga dapat memutus mata 

rantai tata niaga pertanian, yang 

menyebabkan petani tidak dapat 

menikmati harga yang lebih baik. 
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salah satu cara yang dapat 

dimanfaatkan oleh para petani, 

kelompok tani, gabungan kelompok 

tani, koperasi tani, maupun pelaku 

usaha untuk mendapatkan 

pembiayaan perdagangan, dengan 

menggunakan sistem resi gudang. 

Karena SRG bisa memberikan 

pinjaman kepada petani dengan 

jaminan komoditas yang dimilikinnya 

tersimpan di dalam gudang. 

Sejak tahun 2009 hingga 2013, 

terdapat 98 gudang SRG di 78 

kabupaten dan 21 provinsi, dan 

dalam tahun 2014 ini 19 gudang 

telah dibangun di 19 kabupaten, 

yang pelaksanannya adalah 

Bappebtti yang bekerja sama dengan 

pemerintah 

daerah. 

Diharapkan 

SRG ini bisa 

mendorong 

stabilitas harga 

dengan 

terciptanya 

kualitas, 

kuantitas komoditas yang disimpan. 

Selain itu, dengan menunda 

penjualan, maka akan tercipta harga 

yang lebih baik, mendapatkan biaya 

bunga rendah dengan cara yang lebih 

mudah, selain itu juga berusaha 

secara kelompok yang akan 

menimbulkan posisi tawar. Beberapa 

lembaga keuangan yang bersekala 

nasional maupun regional ikut 

mendukungnya, seperti BRI, BJB, 

Bank Jatim, Bank Jateng dan yang 

lainnya. 

Sejak diluncurkannyan pada 

2008, beberapa komoditi yang telah 

tersimpan diantaranya gabah, 

jagung, beras, kopi, dan rumputlaut. 

Secara akumulatif sampai akhir 
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november, jumlah resi gudang yang 

telah diterbitkan sebanyak 1.759 resi, 

dengan total volume komoditas 

sebanyak 70.968,05 ton. Meskipun 

terus meningkat, potensi hasil panen 

pertanian secara nasional masih 

cukup besar, sehingga komoditas 

yang tersimpan dalam gudang masih 

dapat ditingkatkan. 
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PRODUKSI BERSIH PADA INDUSTRI TAHU 
 

Sektor industri agro mempunyai 

peran yang cukup strategis dalam 

menggerakkan perekonomian dalam 

negeri. Dengan potensi sumber daya 

alam yang ada, khususnya sumber 

alam hasil pertanian dalam arti luas 

dan sumberdaya manusia serta 

didukung oleh kebijaksanaan 

pembangunan industri agro, maka 

pengembangan  industri  agro  di  

Jawa Tengah telah menunjukkan hasil 

yang menggembirakan. Namun 

demikian tidak dapat dimungkiri 

bahwa, keberadaan industri agro 

berpotensi menimbulkan dampak 

yang tidak menguntungkan salah 

satunya timbulnya pencemaran 

akibat limbah yang tidak tertangani 

secara memadai. 

Sebenarnya ada berbagai upaya 

yang bisa ditempuh untuk 

menanggulangi pencemaran. Salah 

satunya dapat dilakukan dengan 

pendekatan proses produksi bersih 

secara terpadu dan 

berkesinambungan, mulai dari 

pengadaan bahan baku hingga 

menjadi produk, sehingga diharapkan 

hasil limbah yang berpotensi 

menimbulkan pencemaran  

lingkungan dapat diminimalisir. 

 Produksi Bersih merupakan 

strategi pengelolaan lingkungan yang 

bersifat preventif, terpadu dan 

diterapkan secara terus-menerus 

pada setiap kegiatan mulai dari hulu 

ke hilir yang terkait dengan proses 

produksi, produk dan jasa untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan 

sumberdaya alam. Hal  ini akan  

mencegah terjadinya pencemaran 

lingkungan dan mengurangi 

terbentuknya limbah pada 

sumbernya sehingga dapat 

meminimalisir risiko terhadap 

kesehatan dan keselamatan manusia 

serta kerusakan lingkungan. 

Industri Tahu 
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Produk tahu sendiri merupakan 

bahan  makanan  yang terbuat dari 

kedelai yang  sudah  banyak dikenal  

di  masyarakat dan   banyak   

diminati,   karena   harganya relatif 

murah, mudah didapat, dan 

mempunyai kandungan gizi tinggi. 

Dalam suatu   proses   produksi   

pembuatan   tahu, akan timbul pula 

hasil samping yang berupa limbah 

padat maupun limbah cair.. Limbah 

cair tahu berpotensi sebagai 

pencemar, karena beberapa 

parameternya telah melampaui   

batas   syarat   kualitas   limbah cair. 

Limbah cair dengan karakteristik 

organik tinggi  dan  kadar BOD yang 

cukup tinggi tersebut, apabila 

langsung dibuang ke badan  air,  jelas  

sekali  akan  menurunkan daya 

dukung lingkungan. 

Permasalahan yang terjadi pada 

industri tahu di Jawa Tengah 

diantaranya seperti bahan baku yang 

digunakan belum menggunakan 

kualitas standar, penggunaan air 

pada proses produksi juga tidak 

terkendali. Selain itu tata letak 

bangunan tidak  sesuai  dengan  alur  

proses  produksi dan limbah padat 

maupun limbah cair yang dihasilkan 

belum termanfaatkan secara optimal. 

Banyak dari industri tahu belum 

melakukan pengelolaan limbah cair 

dengan baik,  bahkan  sebagian  besar  

limbah langsung dibuang ke badan 

air. Inilah yang menyebabkan polusi 

udara (bau) dan pencemaran 

lingkungan serta mengkontaminasi 

air sumur dengan air limbah. 

Tiga Pendekatan 

Produksi  bersih  bisa  menjadi 

solusi dari permasalahan yang 

dihadapi oleh industri tahu saat ini. 

Upaya pengendalian pencemaran 

industri kecil tahu perlu didekati   

dengan   tiga   aspek   pendekatan 

yaitu pendekatan tata ruang, 

administratif dan      teknologi.   

Pendekatan   tata   ruang dalam 

upaya pengelolaan limbah industri 

kecil dilakukan dengan sentralisasi 

bagi pengusaha tahu pada suatu 
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kawasan, baik berupa  

perkampungan  industri kecil 

maupun sentra industri. Namun ada 

beberapa kendala diantaranya susah 

menyatukannya dalam sebuah sentra 

industri, bila para perajin tahu ini 

telah mempunyai rumah dan tanah 

sendiri serta lokasi yang cocok. 

Pada industri tahu dalam upaya 

mewujudkan  suatu pendekatan 

administratif guna  meminimalisasi 

terjadinya pencemaran industri kecil, 

maka pemerintah melakukan 

pemantauan dan menerapkan 

peraturan-peraturan secara terpadu 

dan mengaitkannya dengan beberapa 

institusi misalnya dari Dinas 

Perindustrian dengan BLH, instansi 

serta industri terkait, dan 

menerapkan berbagai hokum 

lingkungan pemerintahan, seperti 

hukum kesehatan lingkungan, hukum 

perlindungan lingkungan, dan hukum 

tata ruang. 

Untuk pendekatan aspek 

teknologi, terutama harus dilakukan 

oleh industri yang bersangkutan dan 

pihak lain seperti pengolahan 

terpadu di kawasan industri. Saat ini 

konsep pendekatan yang efektif 

berupa penerapan teknologi 

ekoefisiensi / teknologi bersih 

dengan melibatkan peran aktif dari 

pengusaha industri kecil. Pengelolaan 

limbah dengan cara yang tepat 

sangat berguna bagi para pelaku 

industri tahu dalam menyelesaikan 

permasalahan  limbah hasil  samping 

produksi tahu. Dan untuk 

menentukan metode yang tepat 

perlu memperhatikan karakteristik  

dari  limbah. Proses pengolahan 

limbah cair dan limbah padat 

tentunya akan berbeda. 

Pengolahan Limbah 

Dalam pengelolaan limbah cair 

hasil samping proses produksi tahu 

bisa dengan cara limbah cair dari 

proses pencucian bahan baku 

kedelai, dialirkan dalam bak kontrol 

untuk pengendapan partikel besar 

yang terlarut selanjutnya air limbah 
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mengalir ke sumur resapan untuk 

proses filtrasi  secara  alam sebagai 

bentuk konservasi air sehingga akan 

mempertahankan cadangan air 

tanah. Limbah cair dari pemerasan 

ampas dan pengendapan sari pati 

kedelai dianggap sebagai limbah 

pekat harus dialirkan dalam drainase 

terpisah masuk ke bak kontrol 

selanjutnya masuk ke unit digester 

gas bio untuk mendegradasi unsur 

pencemar 

organik yang 

ada. 

Sementara 

untuk limbah 

padat yang 

sekiranya tidak 

dapat didaur 

ulang dan 

digunakan 

kembali 

sebaiknya 

dimusnahkan menggunakan 

incenerator, agar tidak menjadi 

tempat berkembang biak vektor 

penyakit (lalat, tikus, kecoa, dll). Hal-

hal tersebut apabila dikerjakan 

bersinergi dengan pengusaha dan 

perajin akan bisa mengurangi efek 

negatif limbah baik cair maupun 

padat terhadap kesehatan 

masyarakat maupun dengan 

lingkungan. 
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POLYTRON SERIUS GARAP PELUANG PASAR PONSEL PINTAR 

 

KUDUS – Selepas sukses 

memproduksi perangkat elektronik 

rumah tangga, PT Hartono Istana 

Teknologi yang mengeluarkan merek 

Polytron serius menggarap pasar 

ponsel, terutama ponsel pintar, yang 

mempunyai kecerahan prospek 

bisnisnya dan pada  Maret 2011. 

Polytron memulai memproduksi 

ponsel pintar. Produk kali pertama 

berupa feature phone; dan 

selanjutnya memproduksi jenis 

ponsel lainnya, yakni smartphone 

atau ponsel pintar, dan tablet. 

Sebagai pemain baru, pangsa 

pasar ponsel Polytron di Tanah Air 

belum besar, Polytron lebih dikenal 

sebagai produsen perangkat 

elektronik rumah tangga. Ke depan 

pada tahun 2018, berupaya 

meningkatkan produksi menjadi 2,4 

juta unit ponsel per tahun baik 

feature phone maupun ponsel pintar. 

Produksinya melalui dua line, 

dan masing-masing line 

menghasilkan 30 ribu unit per hari. 

Satu line akan dioptimalkan bisa 

memproduksi sampai 200 ribu unit 

ponsel setiap bulan. Lebih dari 40 

tipe ponsel telah diproduksi. Produk 

yang menjadi unggulan adalah 

W9500 dan Crystal 4. Keduanya 

termasuk ponsel pintar segmen 

menengah ke bawah. 

Dalam waktu dekat Polytron 

juga akan memproduksi ponsel pintar 

berbasis android dan membidik 

segmen menengah bawah dengan 

harga di bawah Rp 1 jutaan per unit. 

Pasar saat ini didominasi oleh 

ponsel pintar berbasis android yang 

mempunyai banyak keunggulan 

karena lebih fleksibel untuk 

penggunaan aplikasi  yang 

dibutuhkan masyarakat seperti game, 

belanja on line dan masih banyak lagi 

aplikasi dapat diterapkan di operating 

sistem android,  tren penggunaan 

ponsel pintar terus meningkat tajam. 

Polytron berupaya memenuhi 
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kebutuhan itu dengan meningkatkan 

produksi dari semula 60% untuk 

feature phone beralih ke ponsel 

pintar. 

Ponsel Polytron merupakan 

buatan lokal dan satu-satunya merek 

asli Indonesia. Bahan baku dan 

komponennya,  sesuai dengan aturan 

pemerintah, hampir 55% berasal dari 

dalam negeri. 

Pasar terbesar masih wilayah 

Jabodetabek, disusul Jabar, Jateng, 

Jatim, dan Sumatera Utara. Saat ini 

Polytron masih memenuhi kebutuhan 

dalam negeri. Namun, bukan tidak 

mungkin akan merambah 32 negara 

sebagaimana perangkat elektronik 

rumah tangga menjadi target pasar 

selanjutnya.
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DAMPAK PASAR BEBAS BAGI INDONESIA 

 

Pasar bebas dewasa ini terjadi 

karena era globalisasi yang semakin 

meluas dan mencakupi hampir 

seluruh negara di dunia.  Pasar bebas 

memiliki 2 dampak yang 

mempengaruhi suatu negara dalam 

kasus ini yang diambil adalah negara 

Indonesia. Sebagai salah satu bagian 

dari dunia maka Indonesia juga 

terlibat dan mengikuti alur pasar 

bebas, secara fisik pasar bebas 

membawa keuntungan bagi 

masyarakat Indonesia karena dengan 

adanya pasar bebas masyarakat 

Indonesia dapat dengan mudah 

memperoleh barang-barang impor. 

Tetapi ternyata pasar bebas juga 

memiliki dampak negatif bagi 

Indonesia yang ternyata tidak begitu 

diperhatikan oleh masyarakat yaitu 

dampaknya bagi perekonomian dan 

usaha-usaha lokal. 

Dengan adanya pasar bebas 

maka perlahan selera masyarakat 

banyak yang berpindah dari barang-

barang dalam negeri ke barang-

barang impor. Perpindahan selera ini 

menyebabkan turunnya permintaan 

konsumen terhadap produk-produk 

lokal yang pada akhirnya 

menyebabkan turunnya tingkat 

produksi dan berakhir pada turunnya 

tingkat pendapatan. 

Dalam setiap kegiatan ekonomi 

pasti ada pihak-pihak yang terlibat 

sebagai pelaku ekonomi, dalam kasus 

pasar bebas ini pihak-pihak yang 

terlibat baik dari pihak internal 

maupun eksternal diantaranya, yaitu: 

• Pemerintah 

• Eksportir dari negara lain 

• Importir Indonesia 

• Produsen barang lokal 

• Pedagang barang impor 

• Pedagang barang ekspor 

• Konsumen 

Para pelaku ini nantinya akan 

memiliki peran tersendiri dalam 

hubungan pasar bebas dengan 
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Indonesia beserta dampak yang 

terjadi di dalamnya.  

Pasar bebas memiliki dampak 

bagi Indonesia, dampak positif 

maupun dampak negatif. Dampak 

positifnya adalah masyarakat 

Indonesia dapat mengikuti trend 

pasar dunia dan masyarakat 

Indonesia dapat dengan mudah 

memperoleh produk-produk luar 

yang ingin mereka miliki. Akan tetapi 

terdapat pula dampak negatif bagi 

Indonesia, di antara lain: 

a) Produsen produk dalam 

negeri 

Dengan adanya pasar bebas 

yang mempermudah para importir 

membawa semakin banyak aneka 

ragam pilihan barang impor dari 

berbagai negara ke Indonesia maka 

hal ini menyebabkan terdesaknya 

posisi para produsen-produsen 

barang lokal terutama indurtri-

industri kecil,UKM, dan industri 

rumah tangga.  

Terdesaknya para produsen 

dalam negeri disebabkan oleh 

berpindah seleranya masyarakat 

yang kemudian mengurangi quantity 

produksi dan akhirnya berpengaruh 

pada pendapatan yang diperoleh. 

Efek lebih lanjutnya adalah 

keterdesakan produsen dalam hal 

pendapatan yang pada akhirnya 

mungkin akan beresiko pada 

kelangsungan usaha tersebut. 

b) Negara Indonesia 

Dengan melihat data yang ada, 

angka impor yang terus menerus 

meningkat dari tahun ke tahun 

berarti membuktikan bahwa dengan 

adanya pasar bebas di Indonesia 

menjadikan negara Indonesia sebagi 

negara defisit. Mengapa disebut 

demikian? Hal ini dikarenakan devisa 

negara yang terus menerus 

digunakan untuk melakukan 

pembayaran impor yang semakin 

tahunnya jumlah barang impor yang 

masuk selalu bertambah, sedangkan 

angka barang Indonesia yang di 

ekspor tidak sebanding bahkan tidak 

mencapai 50% dari angka barang 

impor yang diterima Indonesia. 
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Hal lainnya yang membuktikan 

dmapak negatif bagi negara 

Indonesia adalah kenyataan bahwa 

dengan adanya pasar bebas maka 

banyak produsen dalam negeri yang 

takut bersaing dengan produk luar 

dikarenakan ketakutan untuk kalah 

dan mengalami kerugian. Hal ini 

menyebabkan tertekannya kreatifitas 

anak bangsa dan para 

wirausahawan/wirausahawati untuk 

berinovasi dan menjual sesuatu di 

pasaran. 

c) Tenaga kerja 

Dengan banyaknya produsen 

dalam negeri yang takut berinovasi 

dan banyaknya produsen dalam 

negeri yang kalah bersaing dengan 

pasar bebas menyebabkan 

berkurangnya lapangan kerja bagi 

para tenaga kerja Indonesia yang 

menyebabkan meningkatnya angka 

pengangguran.   

 

Tindakan yang Telah 

Dilakukan oleh Pemerintah 

 

Sampai sejauh ini hal yang 

dilakukan pemerintah belum terlalu 

jelas dan tegas. Pemerintah hanya 

mengambil bea cukai dengan jumlah 

yang rendah untuk barang-barang 

impor yang dianggap bisa 

mengancam pasar lokal, akan tetapi 

hal tersebut tidak efektif dan hanya 

menghasilkan sedikit pemasukan. Di 

sisi lain negara tetap melakukan 

import secara terus menerus dengan 

angka yang selalu meningkat dan 

tidak sebanding dengan angka ekspor 

yang dilakukan. Hal ini jelas 

menimbulkan defisit pada devisa 

negara Indonesia. 

  

Solusi atau Tindak Lanjut 

Berdasarkan fakta yang ada 

dan teori-teori yang berlaku juga 

tuntutan dari masyarakat, maka ada 

beberapa jalan keluar atau solusi 

yang seharusnya dapat dilakukan 

oleh pemerintah untuk 

meminimalisasi bahkan mungkin 
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menghilangkan dampak negatif pasar 

bebas bagi Indonesia. 

i. Pemerintah seharusnya 

lebih memperhatikan setiap isi dalam 

kontrak perjanjian perdagangan 

bebas dengan penerapan yang 

dilakukan dalam praktik kerjanya 

sehingga Indonesia tidak mengalami 

defisit yang besar.  

Misalnya saja dalam hubungan 

kerjasama antara Indonesia-China, 

dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian 

data antara pihak Indonesia dan 

China sehingga menyebabkan 

Indonesia mengalami defisit yang 

besar dan perlu tambahan waktu 

untuk melakukan pemeriksaan dan 

penyesuaian data antara pihak China 

dengan pihak Indonesia. Ketidak 

efektifan dan kasus seperti ini 

seharusnya tidak perlu terjadi jika 

dari awal pemerintah lebih 

memperhatikan isi dan penerapan 

perjanjian. 

ii. Dalam perlindungan 

produsen lokal pemerintah 

seharusnya bisa membuat 

perlindungan hukum maupun 

kebijakan lainnya. Karena beberapa 

usaha lokal pun memiliki peran 

penting bagi perekonomian 

Indonesia, seperti pernyataan Dosen 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Solo, AM Susilo, 

mengatakan, UKM punya peran 

penting dalam perekonomian 

Indonesia. Sektor ini menyumbang 

56,7 persen pendapatan domestik 

bruto dan menyerap 99,6 persen 

tenaga kerja. Maka dari itu dalam 

prakteknya seharusnya pemerintah 

melakukan tindaklanjut yang lebih 

jika bisa. Kepala Bidang Evaluasi 

Pendapatan Negara Badan Kebijakan 

Fiskal Wawan Juswanto mengatakan, 

pemerintah membantu pengendalian 

akses pasar barang impor melalui 

tarif bea masuk 0-5 persen sesuai 

kesepakatan. Barang-barang tertentu 

yang diperkirakan dapat mematikan 

produk sejenis buatan dalam negeri 

diberi bea masuk besar. "Bea masuk 

bukan sebagai penerimaan utama, 

melainkan untuk pengendalian 
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barang masuk. Oleh karenanya 

persentasenya kecil dalam 

penerimaan negara, tahun ini hanya 

1-1,5 persen dengan nilai Rp 30 

triliun-Rp 34 triliun," kata Wawan. 

Seharusnya pemerintah dapat 

meningkatkan pungutan bea masuk 

sehingga hal tersebut mungkin akan 

mengurangi masuknya barang impor 

ke Indonesia dan memberi ruang 

gerak bagi produsen dalam negeri 

untuk berinovasi dan berusaha. 

iii. Pemerintah seharusnya 

dapat lebih mengembangkan setiap 

sektor yang ada di dalam negeri 

dimulai dari pertanian, perkebunan, 

indurtri, dan lain sebagainya. 

Bagaimana caranya untuk membuat 

seluruh produk dalam negeri 

Indonesia menjadi sebuah produk 

yang berkualitas baik dengan harga 

yang terjangkau, karena penyebab 

banyaknya selera masyarakat yang 

berpindah pada barang impor 

dikarenakan oleh kualitas barang 

impor yang baik dengan harga yang 

terjangkau sedangkan barang produk 

Indonesia kebanyakan merupakan 

produk berkualitas kurang baik, dan 

harga jualnya pun tinggi. 

Pengembangan sektor-sektor dalam 

negeripun dilakukan dalam rangka 

memandirikan negara Indonesia 

sehingga negara Indonesia tidak lagi 

terlalu bergantung pada barang-

barang impor akan tetapi dapat 

memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya sendiri atau bahkan dapat 

meningkatkan angka ekspor ke 

negara lain yang justru akan lebih 

meningkatkan devisa negara. 

iv. Dalam melakukan semua 

usaha itu hal yang pasti diperlukan 

oleh pemerintah adalah tenaga ahli 

atau Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang bermutu. Dan untuk 

menghasilkan SDM yang bermutu 

maka pemerintah perlu melakukan 

berbagai pelatihan – pelatihan kreatif 

bagi para wirausaha dan SDM 

lainnya, juuga perlu dilakukan 

penerapan pendidikan sejak dini 

melalui pendidikan formal yang 

mungkin dapat dinikmati oleh setiap 
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anak bangsa bila terdapat bantuan 

dana pendidikan sehingga anak 

bangsa dapat berkembang dalam 

ilmu, kreativitas, dan inovasinya bagi 

negara Indonesia. 

v. Penghargaan dan 

apresiasi, hal ini yang kini jarang 

ditunjukan oleh pemerintah bagi 

SDM atau masyarakat yang berbakat 

atau pintar, sehingga banyaknya 

warga negara Indonesia yang 

berpindah kependudukan bahkan 

bekerja untuk negara asing, mereka 

juga memberikan atau menjual 

inovasi yang mereka miliki kepada 

negara lain. Seperti animasi anak 

dalam serial kartun Upin dan Ipin 

yang kini dikenal oleh khalayak 

banyak sebagai milik negara 

Malaysia, padahal penemu serial 

tersebut adalah warga negara 

Indonesia yang merasa kurang 

dihargai sehingga akhirnya karya 

tersebut dijual kepada negara 

Malaysia untuk diakui. Terkadang 

pemerintah menganggap hal itu hal 

yang tidak penting, padahal tanpa 

disadari SDM seperti inilah yang 

menjadi aset bangsa. 

vi. Dan usaha lainnya yang 

perlu dilakukan pemerintah adalah 

menjadi kreatif. Kreatif dalam hal 

apa? Kreatif dalam hal mendorong 

rasa nasionalisme warga negara 

Indonesia untuk lebih mencintai 

negaranya sendiri, untuk lebih 

mencintai produk dalam negeri yang 

akan menyelamatkan bahkan 

mengembangkan negara Indonesia. 

Pemerintah harus dapat membuat 

masyarakat Indonesia mengerti 

bahwa apa yang mereka lakukan 

secara tidak langsung berdampak 

buruk bagi negara Indonesia. 

Dampak negatif dari pasar 

bebas semakin lama semakin terlihat 

jelas, baik pengaruhnya pada 

perkembangan usaha dalam Negara, 

produsen local, devisa negara, para 

tenaga kerja yang terlibat,dan lain 

sebagainya. Hal ini seharusnya 

menimbulkan keprihatinan bagi 

seluruh masyarakat Indonesia, akan 

tetapi masyarakat yang tidak 



 November 2014 

menyadari hal tersebut terus 

menerus melakukan konsumerisme 

yang kerap merugikan Negara. Pihak 

pemerintahpun belum melakukan hal 

yang jelas dan nyata untuk 

menggulangi permasalahan ini, 

padahal seharusnya pemerintah bisa 

melakukan beberapa hal untuk 

mengurangi dampak pasar bebas 

bahkan menghapuskan dampaknya 

bagi Indonesia dan membangun 

Indonesia. 

Hal-hal yang dapat dilakukan 

antara lain meneliti isi perjanjian dan 

penerapan kontrak kerja, 

meningkatkan pungutan bea masuk 

barang-barang impor, perkembangan 

mutu dan kualitas pada sektor-sektor 

dalam negeri, meningkatkan kualitas 

SDM, dan meningkatkan nilai-nilai 

dan semangat nasionalisme di dalam 

masyarakat. 
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MENJADI PENGUSAHA YANG KREATIF
 

 

Menjadi seorang pengusaha, 

belakangan ini menjadi salah satu 

pilihan hidup yang banyak dijalani 

masyarakat Indonesia. Sulitnya 

mendapatkan lapangan kerja dan 

besarnya tuntutan ekonomi yang 

semakin menghimpit masyarakat, 

membuat sebagian besar dari mereka 

mulai nekat berputar arah 

memutuskan terjun di dunia usaha. 

Kondisi  ini  tentunya  

memberikan  angin  segar bagi 

perbaikan ekonomi di negara kita, 

sebab pertumbuhan  UMKM  yang  

semakin  hari semakin besar disinyalir 

mampu mengurangi angka 

pengangguran yang ada serta menjadi 

tiang penyangga bagi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

Meskipun begitu, menjadi 

seorang pengusaha di zaman serba 

modern seperti sekarang ini ternyata 

tantangannya cukup besar. Tidak 

hanya persaingan pasarnya saja yang 

sekarang ini semakin ketat, namun 

serbuan kreativitas dari para 

competitor yang tak pernah berhenti 

menjadi salah satu tantangan besar 

bagi Anda untuk mempertahankan 

kerajaan bisnis yang telah dibangun 

bertahun-tahun. 

Karenanya, sebagai seorang 

entrepreneur tentunya Anda dituntut 

untuk selalu kreatif di setiap saat dan 

berani menjawab semua tantangan 

dengan cara yang Anda miliki. Lalu, 

Kira-kira bagaimana caranya menjadi 

pengusaha yang kreatif? 

Berikut ini akan kami 

informasikan beberapa resep 

sederhana yang perlu Anda perhatikan 

untuk  bisa  menjadi  seorang  kreatif 

entrepreneur. 

Pertama,  kreativitas  bisa  

Anda  kembangkan dari sebuah 

kebiasaan. 

Banyak  orang  berpendapat  

bahwa  kreativitas didapatkan karena 

bakat turunan, hal ini yang 

menghambat sebagian besar orang 
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untuk berkarya.  Sebab,  mereka  

terlanjur  minder dengan kekuatan 

dirinya dan enggan mengasah 

kreativitas yang pada dasarnya dimiliki 

setiap manusia. Karenanya, mulai 

sekarang biasakan melatih kreativitas 

Anda secara rutin dan ciptakan sebuah 

produk baru berupa barang ataupun 

jasa yang tentunya belum pernah ada 

sebelumnya. 

Kedua,  tidak  hanya  sebatas  

menciptakan produk unik. 

Sekarang  ini  banyak  pelaku  

usaha  yang berlomba-lomba    

menunjukan    kreativitas mereka 

dengan cara menciptakan produk- 

produk  unik  yang  belum  pernah  ada 

sebelumnya. Strategi ini memang 

cukup efektif, namun terkadang para 

pengusaha kurang memperhatikan  

daya  tarik  atau  nilai  tambah yang   

ditawarkan   produk   tersebut,   

sehingga tidak  jarang  produk  unik  

yang  dihasilkan terkesan kurang 

menjual dan belum mengena di hati 

para konsumen. 

Ketiga, memanfaatkan 

teknologi untuk mengembangkan 

sayap bisnisnya. 

Selain menelurkan ide-ide yang 

kreatif dan inovatif, seorang pelaku 

usaha dituntut untuk lebih peka 

terhadap perkembangan teknologi 

yang ada saat ini. Hal tersebut penting, 

mengingat sebagai entrepreneur 

sukses Anda harus jeli melihat peluang 

pasar dan bisa menciptakan sebuah 

inovasi yang sesuai dengan perubahan 

minat konsumen. Contohnya saja 

dengan   menggunakan   mesin   atau   

teknologi tepat guna untuk 

meningkatkan kapasitas produksi 

maupun memanfaatkan teknologi 

infonet   untuk   memperluas   

jangkauan   pasar bisnis Anda. 

Keempat,     bermodalkan     

kreativitas untuk memecahkan 

permasalahan bisnis Anda.  

Pastikan   bahwa   Anda   

mampu   menghadapi situasi-situasi  

sulit  dalam  menjalankan  sebuah 

usaha         dan         berhasil         

menyelesaikan permasalahan yang ada 
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dengan kreativitas yang Anda miliki. 

Dengan modal kreativitas dalam diri 

Anda, cobalah untuk mencari  

alternatif  lain ketika     permasalahan     

yang     Anda     hadapi menemui   jalan   

buntu   dan   jangan   mudah. 

menye

rah 

dengan 

keadaa

n yang 

kurang 

menye

nangkan. 

Semoga tips bisnis ini bisa 

memberikan manfaat bagi para 

pembaca dan membantu para pemula 

dalam mengembangkan kerajaan 

bisnisnya. 
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PROFIL EVERCOSS, RAKIT SMARTPHONE DI SEMARANG 
 

 

Tak hanya sekadar menegaskan 

jumlah besaran smartphone atau tablet 

yang ingin diproduksi, EVERCOSS juga 

memperlihatkan langsung proses 

perakitan yang dilakukan di pabriknya 

di Semarang, Jawa Tengah. Secara garis 

besar, ada dua tahapan proses 

pembuatan smartphone atau tablet 

yang dilakukan oleh EVERCOSS, yakni 

tahap Assembling dan Packaging. 

 Seperti dijelaskan oleh Mario 

Ekosuryo, Manager Operasional PT 

Aries Indo Global bahwa dalam tahap 

Assembling ada beberapa proses yang 

harus dilewati. Pertama, proses solder 

PCB (Printed Circuit Board) dengan 

periperal lainnya. Selanjutnya, masuk 

ke dalam proses isolator dan 

pemasangan perangkat lainnya, seperti 

penyekrupan dan sebagainya. 

 "Setelah tahap awal selesai 

dikerjakan, masuk tahap quality 

control. Dalam tahap ini, porsinya 

sangat ketat. Oleh karena itu, tahap ini 

mendapat perhatian penting karena di 

sinilah kunci keberhasilan smartphone 

atau tablet EVERCOSS diterima oleh 
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seluruh masyarakat Indonesia," ujar 

Mario. 

 Apa saja yang dilakukan dalam 

tahapan quality control? Mario 

menambahkan, salah satunya adalah 

uji fungsi sinyal dan pemeriksaan 

kinerja layar sentuh yang terpasang. 

Semua itu dilakukan lewat sebuah 

mesin khusus yang memang sudah 

dipersiapkan oleh EVERCOSS sejak 

awal. 

 Jika rangkaian smartphone atau 

tablet sudah lolos quality control, 

selanjutnya akan masuk ke tahap 

finalisasi. Pada tahap ini, rangkaian 

smartphone atau tablet yang dirakit 

dibentuk menjadi 

unit tanpa tutup 

belakang. Tahap 

berikutnya adalah 

proses ionisasi 

(steril). Hal ini perlu 

dilakukan untuk 

memastikan 

rangkaian 

smartphone atau 

tablet benar-benar 

steril dari kotoran, debu dan 

sebagainya. 

 "Selesai proses ionisasi, 

smartphone atau tablet yang dirakit 

langsung kami beri identitas berupa 

IMEI. Kemudian dilakukan pula 

penempelan stiker IMEI di bodi PCB, 

penempatan stiker segel baut dan 

sebagainya. Terakhir, masuk ke tahap 

Packaging," ujar Mario penuh 

semangat. 

 Dalam tahap ini, Mario juga 

menerangkan proses Packaging 

meliputi pengepakan unit smartphone 

ke dalam boks disertai dengan 

komponen lainnya, seperti earphone, 
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baterai, charger, buku panduan dan 

sebagainya. Selanjutnya masuk ke 

proses penimbangan untuk menguji 

kesesuaian bobot dan proses 

pengepakan serta penyegelan 

menggunakan boks besar dengan 

volume satu boks berisi 20 smartphone 

yang siap dikirim ke gudang. 

(chip.co.id)      
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