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Tiada Kata Tak Mungkin bagi Perusahaan Industri  

untuk Berdamai dengan Lingkungan 

 

Akhir-akhir ini gencar sekali dibicarakan pada berbagai media, seminar, workshop, materi kuliah, 

bahkan lingkungan bertetangga, mengenai isu global warming - pemanasan global. Namun 

sebenarnya, seperti apakah ‘makhluk’ yang bernama global warming itu? 

Global warming yang jika diindonesiakan maka bermakna ‘pemanasan global’, merupakan sebuah 

isu lingkungan dengan tujuan utama mengajak manusia-manusia dunia untuk lebih sadar serta 

peduli akan lingkungan, dengan mengingat kenyataan bahwa bumi sudah semakin panas dan 

semakin tidak bersahabat. Telah ada sekian banyak bencana alam, yang disadari atau tidak, adalah 

suatu reaksi alamiah bumi terhadap perilaku manusia-manusianya yang semakin “mengukuhkan 

diri” sebagai perusak lingkungan. Lingkungan ini tidak hanya menyangkut ‘lingkungan hidup’ yang 

identik berkisar pada tumbuhan, pohon dan hutan. Namun lebih dari itu, ia berkaitan pula dengan 

gaya hidup setiap individu. Disadari atau tidak, apapun yang kita lakukan saat ini pastinya akan 

berdampak pada lingkungan, dan bumi yang kita pijak ini. 

Ada beberapa faktor yang dapat merusak lingkungan. Selain dari usia bumi yang memang sudah 

tidak muda lagi, perilaku para manusianya yang tidak mencintai lingkungan juga ikut memperparah 

kondisi bumi kita saat ini. Dan dari sekian banyak kontributor perusak lingkungan, maka salah satu 

penyumbang kerusakan terbesar adalah dari sektor industri, terutama industri yang bergerak dalam 

bidang desain. Ada banyak limbah yang dikeluarkan dari sebuah industri, yang padat maupun cair, 

dan biasanya pun beracun serta berbahaya bagi lingkungan. Belum lagi jika dalam proses desainnya  

ada kesalahan, maka akan semakin banyak pula limbah yang dihasilkan.  

Namun, tidaklah semua pelaku industri tersebut mengacuhkan isu lingkungan. Konsep ‘Sustainable 

Development to Sustainable Design’ yang menggabungkan 3 unsur utama Planet-People-Prosperity 

ini, nyatanya dapat dilakukan oleh PT. Ekanindya Karsa, perusahaan penyamakan kulit buaya 

terkemuka di Indonesia. Perusahaan berlabel dagang ‘Raflo’ ini, mengerjakan segala proses 

produksinya secara mandiri, dan keseluruhannya itu dilakukan di lokasi yang sama. Dari mulai 

menangkarkan buaya, menyamaknya, hingga membuatnya menjadi produk fashion eksklusif siap 

pakai berstandar internasional (seperti tas, dompet, dan belt). Namun tidak cukup sampai disitu, 

karena Raflo juga diekspor hingga ke luar negeri, terutama Jepang dan Australia. Berikut contoh 

produk tas Raflo, seperti yang terlampir pada company profile PT. Ekanindya Karsa: 
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Jika mendengar istilah ‘industri fashion kulit buaya’ ini secara sekilas, maka akan langsung terlintas di 

pikiran akan betapa jahatnya mereka karena telah merusak ekosistem alami bumi (dengan 

membunuh buaya-buaya), hanya demi keuntungan bisnis belaka. Namun, jangan salah sangka 

dahulu, sebelum menyimak pembahasan ini lebih lanjut. 

Berawal dari perjalanannya ke daratan Eropa yang banyak menyuguhkan fashion dari kulit buaya, 

membuat Rachmat Wiradinata terpikir untuk mendirikan sebuah perusahaan di bidang yang sama di 

Indonesia. Ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia membuat cita-cita itu bukanlah hal 

yang mustahil dilakukan. Maka, pada tahun 1990, Rachmat memulai bisnisnya sebagai pengusaha 

produk fashion berbahan kulit. Ia hanya membuat barang jadi, dengan membeli kulit buaya yang 

telah disamak pihak lain. Namun seiring berjalannya waktu, timbulah kesadarannya bahwa perilaku 

bisnisnya yang eksploitatif tersebut dapat mengakibatkan kepunahan buaya. Hal inilah yang 

membuat Rachmat pada sembilan tahun kemudian membuka penangkaran buaya aneka jenis yang 

berlokasi di Serang, Banten.  

Upaya penangkarannya ini, nyatanya tak lepas dari SK Menteri Pertanian No. 327/Kpts/U/5/1978 

dan No. 716/Kpts/Um/10/1080, yang menetapkan buaya muara sebagai satwa dilindungi. Tak hanya 

itu, secara internasional, Buaya Muara Indonesia juga ditetapkan ke dalam Appendix II CITES (The 

Convention on International Trade in Endangeren Species of Wild Fauna and Flora), yang melarang 

segala bentuk perdagangan buaya, kecuali berupa hasil-hasil penangkaran. Kemudian pada tahun 

2006, CITES juga mengatur kuota terbaru bagi pemanfaatan buaya muara di Indonesia, yakni bahwa 

sebanyak 15 ribu ekor yang berasal dari keturunan pertama dari buaya induk di penangkaran, harus 

dilepaskan kembali ke habitat asalnya (re-stocking). Sayangnya aturan ini tidak pernah terealisasikan 

dengan baik, karena faktanya, tidaklah mudah menentukan lokasi re-stocking, mengingat semakin 

sempitnya lahan buaya untuk hidup aman di alam bebas. 

Meski demikian, Ekanindya Karsa (EK) tetap berupaya untuk terus mengembang-biakan buaya 

(tercatat ada 270 induk dan 3300 anakan buaya) di lokasinya, yang bahkan kini dapat dikunjungi 

sebagai tempat wisata. Di samping itu, mereka juga berusaha mewujudkan ‘perusahaan peduli 

lingkungan’ dengan cara sedapat mungkin tidak menghasilkan limbah (zero-waste). Dengan konsep 

zero-waste ini, tentu saja EK dapat menciptakan banyak keunggulan. Disamping memberikan 

dampak positif bagi pelestarian lingkungan, nyatanya, dengan segenap daya kreativitasnya, EK juga 

dapat mereguk keuntungan secara materi! (karena dapat mengkreasikan sampah menjadi uang). 

Namun tentunya hal ini tidaklah mudah, mengingat apa yang telah dikatakan Victor Papanek (1972) 

bahwa designer is a waste makers, ditambah lagi oleh Packard (1960) bahwa design is a planned 

obsolence. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman, EK mampu 

menjawab tantangan bahwa tak selamanya pelaku desain itu hanyalah pembuat sampah, melainkan 

dapat menciptakan konsep produksi yang berkelanjutan dan peduli terhadap ekologi. Selain dari 

produk-produk fashionnya yang memang berbahan dasar organik, awet dan tidak cepat rusak, EK 

juga menerapkan upaya-upaya kreatif dalam memperlakukan limbah-limbah industrinya untuk 

mewujudkan konsep perusahaan ‘zero-waste’, diantaranya adalah: 

1. Limbah cair: Untuk limbah cair, EK menyediakan saluran untuk mengantarkan semua 

limbahnya untuk terus mengalir ke bagian belakang pabrik hingga pada akhirnya diolah 

menjadi air bersih kembali (menggunakan tawas). Air ini lalu digunakan sebagai air kolam 

budidaya ikan nila. Usaha ini ditempuh selain untuk menambah suasana asri, sekaligus 
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sebagai parameter kebersihan. Jika ikan - ikan tersebut mati, maka airnya masih beracun. 

Jika terus hidup, maka airnya sudah tidak beracun dan aman untuk dimanfaatkan kembali. 

                           

 

2. Limbah beracun: Sedangkan untuk limbah beracun yang mengendap, EK menjemurnya di 

sebuah tanah lapang lalu dicetak hingga menjadi betako. 

 
  

3. Ampas shaving (penipisan kulit buaya sebelum diolah menjadi bahan kulit siap jahit): Kini 

sedang di uji coba untuk diolah menjadi leather board. 

 

 

 



Qadr Jatsiah Elmir - 27109010 4 

 

4. Potongan-potongan/ perca kulit: Bahkan potongan yang paling kecil sekalipun, tetap 

dikumpulkan untuk dikolasekan/ direka kembali hingga bisa menjadi suatu produk (misalnya 

gantungan kunci dan dompet). Jika terjadi kesalahan dalam proses penyamakan, pembuatan 

pola ataupun penjahitan, kulit tetap dapat diproses ulang. Bahkan dari awal bila perlu. 

 
   

5. Anggota tubuh: 

- Tengkorak dan gigi: Dijual sebagai benda dekorasi/ aksesoris. 

- Horn back (bagian punggung buaya yang menyerupai duri): Diekspor ke Italia untuk 

dijadikan belt. 

- Daging: Diekspor ke Cina untuk dijadikan bahan baku obat. 

- Kotoran buaya di penangkaran: Nyatanya justru membuat daerah penangkaran EK yang 

sebelumnya gersang, kini menjadi subur! 

 

Berkat upayanya, selain penghargaan-penghargaan yang telah diterima pada tahun-tahun 

sebelumnya, terakhir pada awal Maret lalu, Ekanindya Karsa mendapatkan penghargaan ‘Industri 

Hijau 2010’ dari menteri perindustrian MS Hidayat sebagai pemenang pertama kategori IKM 

(Industri Kecil Menengah). Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi pemerintah dalam bentuk 

penyerahan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan (ecoproducts). 

Ecoproducts diyakini dapat menawarkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki produk industri 

pada umumnya, seperti kesehatan konsumen menjadi lebih terjamin, kepuasan lebih dalam 

pemakaian produk, dan tentu saja ramah lingkungan. 

Dengan demikian, jelaslah sudah, bahwa tiada kata tak mungkin bagi perusahaan industri untuk 

dapat berdamai dengan lingkungan dan peduli akan kelangsungan ekologi bumi. Jika kita terus 

berniat dan berupaya untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, maka akan selalu ada 

jalan. Bahkan istilah ‘desainer hanyalah pembuat sampah’ pun dapat ditepis otomatis, jika kita terus 

berkreasi tidak hanya dalam pengembangan produk, namun juga dalam pencarian jalan keluar untuk 

lebih peduli lingkungan.  

Semoga contoh kasus ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua...  


