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Baru sejenak lepas dari jebakan macet Ibukota 
di kawasan Tendean, Hari Basuki tetap hangat, 
bahkan semangat menceritakan 20 tahun lebih 
perjalanannya berbisnis mebel (furnitur) dan 
kerajinan melalui payung PT. Wirasindo Santakarya 
(Wisanka).

10 tahun lebih berwirausaha di bidang mechanical 
electrical, pria tamatan STM ini kemudian menaruh 
minat memerhatikan kota asalnya – Sukoharjo, 
Solo, Jawa Tengah. Di sana, hidup turun-temurun 
sentra kerajinan mebel dengan sumber daya 
manusia yang sangat terlatih. 

Tahun 1992, Hari yang saat itu masih berusia 
30an tahun mendeteksi adanya peluang industri 
kerajinan ini untuk masuk ke pasar ekspor. 
Menggandeng kakak kandung, JB Susanto SB yang 
telah lebih dulu bekerja di perusahaan furnitur 

Hari Basuki

Basis sumber daya material 
atau resources di kita itu 
sangat luar biasa, sehingga 
menjadi potensi yang besar dan 
berjangka panjang. Kebetulan 
industri furnitur sendiri juga 
seperti gaya hidup yang 
sepanjang kehidupan ada dan 
terus berkembang.
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berorientasi eksportir, pria yang 
akrab disapa Habi ini, akhirnya 
membangun Wisanka sebagai 
perusahaan keluarga dengan fokus 
usaha ekspor kerajinan mebel.

Hari memaparkan Wisanka 
mengawali usahanya dengan 
merangkul pengrajin setempat 
untuk membuat sampel produk. 
Dengan rajin mereka mencari 
tahu desain atau produk yang laris 
di pasar global saat itu, membuat 
sampel, dan menawarkannya ke 
eksportir yang sudah eksis.

Dari sini peluang kedua terbuka, 
yaitu menjadi subkontraktor 
eksportir-eksportir mebel tujuan 
Eropa dan Asia. Sekitar 2-3 bulan 
fokus mengerjakan produk setengah 
jadi, naluri Hari mendorongnya 
mencoba mengerjakan proses 
finishing product sendiri pada bulan 
berikutnya. 

Karyakan Peluang
Tak sekadar lihai membaca peluang, 
Hari bahkan bisa dibilang suka 
mengkaryakan peluang. Banyak 
peluang yang ia ambil untuk 
mengembangkan bisnis dan ia 
manfaatkan tanpa main-main. 
Setelah selama 10 tahun lebih 
hanya mengerjakan order sesuai 
permintaan, misalnya, Hari mulai 
fokus untuk memanfaatkan potensi 
R&D (Research and Development) 
dalam usahanya mencapai 
kesuksesan. 

Pria yang sebentar lagi genap 
berusia 60 tahun ini meyakini betul 
potensi R&D dalam kemajuan 
industri kerajinan mebel. Bahkan 
R&D terus menerus menjadi 
penekanan bahasannya sepanjang 
obrolan ini.

Peluang lainnya yang Hari karyakan 
terjadi di tahun 1999 ketika ia 
memanfaatkan peluang membuka 
kantor perwakilan di Jerman. 

Kala itu, Hari nekat menginisiasi 
Wisanka dan menggandeng 2 UKM 
mebel kawannya untuk patungan 
menghidupkan kantor perwakilan 
di Jerman tersebut. Sayangnya, 
keterbatasan sistem komunikasi 
saat itu serta kurangnya kesiapan 
ketiganya untuk menyuplai 
industri tersebut memaksa kantor 
perwakilan hanya bertahan 2 tahun. 

Sisi positifnya, pengalaman 
tersebut memberikan ilmu serta 
keberanian bagi Wisanka untuk 
memanfaatkan peluang selanjutnya, 
yakni kemajuan digital. Ketika 
internet baru mulai mendapat 
ruang di Tanah Air, Hari segera 
menyadari potensi yang ada dan 
memanfaatkannya. Tak tanggung-
tanggung, Hari membeberkan, 
“Kita dalam pemanfaatan teknologi 
digital, dengan berani langsung 
membeli 30 domain sekaligus. 
Orientasi kita kalau mau dagang 
global itu ya tokonya di dunia maya 
yang tak terbatasi jarak dan waktu”. 

Research and 
Development
Terkait kunci menyukseskan 
industri kerajinan negeri 
(khususnya mebel), suami Th. 
Nunik Sunaringati ini kembali 
menekankan R&D. Menurutnya, 
Wisanka bertumpu pada 
industri masa depan yang adalah 
industri mebel dan kerajinan 
Indonesia berbasis R&D. Sebab, 
R&D memungkinkan industri 
menciptakan produk-produk yang 
sangat kompetitif dan mendekati 
selera pasar. Melalui proses R&D, 
pengusaha bisa menjembatani 
kemauan pembeli dengan 
kreativitas si pekarya/pengrajin. 

Hari mengakui, industri yang 
memiliki kesadaran dan mau 
memasuki industri berbasis R&D 
memang masih sangat sedikit 
di Indonesia. Kalaupun ada, 
kebanyakan kurang terbuka dan 
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sering kali disembunyikan, karena 
takut ditiru. Proses R&D sendiri 
memang sebuah proses yang tak 
murah. Ditambah lagi, belum ada 
lembaga keuangan di Indonesia 
yang mau melakukan pembiayaan 
karena hal ini dianggap hanya 
sebagai cost jangka panjang.

Dengan optimismenya, Hari malah 
ingin menjadikan Wisanka sebagai 
rujukan model industri mebel dan 
kerajinan negeri berbasis R&D. 
Sebagai itikad besar, Wisanka 
mulai mengembangkan studio 
R&D di tahun ke 16 (2010). Riset 
awalnya tidak bisa langsung melalui 
pasar, melainkan via lomba dan 
pameran. Bersama tiga Art Director 
kepercayaannya kala itu, Hari 
merumuskan struktur kerja yang 
membutuhkan investasi besar. 

Selama lima tahun menjalankan 
studio R&D, Wisanka 
menghasilkan 500 desain. 
Kemudian pada tahun 2009, salah 
satu produk Wisanka – Seri Nusa, 
memenangkan penghargaan tingkat 
nasional dari Indonesia Good 
Design Selection (IGDS) di Solo. 
Eksekusi R&D juga membuahkan 
perspektif baru dalam bisnis 
Wisanka untuk membuat modul 
sumber daya material dan 
standarisasi desain di tahun 2017.

National Branding
Mematok pondasi kuat pada R&D, 
putra dari Agustinus Iman Supadi 
dan Aloysia Suhartiyah ini, mulai 
berani melangkah pada wacana 
national branding. Puas 20 tahun 
fokus pada lini ekspor, Hari Basuki 
menjajaki potensi pasar dalam 
negeri sejak 3 tahun lalu, seiring 
berdirinya brand Piguno. Piguno 
sendiri merupakan generasi ke-2 

01  Costello Outdoor Lamp 2016.
 
02  Hoka Mirror Set 2014. 

03  Lunar Floor Lamp Set 2014.
 
04  Pataya Living Set 2016.

05  Pataya Swing Chair Set 2016.
 
06  Floruz Table Lamp Set 2016.
 
07  Kayak Basket Set 2014.
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Wisanka yang turut dikelola putera 
pertama Hari – Yohannes Deny Eko 
Prasetyo.

Entah lebih tepat disebut ironis atau 
mengagumkan, kenyataannya pasar 
dalam negeri ternyata lebih susah 
ditaklukkan daripada pasar global. 
Kompleksnya sistem komunikasi 
dan dagang dalam negeri menjadi 
tantangan berat. Belum lagi, 
mengutip kelakar Hari Basuki, 
“Selama ini pemerintah kiblatnya 
ekspor, dan pasar dalam negeri 
malah beli barang impor.”

Dalam usaha menaklukan pasar 
dalam negeri, Hari Basuki lagi-lagi 
mengkaryakan peluang dengan 
sangat berani. Bertujuan utama 
menjual mebel di negeri sendiri, 
lulusan STM Sukoharjo ini 
membuat terobosan R&D dengan 
membuat kluster perumahan 
sendiri di Cibinong. Pembangunan 
34 unit rumah ini, ia jadikan etalase 
furnitur dalam satu paket utuh. “Itu 
hanya untuk membuat prototype 
mebelnya dan hanya sekali-sekali 
itu,” akunya sembari tertawa kecil.

Hari sepakat ceruk market dalam 
negeri lebih besar daripada ekspor. 
Apalagi dengan perkembangan 
industri properti. Menurutnya, 
kebutuhannya begitu banyak 
dengan target hingga 3 lapis pasar; 
dari pasar ritel, korporate, hingga 
APBN. Sayangnya memang 
potensi tersebut saat ini belum 
termanfaatkan dengan maksimal. 

Untuk memperbaiki kondisi ini, 
Hari menekankan krusialnya peran 
pemerintah. Hari mengharapkan 
pemerintah berinisiasi membangun 
“goodwill” dan menjadi contoh 

masyarakat dalam menggunakan 
produk kerajinan mebel dalam 
negeri. Tak hanya itu, pemerintah 
juga hendaknya lebih aktif 
memanfaatkan lembaga sebagai 
etalase produk-produk kerajinan 
mebel dalam negeri. 

Ke depannya, Hari membagikan 
mimpi besar berikutnya, yaitu 
menciptakan sebuah Rumah 
Kriya Indonesia yang menjadi 
rumah etalase produk kerajinan 
dalam negeri yang sudah terkurasi 
atau terancang bangun. Hari 
mengharapkan rumah kriya ini 
bisa menjadi rujukan pemerintah 
membuat standarisasi produk yang 
dibutuhkan dalam negeri.

Selepas membeberkan mimpi 
besarnya, Hari Basuki menutup 
kisahnya dengan lagi-lagi 
menekankan kekuatan industri 
berbasis R&D. “Ini kita bukan 
lagi bicara prediksi, tapi industri 
maju sudah menentukan dan 
membuktikan itu. Industri yang 
berbasis rancang bangun itu akan 
terus ada karena bisa menyesuaikan 
dengan kebutuhan zaman.”
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