Press Release
MAK EXPORT CEREMONY (MEC)
Pelepasan Ekspor Produk MAK ke 5 Negara dan
Peresmian EOP (Export Oriented Production) Plant
PT Mega Andalan Kalasan sudah sejak tahun 2005

memasuki pasar dunia dan hingga

saat ini telah berhasil melakukan ekspor ke lebih dari 40 negara meliputi Eropa, Afrika, Middle
East, Jepang, ASEAN, Australia, New Zealand, dengan 5 tujuan export utama: Jepang, Uni
Emirat Arab (UAE), Perancis, Myanmar dan Tanzania.

Khusus ekspor ke Jepang yang telah dimulai sejak tahun 2013, total exportnya
mencapai kontainer ke 547 atau setara dengan 49.289 Unit
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telah

Homecare Bed dengan total

ekspor sebesar USD 10 juta selama 5 tahun.

Untuk mengantisipasi peningkatan export ke

Jepang yang dari tahun ke tahun terus menanjak, PT MAK membangun pabrik khusus untuk
tujuan export (Export Oriented Production Plant, EOP) dengan kapasitas 10 kontainer/minggu
atau 500 kontainer/tahun dengan nilai sekitar USD 10 juta, yang diharapkan dapat dicapai
pada tahun 2020.
Pada hari ini dilakukan peresmian EOP (Export Oriented Production) Plant oleh Menteri
Kesehatan RI, sekaligus juga pelepasan ekspor ke 5 Negara meliputi Jepang, Tanzania,
Australia, Myanmar, dan Filipina.
Prestasi ekspor PT MAK ini juga
telah diapresiasi dengan mendapatkan
Penghargaan
Export

Award

Primaniyarta
secara

Indonesia

berturut-turut

pada tahun 2016 dan 2017 untuk
Category for Pioneer To The New Market
dari Kementerian Perdagangan RI.
Kunci keberhasilan PT MAK dalam
meningkatkan
berkelanjutan
yang

terus

(continuous

export

secara

tidak lepas dari upaya
menerus
improvement)

dilakukan
dalam

meningkatkan nilai-nilai QCD untuk
menjamin kepuasan pelanggan. Kualitas
yang sesuai harapan konsumen, harga
yang kompetitif, dan pengiriman tepat
waktu menjadi keunggulan yang utama dalam industri kami. Untuk menjamin kualitas produk
PT MAK melakukan uji produk di Laboratorium MAK yang telah disertifikasi oleh KAN serta
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menjaga GMP (Good Manufacturing Practice) dengan menerapkan Management Information
System atau Industri 4.0 sejak tahun 2013.
Penjaminan mutu dilakukan melalui penerapan CPAKB, ISO 9001, ISO 13485; dan IEC
60601-2-52 serta memenuhi standar internasional lain seperti CE dan FDA.

Keseluruhan acara tersebut diselenggarakan di Mega Andalan Teknopark (MAT), sebuah
kawasan ekosistem industri yang dibangun oleh PT MAK dengan tujuan agar industri dapat
tumbuh dan berkembang

sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Sleman pada

khususnya dan DIY pada umumnya,. Dan diharapkan dengan keberhasilan tersebut suatu
ketika nanti dapat menjadi role model bagi pembangunan ekonomi yang lebih merata di
daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
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Sehingga suatu saat kelak diharapkan akan terjadi suatu gerakan kolosal membangun
ekonomi berbasis industri di seluruh negeri sebagaimana yang terjadi di Tiongkok dalam 3
dekade terakhir ini.

Yogyakarta, 1 Nopember 2018
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