
1 

 

 
 
 
 
 
 

Universitas Gunadarma 
Magister Sistem Informasi Bisnis 

 
 

Kisah Sukses PT Sido Muncul 
 

Tugas Matakuliah Sistem Jaringan Bisnis Internasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosen: Dr. Widyatmini 
Penyusun: Lucky Koryanto (92209016/ SIB36) 

 
 
 
 
 



2 

 

PROFIL PERUSAHAAN 
 
PT Sido Muncul 
 
Marketing Office 
Jl. Cipete Raya No. 81, Jakarta 12410, Indonesia 
Tel : (62 21) 765 3535 Fax : (62 21) 765 6522 
E-mail : marketing@sidomuncul.com 
 
Factory 
Jl. Soekarno Hatta Km. 28 
Kec. Bergas - Klepu, Semarang - Indonesia 
Tel : (62-24) 6580-559, (62-298) 523-515 Fax : (62-24) 6580-332, (62-298) 523-509 
E-mail : simuncul@indosat.net.id 
 
 
RIWAYAT PERUSAHAAN 
 
Bermula dari sebuah industri rumah tangga yang dikelola oleh Ibu Rahkmat Sulistio di 
Yogyakarta pada tahun 1940, dibantu oleh tiga orang karyawan memproduksi jamu dalam 
bentuk serbuk. Pemilihan produk jamu dalam bentuk serbuk ini dikarenakan banyaknya 
permintaan dari konsumen terhadap kemasan jamu dalam bentuk yang praktis. 
 
Pada tahun 1949, ibu Rahkmat Sulistio sekeluarga pindah ke Semarang dan mencoba 
melanjutkan usaha jamunya di kota ini. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1951, ibu Sulistio 
mendirikan perusahan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti "Impian yang 
terwujud" dengan lokasi di Jl. Mlaten Trenggulun. Logo yang digunakan adalah foto ibu 
Sulistio bersama dengan cucunya yang bernama Irwan Hidayat yang lahir di Yogyakarta tahun 
1947. 
 
Usaha jamu Sido Muncul tidaklah terlalu  istimewa dan sama saja dengan ribuan industri 
jamu lainnya dengan beragam merek. Tongkat estafet kepemimpinan Sido Muncul berpindah 
dari Ny Rakhmat Sulistyo kepada generasi kedua ayah Irwan dan pada akhirnya sampai ke 
generasi ketiga Irwan Hidayat pada tahun 1972. 
 
Saat dipegang Irwan, perusahaan menanggung utang dan hampir tak memiliki aset yang 
berarti. Utang bahan baku yang dihitung-hitung setara dengan 30 bulan omzet perusahaan. 
Aset pabrik hanya 600 meter persegi, itupun hanya mempekerjakan 100 orang tanpa 
memiliki sebuah mesin pun. Sebagai bisnis keluarga yang dikelola turun-temurun, Irwan 
Hidayat mencoba tetap bertahan menghadapi pasang surut bisnis jamu.  
 
Tahun 1983 ia memindahkan pabriknya dari Trenggulan ke lokasi industry kecil Kaliwage, 
Semarang. Sampai dengan tahun 1993, kondisi perusahaan belum menunjukkan titik terang. 
Banyak kesalahan yang tidak perlu terjadi dilakukannya hanya karena ketidaktahuannya. 
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Pada tahun 1997,  saat banyak industri terseok-seok menghadapi badai krisis yang melanda 
Indonesia, PT Sido Muncul justru mencanangkan pembangunan pabrik seluas 7 hektar dan 
laboratorium farmasi seluar 3000 meter di areal seluar 32 hektar. Saat itu Irwan tidak punya 
utang dolar AS, tetapi, karena tidak tahu, dari 15 miliar rupiah yang dianggarkan, biaya 
pembangunan pabrik membengkak sampai 30 miliar rupiah. 

 
Tidak pernah ada kata menyerah untuk mencoba dan mencoba terus karena keyakinan 
bahwa setiap orang punya kesempatan. "Matahari memang Cuma satu, tetapi yang 
bercahaya kan tidak cuma matahari, jadi lilin pun bisa bercahaya," katanya.  
Suatu waktu Irwan justru mendapat pelajaran yang berarti dari orang-orang yang tak 
terduga, yaitu dari orang gila yang dengan terus terang mengatakan jamu yang dibuatnya 
pahit, tidak enak, yang akhirnya membuat Irwan berpikir keras bagaimana membuat jamu 
yang disukai. Biro iklan yang menolak Irwan, mengajarkan bawha bisnis itu harus dengan hati 
nurani, dan tukang bajaj mengajarkan bahwa kita ini punya tanggung jawab sosial, beribalah 
dengan hati, bukan sekedar kewajiban," katanya. 
 
Pelajaran-pelajaran itu yang kemudian menjadi pedoman Irwan dalam menjalankan 
perusahaannya. Berbisnis dengan hati nurani diwujudkannya dengan selalu membina 
hubungan baik dengan supplier-nya, memberikan upah yang layak kepada karyawannya, dan 
dalam mengembangkan networking (jaringan kerja). Kerja keras dan keuletan Irwan akhirnya 
berbuah manis dengan produk pertama dan andalan dari Sido Muncul yaitu jamu Tolak 
Angin, dan produk ini mulai mendapat tempat di hati masyarakat sekitar dan 
permintaannyapun selalu meningkat. 
 
Kenekatan, ketidaktauan dan pelajaran-pelajaran yang dialamai Irwan membuahkan hasil.  
Sampai dengan tahun 1999, Irwan telah berhasil mengembangkan pabriknya di tanah seluas 
29 hektar di Klepu, Kec. Bergas, Ungaran dengan alokasi 50% untuk pabrik dan 50% untuk 
fasilitas penunjang areal budidaya tanaman obat, klinik holistik, museum jamu, perpustakaan 
dan taman wisata/ agrowisata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahun 2000 Departemen Kesehatan memberikan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik 
(CPOB) kepada PT Sido Muncul, padahal selama ini industri jamu hanya mendapatkan 
sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).  
Perusahaan yang kini mempekerjakan sekitar 3500 karyawan ini sedikitnya memiliki 150 item 
produk jamu baik yang bermerek (branded) maupun yang generic sebagai bentuk 
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diversifikasi, diantaranya Kuku Bima, Tolak Angin, Kunyit Asem, Jamu Komplit, Jamu Instan, 
STMJ, Anak Sehat, dan lain-lain. 
 
Irwan juga mulai gencar mengembangkan produk lain karena yakin potensi pasarnya masih 
besar, seperti produk mie instan, permen kesehatan, dan minuman kesehatan dalam bentuk 
cair. Tidak tanggung-tanggung, Irwan menggunakan publik figur terkemuka dari kalangan 
atas sebagai bintang iklan untuk mempromosikan produk jamunya. 
Kehadiran figur-figur kalangan menengah-atas dalam iklan dimaksudkan pula untuk 
membangun pasar vertikal bahwa kelompok masyarakat menengah-atas termasuk lintas 
etnis juga berhak minum jamu. Iklan-iklan Sido Muncul pernah berhasil mendapatkan 
penghargaan Anugerah Cakram tahun 2002 untuk kategori pengiklan terbaik. 
Irwan Hidayat tetap tak merasa cukup memajang para selebritis sebagai alat 
mempromosikan Sido Muncul. Dia sendiri aktif turun ke bawah, terjun langsung ke pasar, 
menjumpai para distributor, agen, bahkan pedagang jamu gendong atau pemilik kios jamu 
yang sehar-hari memasarkan produknya.  
 
Irwan mempunyai 60 distributor tersebar di setiap kabupaten di Pulau Jawa, sebagai mitra 
usaha. Semua distributor itu ditunjang oleh keberadaan 120.000 orang pedagang jamu 
gendong dan 30.000 depot jamu. Jaringan pemasaran hingga ke tingkat yang paling bawah 
demikian, sebagai ujung tombak pemasaran, rajin dikunjungi Irwan. 
 
Berbagai penghargaan telah diraih antara lain Kehati Award tahun 2001, Bung Hatta Award 
tahun 2002 sebagai Perusahaan Teladan, Produk terbaik dari ASEAN Food Conference ke-8, 
Penghargaan Merek Dagang Indonesia tahun 2003, dan penghargaan dari Departemen 
Perhubungan dan Departemen Tenaga Kerja sebagai pelaku bisnis peduli lingkungan, karena 
telah menyelenggarakan program mudik lebaran gratis buat para pedagang jamu yang telah 
dilakukan sejak tahun 1995. 
 
Pasar jamu di Indonesia sangat kecil, hanya sekitar 2 triliun rupiah per tahun yang diisi oleh 
650 pabrik jamu. Oleh sebab itu Irwan berusaha menjangkau pasar luar negeri dan berusaha 
untuk dapat masuk ke pasar China, meski diakui hal itu tidak mudah karena Pemerintah 
China sangat melindungi industri obat-obatan tradisionalnya. 
Pasar internasional yang telah dimasuki adalah Singapura, Malaysia, Oman, Qatar, Bachrain, 
Kuwait, Emirat Arab, Arab Saudi, Rusia dan Hongkong. 
“Kita harus buktikan kalau produk kita lebih baik dari yang mereka punya. Itu tidak hanya 
akan mempermudah kita masuk ke negara-negara lain, tetapi juga meningkatkan 
kepercayaan pasar di dalam negeri," kata Irwan yang meyakini hanya yang bisa melakukan 
terobosan yang akan dapat bertahan dan berkembang. 
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KESIMPULAN 
 
PT Sido Muncul yang dipimpin oleh Irwan Hidayat memiliki prinsip pengembangan 
perusahaan dengan sembilan langkah, yaitu: 
 
1. Pengembangan produk dilakukan sedekat mungkin dengan perubahan pelanggan. 

Artinya, Sido Muncul harus tahu keluhan pelanggan-pelanggannya yang juga hidup dan 
punya masalah di Indonesia. 

2. Mengendus pasar dengan intuisi yang dibangun karena berada sedekat mungkin dengan 
pelanggan. 

3. Membangun hubungan dengan hati, bukan semata-mata dengan akal. 
(beriba harus dengan hati, bukan beriba dengan akal). 

4. Bukan semata-mata mencari uang. Perusahaan harus membangun masyarakat, bukan 
semata-mata menjadi binatang ekonomi. 

5. Komunikasi ditujukan untuk membangun kepercayaan. 
Caranya adalah dengan mengkomunikasikan bahwa: 
a. Pabriknya bersih, didukung oleh laboratorium pengujian dan pabrik besar. 
b. Rasional, bukan mengada-ada, didukung bukti hasil penelitian. 
c. Menciptakan berita, bukan semata-mata iklan yang menyesatkan atau insinuatif. 

6. Bekerja dengan cepat. Waktu tak bisa dibeli, tetapi kecepatan bisa diciptakan. Cepat 
dalam mengambil keputusan, meluncurkan produk, dan menariknya kembali bila 
diperlukan. 

7. Mengaitkan jamu dengan pariwisata. 
8. Membangun institusi. Dunia farmasi memerlukan pabrik obat, tukang obat, dan 

pengobat. Dalam dunia jamu, pengobat tidak ada sehingga harus diupayakan agar dokter 
mau menulis resep jamu dan sekolah kedokteran memperhitungkan jamu sebagai bagian 
dari pengobatan naturapati. 

9. Terus-menerus memperbaiki mutu SDM. SDM yang bagus, jujur pintar, dan loyal dapat 
membantu mendeteksi peluang dan ancaman-ancaman. 
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