KATA PENGANTAR

Fokus penanganan pengembangan sektor industri pada tahun pertama,
kedua dan ketiga masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu diarahkan kepada upaya
mempercepat pemulihan kinerja dan daya saing beberapa sektor industri yang
masih menurun akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Prioritas pemulihan
sektor industri ditujukan pada industri yang menyerap banyak tenaga kerja (padat
karya) dan industri-industri yang kinerja ekspornya menurun.
Sedangkan, dalam upaya memperkokoh struktur industri dan mengurangi
ketergantungan pada bahan baku impor, pengembangan sektor industri diarahkan
pada pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan melalui pendekatan
klaster sebagai mana yang tertera pada RPJM 2005-2009 serta RENSTRA
Departemen Perindustrian 2005-2009.
Buku Laporan Kemajuan Pengembangan Sektor Industri ini merupakan
pertanggung-jawaban terhadap mandat yang diberikan kepada Departemen
Perindustrian dalam membangun sektor industri sampai Desember 2007, masa
bakti Kabinet Indonesia Bersatu.
Hal-hal yang tergambarkan dalam laporan ini bukan semata-mata upaya
Departemen Perindustrian, namun buah kerjasama tersinergi dengan berbagai
pihak yang terkait, baik secara lintas sektor maupun lintas wilayah. Untuk itu,
Departemen Perindustrian menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada
seluruh lembaga pemerintah terkait, baik pusat dan daerah, dunia usaha, serta
masyarakat yang telah bersama dengan Departemen Perindustrian berkontribusi
membangun dan mengembangkan sektor industri.
Laporan ini diharapkan mampu menggambarkan capaian-capaian yang
telah diperoleh dari kerjasama itu, serta merekam berbagai hal yang masih perlu
dikerjakan bersama dalam rangka mengembangkan sektor industri, yang saat ini
kinerjanya masih belum kembali seperti pada era sebelum krisis ekonomi.
.
Jakarta, 27 Desember 2007
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BAB I
PENDAHULUAN
A

PENGANTAR
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009 telah
menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi
sasaran bersama, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen
per tahun yang harus ditunjang oleh pertumbuhan industri sebesar 8,6
persen per tahun. Dalam mencapai sasaran ini, bagi Departemen
Perindustrian sebagai instansi yang bertugas dan bertanggung jawab
dalam pengembangan sektor industri maupun industri sebagai pelaku
usaha terdapat berbagai faktor yang berpengaruh, baik yang terkendali
(controllable) maupun yang tak terkendali (uncontrollable). Faktor-faktor
yang tidak terkendali misalnya bencana alam, tinggi serta berfluktuasi nya
harga minyak dunia, kenaikan harga pangan dan komoditi primer dunia,
penyelundupan, tuntutan negara-negara tujuan ekspor terkait dengan
lingkungan hidup dan HAM, dan lainnya. Departemen Perindustrian dalam
rangka menjalankan tugasnya hanya mampu berupaya secara maksimal
untuk menyelesaikan tugas-tugas pokoknya terhadap faktor yang dapat
dikendalikan.
Berbagai kondisi yang terjadi pada awal tahun 2007, memperlihatkan
perkembangan yang baik, ditinjau dari sisi ekonomi makro seperti inflasi
yang terkendali, rupiah semakin kuat, dan cadangan devisa cukup baik.
Namun demikian, keberhasilan di sisi ekonomi makro ini belum dapat
secara signifikan diikuti oleh sektor riil khususnya sektor industri. Dalam
hal ini, diluar masalah seperti kepastian hukum, perburuhan, tingginya
bunga bank, penyelundupan, yang merupakan isu nasional, banyak
permasalahan di sektor industri yang harus diatasi khususnya dalam
upaya meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing produk
Indonesia baik di pasar domestik menghadapi persaingan produk impor
maupun menghadapi persaingan di pasar internasional. Masalah-masalah
mendasar yang perlu diselesaikan di sektor industri antara lain meliputi:
1. Masih tingginya impor bahan baku, barang setengah jadi dan
komponen.
2. Masih terbatasnya jenis dan ragam industri serta keterkaitan antar dan
intra industri (struktur yg lemah).
3. Masih terbatasnya ragam dan jenis produk ekpor industri, termasuk
tujuan ekspornya.
4. Masih terbatasnya penguasaan teknologi, khususnya di bidang
engineering dan desain.
5. Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Masih terpusatnya industri di pulau Jawa.

1

Gambaran di atas menunjukkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang
harus diselesaikan oleh seluruh unit di dalam Departemen Perindustrian
baik di pusat, di daerah, maupun instansi-instansi terkait lainnya tanpa
kecuali. Sehingga untuk itu dibutuhkan penyamaan visi agar kebijakan
yang dijalankan antara unit-unit tersebut dapat tersinkronisasi dan
tersinergi dengan upaya pencapaian sasaran bidang perindustrian.
Seperti yang telah dirumuskan dalam RPJM, bahwa sasaran dari
Departemen Perindustrian adalah berupa sasaran pertumbuhan industri
8,6 persen per tahun, utilisasi kapasitas produksi sebesar 80 persen,
penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 500 ribu orang per tahun, dan
investasi industri manufaktur mencapai Rp. 60 – 50 triliun per tahun.
Dalam mencapai sasaran telah dirumuskan arah kebijakan Departemen
Perindustrian yang perlu disadari dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja
di dalam Departemen, yaitu pengembangan lingkungan bisnis yang
nyaman dan kondusif, pengembangan klaster industri prioritas,
pengembangan
kemampuan
inovasi
teknologi,
pengembangan
kompetensi inti daerah, serta antisipasi dan penanganan permasalahan
aktual. Untuk lebih dapat memusatkan perhatian sehingga diharapkan
hasil yang dicapai dapat berkualitas, maka telah dirumuskan sebanyak 32
klaster industri prioritas yang terbagi dalam lima kelompok industri, yaitu
kelompok industri agro, kelompok industri alat angkut, kelompok industri
telematika, kelompok basis industri manufaktur dan kelompok industri kecil
dan menengah tertentu.
Pola pengembangan industri prioritas tersebut akan lebih ditekankan pada
pendalaman (deepening) dan pada perluasan (widening). Dengan
demikian fasilitasi pengembangan lebih banyak diarahkan pada upaya
untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas
pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier) di
masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan. Khusus untuk Industri
Kecil dan Menengah tertentu diharapkan dapat menyerap tenaga kerja
dalam jumlah yang cukup besar serta menjadi industri pendukung bagi
pengembangan klaster industri. Pengembangan IKM ini memiliki peranan
yang penting baik dalam memperkuat struktur industri maupun dalam
menanggulangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat. Oleh
karena itu, perkuatan industri kecil dan menengah akan ditempuh melalui
strategi pembinaan secara terpadu pada aspek teknologi, pemasaran,
SDM dan pendanaan yang didukung oleh perkuatan kelembagaan yang
ada di pusat maupun daerah.
Sasaran dan arah kebijakan serta prioritas pengembangan tersebut
memberikan kerangka dasar dan arah bagi perumusan kebijakan pada
level yang lebih mikro yaitu unit-unit kerja yang terdapat dalam
Departemen Perindustrian.
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B

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2007
Rencana Kerja Pembangunan Sektor Industri Tahun 2007 selain melihat
kepentingan sektoral, juga mengacu sepenuhnya pada Arah dan Prioritas
Pembangunan Ekonomi Nasional. Adapun prioritas pembangunan
nasional tahun 2007 meliputi: (1) penanggulangan kemiskinan; (2)
peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; (3) revitalisasi
pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan;
(4) peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (5) penegakan
hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; (6)
penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan
ketertiban serta penyelesaian konflik;(7) mitigasi dan penanggulangan
bencana; (8) percepatan pembangunan infrastruktur; (9) pembangunan
daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
Rencana Kerja Departemen Perindustrian akan sangat terkait dengan butir
(1), (2), (5), (7) dan (9) dari Prioritas Pembangunan Nasional diatas.
Secara khusus fokus pembangunan industri akan terkait secara langsung
dengan butir-butir yaitu peningkatan kesempatan kerja, investasi dan
ekspor. Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Kerja Departemen
Perindustrian tahun 2007 difokuskan untuk melanjutkan pembangunan
industri melalui: a) peningkatan daya saing industri manufaktur antara lain
melalui pengembangan klaster industri, penggalakan produksi dalam
negeri serta penguatan IKM; b) perbaikan iklim investasi dan berusaha
antara lain dengan menghilangkan berbagai hambatan birokrasi; c)
pengembangan industri berbasis agro untuk penguatan daya saing daerah
antara lain pemberdayaan IKM, melalui pembangunan kompetensi daerah
dan penguatan sentra – sentra IKM; d) pengembangan industri
berorientasi ekspor antara lain melalui fasilitasi pengembangan nilai
tambah komoditi ekspor primer dan fasilitasi restrukturisasi permesinan
industri.
Melihat kinerja industri selama tahun 2006, maka untuk mencapai target
pertumbuhan industri sebesar 7,9 persen pada tahun 2007, hanya dapat
dicapai bila berbagai masalah di sektor industri yang menyebabkan
penurunan daya saing dapat segera diperbaiki secara menyeluruh.
Sehubungan dengan hal tersebut, disamping melanjutkan kebijakan tahun
2005 dan 2006, maka pada tahun 2007 ditempuh berbagai kebijakan
intervensi pemerintah yang lebih besar lagi dalam rangka penyelesaian
permasalahan yang dihadapi industri, dan sebagai bagian usaha dalam
mempercepat upaya peningkatan daya saing, sehingga dapat memberikan
efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dengan
melihat basis sumber daya alam serta basis tingkatan kemampuan sumber
daya manusia yang kita miliki maka bantuan atau intervensi pemerintah
diprioritaskan kepada pengembangan sektor agro industri, yang basisnya
ada di daerah. Dengan memberi prioritas pada pengembangan agro
industri, sekaligus upaya dimaksud dapat mempercepat upaya
penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan
kesejahteraan rakyat dan peningkatan devisa.
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Pemilihan industri yang berbasis agro dan industri berorientasi ekspor
sangat diperlukan mengingat keunggulan komparatif (ketersediaan sumber
daya alam, dan kesesuaian SDM) yang dimiliki dan dengan kebijakan atau
intervensi pemerintah yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan
keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif. Kebijakan
pembangunan sektor industri antara pusat dan daerah dalam rangka
meningkatkan daya saing, baik untuk pengembangan industri berbasis
agro dan industri berorientasi ekspor,
dilaksanakan melalui dua
pendekatan; Pertama, melalui pendekatan top-down yaitu pembangunan
industri yang direncanakan dari Pusat (by design) dengan memperhatikan
prioritas terhadap komoditi-komoditi yang selama memiliki kinerja yang
baik di pasar internasional, yang ditentukan secara nasional dan diikuti
oleh partisipasi daerah; dan Kedua, melalui pendekatan bottom-up yaitu
melalui penetapan kompetensi inti daerah yang merupakan keunggulan
daerah. Pendekatan ini lebih diorientasikan pada industri yang berbasis
agro.
Dalam upaya mengatasi berbagai masalah di sektor industri dan
meningkatkan daya saing industri manufaktur, maka prioritas program
kegiatan Departemen Perindustrian tahun 2007 difokuskan pada beberapa
hal sebagai berikut:
1. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
2. Perbaikan Iklim Investasi dan Berusaha
3. Pengembangan Industri Berbasis Agro untuk Penguatan Daya Saing
Daerah
4. Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor
Fasilitasi pemerintah kepada daerah diarahkan untuk meningkatkan
industri yang berorientasi ekspor yang telah memiliki captive market dan
yang sebesar mungkin menggunakan bahan baku dalam negeri. Hal ini
sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional yang menghemat
penggunaan devisa dan semaksimal mungkin berupaya meningkatkan
devisa. Dengan intervensi pemerintah secara langsung ini diharapkan
produk industri agro dan industri berorientasi ekspor dapat menghasilkan
produk yang lebih berkualitas, sustainable dan harga yang kompetitif.
Secara rinci kegiatan prioritas pada RKP tahun 2007 dikaitkan dengan
kesempatan kerja , investasi dan ekspor adalah sebagai berikut :
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Tabel 1.1
Prioritas Program/Kegiatan Departemen Perindustrian Tahun 2007
No

Kegiatan

I. Perbaikan Iklim Investasi dan Berusaha
1 Penyusunan beberapa Peraturan Perundangan
2 Memprakarsai & mengkoordinasikan
pembangunan kawasan industri
3 Menghilangkan berbagai hambatan birokrasi
II. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
1 Perkuatan dan pengembangan klaster industri
prioritas
2 Peningkatan penggunaan produksi dalam
negeri
3 Pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
baru dan revitalisasi UPT yang ada
4 Pembinaan dan pengawasan standardisasi,
akreditasi dan kendali mutu
5 Fasilitas pembangunan industri berbasis SDA
lokal
6 Penguatan industri strategis (termasuk
industri maritim)
7 Pengembangan lembaga sertifikasi profesi
tenaga kerja industri
8 Pengembangan energi alternatif
9 Pembinaan terpadu & pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
III. Pengembangan Industri Berbasis Agro untuk
Penguatan Daya Saing Daerah
1 Fasilitasi pengembangan kompetensi inti di
daerah
2 Pemberdayaan IKM di propinsi
(Dekonsentrasi) dan tugas pembantuan
IV. Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor
1 Fasilitasi restrukturisasi permesinan industri
TPT
2 Fasilitasi Pengembangan Nilai Tambah

Dalam Rangka Peningkatan
Tenaga Kerja Investasi Ekspor
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Komoditi Ekspor Primer
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BAB II
PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN
PERMASALAHANNYA
A.

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2007
diperkirakan hanya akan mencapai 5,2 persen, lebih rendah dari
pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mampu mencapai 5,4
persen. Pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi negara-negara
maju mencapai 2,5 persen. Sementara pertumbuhan yang cukup tinggi
terjadi di negara-negara Afrika (5,7 persen), Timur Tengah (5,9 persen),
Eropa Tengah & Timur (5,8 persen) dan Asia (9,8 persen).
Dalam periode yang sama, negara-negara di Asia yang pertumbuhan
ekonominya cukup tinggi dilaporkan adalah China (11,5 persen), Kamboja
(9,5 persen), India (8,9 persen) dan Vietnam (8,3 persen). Secara rinci
perkembangan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut dapat
dilihat pada Tabel 2.1
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia
tersebut antara lain:
1. Turbulensi pada sektor keuangan internasional sebagai akibat krisis
kredit perumahan AS (US subprime mortgages)
2. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang mendekati harga US$ 100
per barel
3. Meningkatnya inflasi di negara-negara berkembang sebagai akibat dari
kenaikan harga pangan dan komoditi primer
4. Terjadinya ketegangan geopolitik di beberapa belahan dunia
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Tabel. 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara
Rata-rata 10 Tahun
1989-98 1999-2008
I. Dunia
3.2
4.4
II.Negara Maju
2.7
2.6
1.AS
3.0
2.6
2. Uni Eropa
2.1
3. Jepang
2.0
1.5
4. Inggris
2.0
2.7
5. Kanada
2.1
3.1
6. Korea
5.9
5.5
7. Australia
3.3
3.4
8. Taiwan
6.8
4.0
9. Swedia
1.4
3.1
10. Swiss
1.4
1.8
11. Hongkong
3.8
5.3
12. Denmark
2.2
2.0
13. Norwegia
3.5
2.6
14. Israel
5.1
3.7
15. Singapura
7.8
5.8
16. New Zealand
2.1
3.3
17. Cyprus
4.7
3.7
18. Iceland
1.9
3.4
III.Afrika
2.2
4.8
IV.Eropa Tengah & Timur
1.1
4.5
V.Asia
7.3
8.1
1. Brunei Darussalam
2.6
2. Kamboja
9.6
3. China
9.6
9.7
4. India
5.7
7.2
5. Indonesia
4.8
4.8
6. Laos PDR
6.6
6.7
7. Malaysia
7.4
5.5
8. Myanmar
5.3
11.1
9. Filipina
3.0
4.9
10.Thailand
5.8
4.8
11.Timor Leste
5.0
12.Vietnam
7.7
7.4
VI.Timur Tengah
4.5
4.9
1.Bahrain
4.8
6.1
2. Mesir
3.7
5.1
3. Iran
5.5
5.2
4. Qatar
4.1
9.8
5. Saudi Arabia
3.1
3.7
6. Uni Emirat Arab
6.6
7.3

1999
3.8
3.5
4.4
3.0
-0.1
3.0
5.5
9.5
4.4
5.7
4.5
1.3
4.0
2.6
2.0
2.9
7.2
4.3
4.8
4.1
2.8
0.5
6.5
3.1
12.1
7.6
6.9
0.8
7.3
6.1
10.9
3.4
4.4
4.8
1.9
4.3
6.1
1.9
5.5
-0.7
3.1

2000
4.8
4.0
3.7
3.8
2.9
3.8
5.2
8.5
3.4
5.8
4.3
3.6
10.0
3.5
3.3
8.9
10.1
3.9
5.0
4.3
3.2
4.9
7.0
2.9
8.8
8.4
5.4
5.4
5.8
8.9
13.7
6.0
4.8
15.5
6.8
5.4
5.2
5.4
5.1
10.9
4.9
12.4

2001
2.5
1.2
0.8
1.9
0.2
2.4
1.8
3.8
2.1
-2.2
1.1
1.2
0.6
0.7
2.0
-0.4
-2.4
2.7
4.0
3.9
4.3
0.2
6.0
2.7
8.1
8.3
3.9
3.6
5.7
0.3
11.3
1.8
2.2
16.5
6.9
3.0
4.6
3.5
3.7
6.3
0.5
1.7

2002
3.1
1.6
1.6
0.9
0.3
2.1
2.9
7.0
4.1
4.6
2.0
0.4
1.8
0.5
1.5
-0.6
4.2
5.2
2.0
-0.1
3.6
4.5
7.0
3.9
6.6
9.1
4.5
4.5
5.9
4.4
12.0
4.4
5.3
-6.7
7.1
4.0
5.2
3.2
7.5
3.2
0.1
2.6

2003
4.0
1.9
2.5
0.8
1.4
2.8
1.9
3.1
3.1
3.5
1.7
-0.2
3.2
0.4
1.0
2.3
3.1
3.5
1.8
2.7
4.7
4.8
8.3
2.9
8.5
10.0
6.9
4.8
6.1
5.5
13.8
4.9
7.1
-6.2
7.3
6.6
7.2
3.2
7.2
6.3
7.7
11.9

2004
5.3
3.2
3.6
2.0
2.7
3.3
3.1
4.7
3.7
6.2
4.1
2.5
8.6
2.1
3.9
5.2
8.8
4.4
4.2
7.6
5.8
6.7
8.8
0.5
10.3
10.1
7.9
5.0
6.4
7.2
13.6
6.4
6.3
0.3
7.8
5.6
5.6
4.1
5.1
17.7
5.3
9.7

2005
4.8
2.5
3.1
1.5
1.9
1.8
3.1
4.2
2.8
4.1
2.9
2.4
7.5
3.1
2.7
5.3
6.6
2.7
3.9
7.2
5.6
5.6
9.2
0.4
13.3
10.4
9.0
5.7
7.1
5.2
13.6
4.9
4.5
2.3
8.4
5.4
7.8
4.5
4.4
9.2
6.1
8.2

2006
5.4
2.9
2.9
2.8
2.2
2.8
2.8
5.0
2.7
4.7
4.2
3.2
6.9
3.5
2.8
5.2
7.9
1.6
3.8
2.6
5.6
6.3
9.8
5.1
10.8
11.1
9.7
5.5
7.6
5.9
12.7
5.4
5.0
-2.9
8.2
5.6
7.6
6.8
4.9
10.3
4.3
9.4

2007
5.2
2.5
1.9
2.5
2.0
3.1
2.5
4.8
4.4
4.1
3.6
2.4
5.7
1.9
3.5
5.1
7.5
2.8
3.8
2.1
5.7
5.8
9.8
1.9
9.5
11.5
8.9
6.2
7.1
5.8
5.5
6.3
4.0
27.4
8.3
5.9
6.8
7.1
6.0
14.2
4.1
7.7

2008
4.8
2.2
1.9
2.1
1.7
2.3
2.3
4.6
3.8
3.8
2.8
1.6
4.7
1.5
3.8
3.8
5.8
2.3
3.7
-0.1
6.5
5.2
8.8
2.3
7.7
10.0
8.4
6.1
7.6
5.6
4.0
5.8
4.5
3.8
8.2
5.9
6.5
7.3
6.0
14.1
4.3
6.6

Sumber: World Economic Outlook IMF, Oktober 2007

B.

PERKEMBANGAN MAKRO INDUSTRI DI INDONESIA
Secara kumulatif ekonomi Indonesia pada sembilan bulan pertama 2007
tumbuh sebesar 6,29 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu (Tabel 2.2). Pertumbuhan ini lebih tinggi dari target
dalam RAPBN 2007 yang mentargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini
sebesar 6,3 persen.
Pertumbuhan tertinggi pada Triwulan III 2007 lebih banyak terjadi pada
sektor-sektor jasa (non-tradable) dibanding sektor-sektor barang
(tradable). Sektor-sektor jasa yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah
7

Pengangkutan & Komunikasi (12,16 persen); Listrik, Gas & Air Bersih
(10,28 persen), Bangunan (8,31 persen), Keuangan, Real Estate & Jasa
Perusahaan (7,93 persen), Perdagangan, Hotel dan Restoran (7,36
persen) dan Jasa-jasa (6,50 persen).
Sedangkan sektor-sektor barang seperti Industri Pengolahan (termasuk
migas), Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan serta sektor
Pertambangan dan Penggalian, yang diharapkan dapat menyerap
angkatan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran, mengalami
pertumbuhan dibawah pertumbuhan ekonomi.
Tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan
perdagangan mempunyai peran sebesar 57 persen. Sampai saat ini
sektor industri pengolahan masih tetap menjadi kontributor tertinggi pada
perekonomian (PDB) nasional. Sektor industri pengolahan memberi
kontribusi sekitar 28 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 15
persen dan sektor pertanian 14 persen. Sedangkan sektor industri
pengolahan non migas sendiri memiliki kontribusi sekitar 23 persen
terhadap PDB nasional.
Tabel. 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (YoY)
LAPANGAN USAHA
Pertanian,Peternakan, Kehutanan & Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan (termasuk migas)
Listrik, Gas & Air Bersih
Konstruksi
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Real Estat & Jasa Persh.
Jasa-jasa
Perekonomian Nasional (PDB)
Sumber : BPS diolah Deperin

2005

2006

Tr-III 2007

(%)

(%)

(%)

2.66
3.11
4.57
6.30
7.42
8.38
12.97
6.79
5.05
5.68

2.98
2.21
4.63
5.87
8.97
6.13
13.64
5.65
6.22
5.48

4.29
3.70
5.00
10.28
8.31
7.36
12.16
7.93
6.50
6.29

Namun demikian selama 2 tahun terakhir (2006-2007) ternyata
pertumbuhan sektor industri non migas mengalami pertumbuhan dibawah
pertumbuhan ekonomi dimana sebelumnya selalu diatas pertumbuhan
ekonomi. Pada tahun 2006 pertumbuhan industri non migas mencapai
5,27 persen dan pada tahun 2007 s.d triwulan III 2007 baru mencapai
5,31 persen.
Bila diamati dari masing-masing subsektor (cabang) industri non migas,
pada Triwulan III tahun 2007, cabang industri yang mengalami
pertumbuhan positif adalah industri alat angkut, mesin dan peralatannya
yaitu tumbuh 8,06 persen, industri kertas dan barang cetakan 8,03 persen,
industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,44 persen, industri
semen dan barang galian bukan logam 5,45 persen, industri pupuk, kimia
dan barang dari karet tumbuh 5,20 persen, logam dasar, besi dan baja
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tumbuh 1,47 persen. Sedangkan cabang-cabang industri di luar yang
disebutkan mengalami pertumbuhan negatif. (Tabel 2.3).
Dengan melihat kinerja ekonomi dan industri sampai dengan kuartal ketiga
tahun 2007 maka diperkirakan industri pada tahun 2007 akan mampu
membukukan pertumbuhan sekitar 6,3 persen. Prognosa ini didasarkan
pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan investasi yang relatif masih
rendah disamping kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih
meskipun indikator makro ekonomi khususnya di sektor moneter
menunjukkan perbaikan-perbaikan yang berarti, misalnya tingkat inflasi
dan SBI rate yang semakin rendah. Industri pada tahun 2007 ditargetkan
tumbuh 6,31 persen.
Cabang-cabang industri yang memberikan sumbangan tinggi terhadap
pembentukan PDB industri pengolahan non migas, adalah cabang industri
makanan, minuman dan tembakau (29,43 persen); industri alat angkut,
mesin dan peralatannya (29,15 persen); industri pupuk, kimia dan barang
dari karet (12,49 persen); serta industri tekstil, barang kulit dan alas kaki
(10,74 persen). Cabang-cabang industri lainnya memiliki peran di bawah
10 persen.
Tabel. 2.3
Pertumbuhan Industri Non Migas s.d Tr III 2007 dan
Prognosa 2007 (YoY)
CABANG INDUSTRI
Makanan, Minuman & Tembakau
Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki
Barang Kayu & Hasil Hutan
Kertas & Barang Cetakan
Pupuk, Kimia & Barang dari Karet
Semen & Brg. Galian Non Logam
Logam Dasar, Besi & Baja
Alat Angkut, Mesin & Peralatan
Barang Lainnya
Total Industri
Sumber : BPS diolah Deperin

2005

2006

Tr-III 2007

(%)

(%)

(%)

2.75
1.31
-0.92
2.39
8.77
3.81
-3.70
12.38
2.61
5.86

7.22
1.23
-0.66
2.09
4.48
0.53
4.73
7.55
3.62
5.27

6.44
-2.16
-1.72
8.03
5.20
5.45
1.47
8.06
-1.33
5.31

Prognosa
2007
(%)
7.12
1.50
-2.00
8.50
5.10
6.00
2.50
9.00
3.00
6.31

9

Tabel. 2.4
Peranan masing-masing Cabang Industri terhadap PDB Sektor Industri
CABANG INDUSTRI
Makanan, Minuman dan Tembakau
Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki
Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.
Kertas dan Barang cetakan
Pupuk, Kimia & Barang dari karet
Semen & Brg. Galian bukan logam
Logam Dasar Besi & Baja
Alat Angk., Mesin & Peralatannya
Barang lainnya
Total Industri
Sumber : BPS diolah Deperin

2005
28.18
12.20
5.55
5.41
12.26
3.89
2.88
28.72
0.92
100.00

Persen (%)
2006
27.95
11.91
5.82
5.24
12.56
3.80
2.69
29.09
0.94
100.00

Tr-III 2007
29.43
10.74
6.02
5.10
12.49
3.67
2.53
29.15
0.86
100.00

Perkembangan ekspor nasional selama empat tahun terakhir
menunjukkan peningkatan yang semakin menggembirakan. Total realisasi
ekspor pada tahun 2005 tercatat sebesar US$ 85,66 miliar meningkat
19,66 persen dari tahun 2004 dan pada tahun 2006 pertumbuhan ekspor
meningkat sebesar 17,67 persen dengan nilai sebesar US$ 100,80
miliar. Tingginya ekspor pada tahun 2006 didorong oleh pertumbuhan
ekspor hasil industri migas dan non migas.
Sementara itu nilai ekspor Indonesia untuk periode Januari – September
2007 telah mencapai US$ 83,03 miliar atau meningkat 12,88 persen
dibanding periode yang sama tahun 2006. Pada periode yang sama tahun
2007 ekspor non migas mencapai US$ 67,65 miliar atau meningkat 17,47
persen.
Tabel. 2.5
Perkembangan Ekspor Non Migas Januari s.d September 2007 (YoY)
URAIAN
Tekstil Dan Produk Tekstil

Juta US$
Ags

Sep

%
Perub.

JAN-SEP (Juta US$)
2006

2007

% Perub.

921.7

835.5

-9.36

7,166.1

7,470.6

4.25

1,115.7

1,155.5

3.57

8,893.1

9,271.0

4.25

Besi Baja, Mesin & Otomotif

381.9

385.0

0.81

2,712.8

3,274.9

20.72

Kayu Dan Barang Dari Kayu

257.3

241.1

-6.32

2,424.1

2,387.5

-1.51

Kulit, Brg. Dari Kulit Dan Alas Kaki

172.3

144.7

-16.01

1,453.7

1,508.8

3.79

Kimia Dasar Dan Kimia Lainnya

597.4

423.6

-29.09

2,839.8

4,084.3

43.83

Kertas Dan Brg. Dari Kertas

349.9

381.6

9.07

2,967.2

3,191.2

7.55

Makanan Dan Minuman

122.4

103.7

-15.22

824.8

937.1

13.61

Karet Alam Dan Brg. Dari Karet

558.1

488.8

-12.42

4,223.4

4,568.8

8.18

Lemak Dan Minyak Hewani/Nabati

695.0

487.5

-29.86

4,161.8

6,024.1

44.75

Elektronika, Telematika, Mesin Listrik Dan Lainnya

Permata Dan Perhiasan

90.1

100.5

11.59

547.2

698.8

27.71

Lain-Lain

2,489.8

2,796.4

69.29

19,372.9

24,231.8

95.15

Non Migas

7,751.5

7,543.8

-2.68

57,586.8

67,648.9

17.47

Migas

1,854.9

1,975.3

6.49

15,966.3

15,376.2

-3.70

Total

9,606.4

9,519.1

-0.91

73,553.1

83,025.1

12.88

Sumber : BPS, diolah Deperin

Sejak Januari sampai dengan September 2007, nilai ekspor komoditi TPT
mencapai US$ 7,47 miliar atau naik 4,25 persen dibanding periode yang
sama tahun sebelumnya, begitu pula komoditi elektronika, telematika dan
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mesin listrik mengalami kenaikan sebesar 4,25 persen menjadi US$ 9,27
miliar. Ekspor komoditi industri yang mengalami pertumbuhan yang tinggi
(44,75 persen) adalah komoditi lemak dan minyak hewan/nabati yang
mencapai US$ 6,02 miliar dan komoditi kimia dasar dan kimia lainnya
yang tumbuh sekitar 43,83 persen menjadi US$ 4,08 miliar.
Dilihat dari sisi impor, selama Januari-September tahun 2007 nilainya
meningkat sebesar 17,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya yaitu menjadi US$ 53,67 miliar, dimana impor barang
konsumsi naik sebesar 39,39 persen menjadi US$ 4,98 miliar, impor
bahan baku/penolong meningkat 15,57 persen menjadi US$ 40,92 miliar
dan impor barang modal juga meningkat menjadi US$ 7,77 miliar atau
meningkat 15,56 persen. Peningkatan impor barang modal yang relatif
kecil memperlihatkan relatif masih rendahnya investasi di sektor industri,
dan rendahnya peningkatan impor bahan baku/penolong mengindikasikan
belum besarnya dinamika kegiatan sektor industri pada tahun 2007.
Sementara itu, realisasi investasi PMDN menunjukkan perkembangan
yang makin membaik walau masih tetap dibawah periode sebelum krisis.
Sektor industri adalah merupakan sektor utama yang masih paling banyak
diminati oleh perusahaan-perusahaan PMDN. Pada tahun 2006, realisasi
investasi PMDN di sektor industri mencapai Rp. 13,15 triliun dengan 98
proyek dari 164 proyek PMDN keseluruhan.
Sampai dengan bulan September tahun 2007 realisasi PMDN mencapai Rp.
32,88 triliun dimana Rp. 24,85 triliun berasal dari 79 proyek di sektor industri
pengolahan, diantaranya yang terbesar termasuk dalam industri kertas dan
percetakan (Rp. 14,55 triliun, 16 proyek).
Investasi PMA juga telah menunjukkan perkembangan yang membaik
pada tahun 2006, dimana investasi meningkat sebesar 2,92 persen, dari
US $ 3,50 miliar tahun 2005 menjadi US $ 3,60 miliar pada tahun 2006.
Perkembangan yang membaik ini terlihat selama dua tahun terakhir
setelah mengalami penurunan pada tahun 2003.
Secara kumulatif sampai bulan September tahun 2007, realisasi investasi
PMA telah mencapai nilai US$ 8,54 miliar dari 775 proyek, dimana 316
proyek senilai US$ 3,62 miliar merupakan investasi di sektor industri
pengolahan, diantaranya masuk ke industri logam, mesin dan elektronika
(80 proyek); industri tekstil (53 proyek); industri makanan (45 proyek);
industri karet dan plastik (26 proyek); industri kimia dan farmasi (26
proyek); kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya (29 proyek).
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabel. 2.6
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN menurut Cabang Industri
2005
2006
Cabang Industri
P
I
P
I
Industri Makanan
35
4,490.8 21
3,314.8
Industri Tekstil
22
1,640.7
7
81.7
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki
1
14.6
1
4.0
Industri Kayu
9
198.8
9
709.0
Industri Kertas dan Percetakan
13
9,732.7
9
1,871.2
Industri Kimia & Farmasi
16
1,944.2 10
3,248.9
Industri Karet dan Plastik
17
619.2 11
253.6
Industri Mineral Non Logam
4
774.6
4
218.2
Industri Logam, Mesin & Elektronika
16
1,151.5 22
3,334.2
Industri Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam
0.0
0.0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain
6
284.6
4
116.6
Industri Lainnya
8
79.4
0.0
JUMLAH
147
20,931.1 98 13,152.2

P
19
7
1
2
8
10
8
2
15
5
2
79

2007*
I
4,734.3
226.4
8.5
19.8
14,548.2
1,119.2
219.7
124.2
3,522.4
0.0
287.7
36.5
24,846.9

Sumber BKPM, diolah Depperin
CATATAN :
1.

Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka
Kontrak Karya, Perjanjian Karya, Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor,
Investasi Porto folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga

2

P

*

Data sementara, termasuk izin usaha tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 30 September 2007

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

: Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan , I : Nilai Realisasi Investasi dalam Rp. Milyar

Tabel. 2.7
Perkembangan Realisasi Investasi PMA menurut Cabang Industri
2005
2006
2007*
Cabang Industri
P
I
P
I
P
I
Industri Makanan
46
598.8 43
339.8 45
572.1
Industri Tekstil
30
70.9 61
423.9 53
114.0
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki
6
47.8 11
51.8
7
33.2
Industri Kayu
19
91.0 18
58.9 13
125.5
Industri Kertas dan Percetakan
6
9.9 16
747.0 10
428.5
Industri Kimia & Farmasi
41
1,152.9 32
264.6 26
1,563.7
Industri Karet dan Plastik
28
398.5 33
112.7 26
116.5
Industri Mineral Non Logam
11
66.2
7
94.8
5
26.8
Industri Logam, Mesin & Elektronika
87
522.9 86
955.2 80
265.3
Industri Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam
2
3.1
1
0.2
1
10.9
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain 31
359.7 28
438.5 29
336.9
Industri Lainnya
29
180.4 25
117.1 21
29.5
JUMLAH
336
3,502.1 361
3,604.5 316
3,622.9

Sumber BKPM, diolah Depperin
CATATAN :
1.

Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka
Kontrak Karya, Perjanjian Karya, Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor,
Investasi Porto folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga

2

P

*

Data sementara, termasuk izin usaha tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 30 September 2007

: Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan , I : Nilai Realisasi Investasi dalam US$.Juta
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C.

PERKEMBANGAN BEBERAPA INDUSTRI PENTING
1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
Industri TPT merupakan salah satu industri penting di Indonesia
karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, meraih devisa
ekspor, dan memenuhi kebutuhan sandang di dalam negeri.
Industri TPT Nasional pada tahun 2007 berjumlah 2.726 unit usaha
naik 1 persen dibandingkan denga tahun 2006; Sementara itu, nilai
investasi mencapai sebesar Rp.136,2 triliun (naik 0,4 persen); tenaga
kerja yang diserap sebanyak 1,2 juta orang (naik 2 persen); dan nilai
ekspornya diperkirakan mencapai US$ 10,25 miliar (naik 8,5 persen).
Secara rinci perkembangan kapasitas, volume dan utilisasi kapasitas
produksi industri TPT dapat dilihat pada Tabel 2.8.
Pada tahun 2007 investasi investasi yang ditanamkan tahun-tahun
sebelumnya sudah mulai berproduksi, namun belum secara maksimal
memanfaatkan kapasitas produksinya sehingga utilisasi pada tahun
2007 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2006.
Lain halnya dengan industri serat, benang, kain dan produk tekstil
lainnya yang mengalami peningkatan.
Tabel 2.8
Perkembangan Kapasitas, Volume Produksi dan Utilisasi Industri TPT

No
Jenis Industri
1 Serat

2 Benang

3 Kain

4 Pakaian Jadi

5 Produk Tekstil Lainnya

K
P
U
K
P
U
K
P
U
K
P
U
K
P
U

2003
1,049,824
776,200
73.94
2,335,318
1,646,911
70.52
1,724,495
1,273,525
73.85
590,322
461,632
78.2
89,875
35,284
39.26

2004
1,077,615
796,329
73.9
2,397,848
1,692,201
70.57
1,777,761
1,312,106
73.81
666,748
516,987
77.54
101,454
43,671
43.05

2005
1,077,615
808,211
75
2,397,848
1,750,429
73
1,777,761
1,315,543
74
500,061
400,049
80
101,454
45,654
45

2006
1,105,255
835,904
75.63
2,542,636
1,872,652
73.65
1,728,268
1,290,843
74.69
541,212
436,433
80.64
105,189
47,745
45.39

Perub (%)
2007
1,105,255
976,260
16.79
88.33
16.79
2,650,921
4.26
2,128,618
13.67
80.3
9.03
1,734,038
0.33
1,362,477
5.55
78.57
5.2
598,125
10.52
466,853
6.97
78.05
-3.21
105,202
0.01
53,273
11.58
50.64
11.56

Catatan :
K = Kapasitas Produksi (Ton); P = Produksi (Ton); U = Utilisasi (Persen)
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Tabel 2.9
Perkembangan Nilai Ekspor Industri TPT
No
Jenis Industri
2003
1 Serat
136,317,624
2 Benang
1,208,652,635
3 Kain
1,523,387,306
4 Pakaian Jadi
3,926,798,045
5 Produk Tekstil Lainnya
238,331,391
Total
7,033,487,001
Sumber : BPS, diolah Depperin

2004
197,198,317
1,480,764,471
1,420,162,117
4,289,682,609
259,643,769
7,647,451,283

2005
243,323,165
1,621,889,917
1,536,642,647
4,899,423,277
301,596,890
8,602,875,896

US$
Prognosa 2007
2006
286,199,265
334,254,678
1,791,264,974 2,036,106,786
1,508,841,271 1,592,572,706
5,533,913,084 5,919,636,228
326,069,197
363,817,969
9,446,287,791 10,246,388,367

Dalam rangka meremajakan mesin mesin industri TPT yang menurut
survey telah 70 persen-nya berumur diatas 20 tahun, pada tahun 2007
telah diluncurkan Program Peningkatan Teknologi ITPT (restrukturisasi
mesin/peralatan) dengan jumlah dana sebesar Rp.255 miliar yang
terbagi menjadi 2 skim dengan berkoordinasi bersama Bank Indonesia
dan beberapa Bank Pelaksana. Program tersebut akan terus berlanjut
pada tahun 2008 dengan alokasi dana sebesar Rp.400 miliar.
Dalam rangka mengurangi ketergantungan penyediaan bahan baku
kapas yang 99 persen masih diimpor telah dilakukan kerjasama
dengan Departemen Pertanian untuk mengembangkan tanaman
kapas pada daerah daerah yang iklimnya cukup mendukung seperti
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB dan beberapa daerah di
Jawa Tengah, yang diperkirakan dapat mengurangi ketergantungan
impor sebesar 4,5 persen. Selain itu telah dilakukan upaya mencari
bahan baku alternatif kapas, melalui pengembangan industri serat
rami yang pada saat ini telah diuji coba di 21 lokasi (meliputi 6 Provinsi
yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu
dan Jambi).
Dalam rangka meningkatkan keterampilan SDM industri TPT, telah
dilakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan SDM,
sedangkan untuk mengatasi permasalahan illegal import dan
transhipment telah dilakukan koordinasi dengan Dep.Perdagangan
dan Ditjen Bea Cukai untuk menyempurnakan aturan tata niaga
ekspor dan impor yang nampaknya menunjukkan perubahanperubahan yang menggembirakan.
2. Industri Alas Kaki
Pada tahun 2007 (s/d November 2007) industri alas kaki masih
menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2006, hal ini
disebabkan telah mulai berproduksinya beberapa investasi baru
maupun perluasan disamping peluang ekspor yang semakin membaik.
Perkembangan industri alas kaki dalam tahun
sebagaimana terlihat pada Tabel 2.10 dibawah ini.

2007

adalah
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Tabel 2.10
Perkembangan Industri Alas Kaki
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8

URAIAN
Investasi (Rp. Miliar)
Kapasitas (ribu pasang)
Tenaga Kerja (orang )
Produksi (ribu pasang)
Nilai Produksi (Rp. M)
Ekspor (USD, Juta)
Impor (USD. Juta)
Utilisasi (%)

2006
2007
Perub.
(s/d Nov)
(s/d Nov)
%
2,305
2,552
10.70
1,114,668 1,119,668
0.45
398,468
404,568
1.53
752,189
751,419
-0.10
26,881.00 26,853.00
-0.10
1,477.91
1,485.52
0.51
66.60
80.28
20.54
73.65
73.50
-0.20

Target
2007
2,635
1,120,668
405,370
819,730
29,295.00
1,607.98
85.70
73.50

3. Industri Besi Baja
Tingkat utilisasi industri besi baja nasional pada tahun tersebut
meningkat 4,8 persen menjadi 60,5 persen dari 57,8 persen pada
tahun 2006. Pengamatan yang dilakukan terhadap 12 jenis produk baja
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sekitar 2,1 persen sampai
21,2 persen, walaupun 5 jenis produk diantaranya mengalami
penurunan sekitar 0,09 persen sampai 17,5 persen yaitu antara lain
Besi Beton/Profil Ringan (- 4,3 persen), HRC/Plate (- 4,3 persen) dan
Pipa Las (-17,5 persen). Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya
perbaikan rutin mesin-mesin produksi, pemogokan buruh, dan
tingginya persediaan produk tahun-tahun sebelumnya serta
menurunnya permintaan dalam negeri. Kecenderungan meningkatnya
persediaan ini terutama disebabkan adanya kekhawatiran harga energi
akan terus meningkat sehingga perusahaan memproduksi pada harga
sebelum naik, hal ini terlihat dari meningkatnya produksi Baja Billet
(11,3 persen) yang merupakan industri baja dengan konsumsi energi
listrik sangat tinggi.
Ternyata penurunan produksi HRC/Plate dalam negeri tidak
menurunkan tingkat konsumsi dalam negeri terhadap produk tersebut,
terutama untuk jenis baja khusus yang belum bisa diproduksi dalam
negeri. Kekurangan produksi dalam negeri dipasok oleh produk impor
yang volumenya meningkat, dimana data dari Januari – Agustus 2007
meningkat sebesar 43,1 persen menjadi 901,1 ribu ton dari 629,5 ribu
ton pada periode yang sama tahun 2006.
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Tabel 2.11
Kapasitas Terpasang dan
Produksi Industri Besi/Baja
Ton
No.

Kelompok

Kapasitas
Terpasang 2007

2006

Perub (%)

Produksi
Prognosa 2007

2007-2006

1

Besi Spons

2,300,000

1,200,170

1,318,546

9.86

2

Slab Baja

1,850,000

1,291,810

1,346,600

4.24

3

Billet/Ingot/Bloom

5,564,200

2,512,695

2,795,373

11.25

4

Besi Beton/Profil Ringan

4,346,000

1,821,423

1,744,012

-4.25

5

Batang Kawat Baja

1,390,000

834,070

919,562

10.25

6 Profil Berat (Rolled)
- HRC
- Plate

250,000

200,535

243,038

21.2

2,200,000

1,658,588

1,657,111

-0.09
-12.67

920,000

835,493

729,673

7

HRC & Plate

3,120,000

2,494,081

2,386,785

-4.3

8

Pipa Las Lurus/Spiral

2,243,000

779,181

642,832

-17.5

9

CRC/Sheet

1,350,000

761,974

788,643

3.5

10

BjLS/warna

1,200,000

322,258

333,537

3.5

11

Tin Plate

130,000

83,500

86,423

3.5

4. Industri Mesin
Industri mesin mempunyai peran yang sangat penting di dalam
mendukung perkembangan sektor industri manufaktur maupun sektorsektor perekonomian lainnya seperti konstruksi, pertambangan,
energi,pertanian dan lain-lain. Industri Mesin yang akan diuraikan
meliputi: Industri Mesin/Peralatan Pabrik, Industri Mesin/Peralatan
Listrik, Industri Mesin/Peralatan Pertanian dan Industri Alat Berat.
Perkembangan investasi industri mesin dan nilai ekspor-impornya
dapat dilihat pada Tabel 2.12 sampai 2.17.
Tabel 2.12
Perkembangan Investasi Industri Mesin
No

1
2
3
4
5
6
7
8

Kelompok Industri

2004
2005
2006
2007 (Jan-Juni)
Ribu US$ Rp (Jt) Ribu US$ Rp (Jt) Ribu US$ Rp (Jt) Ribu US$ Rp (Jt)

Konstruksi Baja
1,600 60,000
Alat Konstruksi
Mesin Pertanian
700
Mesin Proses
10,678 94,250
Alat Energi
10,500
Alat Penunjang
43,450
420
Mesin Kelistrikan
26,100
69
RBPI
93,028 154,739
Jumlah
Sumber: BKPM, Diolah Depperin

3,885
35,521
1,400
48,825
1,250
90,881

127,462
- 320,819
5,299
388,300 48,970 3,575
106,800 11,352
4,200
7,813
16,885
1,130 5,000
648,946 390,084 8,575

83
20,925 33,094
300 7,364
4,380
25,688 40,458
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Tabel 2.13
Perkembangan Nilai Ekspor Industri Mesin
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Kelompok
Konstruksi Baja
Alat Konstruksi
Mesin Pertanian
Mesin Proses
Alat Energi
Alat Penunjang
Mesin Kelistrikan
RBPI

2004
84.25
189.41
10.70
121.78
76.35
482.21
651.70
-

2005
67.15
325.92
13.15
191.00
90.85
640.46
603.10
-

2006
115.92
453.57
22.07
224.09
128.74
778.85
761.72
-

Juta US$
SM I
80.66
228.88
10.37
358.42
86.64
399.80
448.02
-

1,616.40 1,931.63 2,484.96 1,612.79
Jumlah
Sumber: BKPM, Diolah Depperin

Tabel 2.14
Perkembangan Nilai Impor Industri Mesin
No
1
2
3
4
5
6
7
8

2004
2005
Kelompok Industri
Konstruksi Baja
52,04
144,53
Alat Konstruksi
988,51 1.478.49
Mesin Pertanian
121,91
153,62
Mesin Proses
1.667,96 1.854,63
Alat Energi
441,85
748,75
Alat Penunjang
1.840,30 2.190,59
Mesin Kelistrikan
407,85
520,67
RBPI
-

Juta US$
SM I
2006
2007
66,51
38,27
1.229,32
695,66
180,93
84,15
1.793,59 1.023,78
649,41
341,85
2.066,24 1.112,43
396,74
287,53
-

5,520,42 7,091,26 6.382,74 3.583,77
Jumlah
Sumber: BKPM, Diolah Depperin

a. Industri Mesin/Peralatan Pabrik
Kebutuhan mesin/peralatan pabrik dunia semakin meningkat,
terutama di negara-negara ASEAN, Timur Tengah, dan negaranegara Eropa Timur. Kebutuhan mesin/peralatan pabrik dunia pada
5 (lima) tahun terakhir (2005-2010) diperkirakan sebesar US$ 120
Miliar. Peranan Industri mesin/peralatan pabrik nasional di dunia
hanya mencapai 0,04 persen pada tahun 2004 dan diperkirakan
akan meningkat menjadi 0,05 persen pada tahun 2009.
Rencana pengembangan kebun kelapa sawit di Sumatera dan
Kalimantan seluas 2 juta hektar, diperkirakan akan memerlukan
ratusan unit (30 ton TBS/jam) pabrik kelapa sawit dalam 10 tahun
mendatang. Demikian pula rencana pembangunan 11 pabrik gula di
luar Pulau Jawa skala besar dan menengah dengan kapasitas
60.000 - 120.000 ton per tahun yang nilai investasinya sekitar US$
800 juta merupakan peluang yang perlu dioptimalkan oleh industri
mesin/peralatan pabrik dalam negeri.
Jumlah industri mesin/peralatan pabrik yang telah masuk dalam
Gabungan Asosiasi Perusahaaan Pengerjaan Logam dan Mesin
Indonesia (GAMMA) sebanyak 116 perusahaan, yaitu :
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Industri konstruksi baja :
Industri peralatan pabrik :
Industri pengerjaan logam &
permesinan
:
Industri boiler
:

20 perusahaan
14 perusahaan
61 perusahaan
21 perusahaan

Tabel 2.15.
Perkembangan Industri Mesin/Peralatan Pabrik
URAIAN
Jumlah perusahaan
Nilai Investasi (Rp. Miliar)
Jenis/Nilai Produksi
- Alat Penunjang (Rp. Miliar)
- Mesin Energi ( Rp. Miliar)
- Mesin Proses (Rp. Miliar)
Tenaga kerja (Orang)
Ekspor (US$ Juta)
Utilisasi (%)

2004
350
313,14

2005
358
315,20

2006
364
68.139

2007
370
80.135

13.416
3.216
4.048
53.431
689,9
56,7

14.500
3.500
5.500
55.000
900,0
58,5

15.404
5.267
7.275
96.762
1.130
61,89

7.702
2.633
3.613
97.942
843
65,41

b. Industri Mesin/Peralatan Listrik
Untuk memenuhi permintaan energi listrik nasional sekitar 8 – 9
persen per tahun dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik lebih
kurang 1.250 MW setiap tahunnya. Dalam rencana induk
pembangunan kelistrikan pemerintah memberikan kesempatan
partisipasi masyarakat secara luas untuk melakukan investasi di
bidang pembangkit listrik.
Sehubungan dengan perkembangan permintaan energi tersebut
harus dibangun sinergi kebijakan
dalam rangka optimalisasi
penggunaan mesin/peralatan pembangkit serta distribusi listrik
buatan dalam negeri meliputi pihak pembuat kebijakan, perusahaan
listrik, perusahaan manufaktur mesin/ peralatan pembangkit listrik,
perusahaan EPC dan pihak terkait lainnya.
Gap analysis antara Permintaan dengan Penawaran produk mesin
dan peralatan pembangkit serta distribusi listrik adalah sebagai
berikut:
Transformator :
2004
= - 11.363 unit,
2009
= - 56.815 unit.
Switch gear &
Control Board :
2004
= - 43.684 unit,
2009
= - 218.420 unit.
KWH-meter :
2004
= - 1.499.000 unit,
2009
= - 7.495.000. unit
MCB :
2004
= - 1.625.000 unit,
2009
= - 8125.000. unit.
Motor/Generator:
2004
= - 26.376 unit,
2009
= - 131.880 unit
Diesel :
2004
= - 633 unit,
2009
= - 3165 unit
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c. Industri Mesin/Peralatan Pertanian (Alsintan)
Pemerintah sejak Pelita III s.d IV telah mendorong tumbuhnya
industri Alsintan skala besar-menengah yang mencapai 95
perusahaan. Tarif bea masuk alsintan pada Pelita III dan IV sekitar
30 persen-40 persen, namun sejak tahun 1992 Pemerintah
menurunkan tarif bea masuknya menjadi 0 persen-10 persen,
sehingga industri Alsintan yang berskala besar-menengah
berkurang menjadi 33 perusahaan. Pada saat ini pasar dalam
negeri dibanjiri oleh produk alsintan dari Korea, Taiwan dan
khususnya dari China dengan harga yang sangat murah, namun
mutunya rendah. Sementara itu Pemerintah akan melakukan
revitalisasi sektor pertanian, dengan mekanisasi pertanian untuk
meningkatkan produksi padi.
Pada saat ini produsen Alsintan skala menengah besar tercatat 33
perusahaan yang memproduksi:

Traktor Pertanian : 14 perusahaan

Pompa Irigasi
: 18 perusahaan

Thresher
: 16 perusahaan

Rice Milling Unit : 11 perusahaan

Power Sprayer :
3 perusahaan

Polisher
:
5 perusahaan

Husker
:
3 perusahaan
Produsen Alsintan skala kecil tercatat mencapai 600 unit usaha
sedangkan bengkel tercatat 15.000 unit usaha.
Ekspor Alsintan dalam 5 tahun terakhir rata-rata mencapai US.$
40, 10 juta per tahun. Sedangkan tingkat utilisasi industri Alsintan
saat ini hanya sekitar 40 – 50 persen dengan tingkat daya saing
masih rendah.
d. Industri Alat Berat
Industri alat berat nasional telah mampu memproduksi berbagai
jenis dan spesifikasi produk jadi serta industri komponen dan sub
komponen alat berat.
Jenis produksinya adalah Excavator ( 10-45 ton), Buldozer (17-28
ton), Motor Grader ( 10-13 ton), Wheel Loader ( 10-28 ton), Forklift
(1.5-5 ton), Road Roller (8-12 ton), Dump Truck (40-70ton), serta
komponen dan sub komponen alat berat.
Kapasitas produksinya saat ini mencapai total 8.214 unit/ tahun
yang terdiri dari :

Buldozer
: 1389 unit/ tahun

Excavator
: 2150 unit/ tahun

Motor Grader
: 235 unit/ tahun

Forklift
: 3750 unit/ tahun

Wheel Loader
: 90 unit/ tahun
Industri alat berat dan komponen yang tergabung dalam Asosiasi
Industri Alat Besar Indonesia (HINABI) berjumlah 21 perusahaan
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terdiri dari 5 perusahaan besar/utama yaitu : Komatsu Indonesia,
Natra Raya, Hitachi Construction, United Tractors Pandu Enginering
dan Barata Indonesia. Sedangkan industri komponen yang masuk
sebagai anggota HINABI antara lain adalah Katsushiro Indonesia,
Sinarputra Pemuda, Murinda, Komoda Indonesia, Komatsu
Undercarriage, Hanken Indonesia, Hokuriku United Forging,
Ekabaja Ciptani Perkasa dan Waja Kamajaya Sentosa.
Sebagai perbandingan, Jepang dan Korea memiliki industri alat
berat yang mampu
memproduksi semua jenis alat berat,
sedangkan Cina dan India baru dapat memproduksi Medium class
range of Excavator, Buldozer, Wheel loader, dll. Pabrik-pabrik alat
berat terbesar di dunia berada di Jepang seperti Komatsu,
Caterpilar, Mitsubishi, Hitachi, dan Kobelco, sedangkan di Korea
pabrik alat berat yang cukup besar adalah Daewoo, Hunday,
Samsung, Volvo. Pabrik alat berat di China, India, Thailand dan
Indonesia masih berafiliasi pada merk-merk alat berat Jepang.
Perkembangan perkiraan produksi industri alat berat nasional pada
tahun 2006 dan tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 2.16.
Tabel 2.16
Perkiraan Produksi Industri Alat Berat Nasional
Unit
No.
Jenis Alat Berat
2006
2007
1,850
2,450
1 Excavator
2 Buldozer
780
835
150
89
3 Motor Grader
4 Off Road Dump
130
175
5 Forklift
91
85
6 Handling Eq
109
80
7 Road Construction
210
335

Untuk mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produksi
Dalam Negeri, perkembangan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) industri alat berat dapat dilihat pada tabel 2.17.
Tabel 2.17
Program Perkembangan TKDN Industri Alat Berat
(%)
Kandungan Lokal
Excavator
Buldozer
Motor Grader
Forklift
Dump Truck

2005
45
40
35
30
20

2006
50
45
40
40
30

2009
60
60
55
55
50

5. Industri Perkapalan
Industri perkapalan atau galangan kapal merupakan industri yang
memiliki keterkaitan yang sangat luas baik ke industri hulunya maupun
ke industri hilirnya sehingga dikategorikan sebagai industri strategis
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dan merupakan industri masa depan yang mempunyai prospek yang
cerah. Saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan industri
perkapalan/galangan kapal yang mampu memproduksi kapal baru dan
memperbaiki/reparasi kapal. Meskipun jumlah perusahaan cukup
banyak, namun sebagian besar hanya mampu membangun dan
mereparasi kapal-kapal berukuran kecil atau kurang dari 10.000 DWT
serta mesin/peralatan produksinya relatif sudah tua.
Industri galangan kapal dalam negeri memiliki fasilitas produksi
terbesar berupa dok gali (graving dock) dengan kapasitas 150.000
DWT yang dapat dipergunakan untuk membangun kapal baru maupun
untuk memperbaiki/reparasi kapal. Pengalaman industri galangan
kapal dalam negeri membangun kapal baru berbagai jenis, tipe dan
ukuran sampai dengan ukuran/kapasitas 50.000 DWT.
Dalam tiga tahun terakhir industri galangan kapal mengalami
perkembangan yang menggembirakan dimana terjadi pertumbuhan
investasi yang sangat pesat khususnya di Pulau Batam yang sampai
saat ini telah mencapai sekitar 65 perusahaan. Hal ini disebabkan
karena iklim investasi (insentif fiskal dan tata niaga) yang
dikembangkan di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (Bonded Zone /
Kawasan Berikat, dan KEK / Kawasan Ekonomi Khusus) menarik
minat investor asing, juga karena pulau Batam dekat dengan sumber
bahan baku/perdagangan, yaitu Singapura. Faktor lain yang
menyebabkan pertumbuhan investasi industri galangan kapal cukup
besar adalah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang intinya
adalah penerapan azas, yang didalamnya juga diamanatkan
pengembangan industri perkapalan nasional untuk mendukung
pelaksanaan pemberdayaan industri pelayaran nasional.
Dalam rangka mendorong pengembangan industri perkapalan nasional
untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2005,
Departemen Perindustrian telah mengambil langkah-langkah kebijakan
antara lain:
-

Pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/
PDRKN (National Ship Design and Engineering Centre-NASDEC)
yang merupakan hasil kerjasama antara Departemen Perindustrian
dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember / ITS, dan telah
diluncurkan pada tanggal 24 April 2006 di Surabaya.
Dalam tahun 2007, PDRKN / NASDEC sudah dilengkapi dengan
pembangunan gedung, peralatan hardware dan software hingga
diharapkan akan mampu mengemban visi dan misinya.

-

Saat ini sedang diusulkan (finalisasi) Peraturan Bersama Menteri
Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Negara BUMN dan Menteri Perindustrian tentang pembangunan
dan pemeliharaan kapal yang pembiayaannya menggunakan
APBN/APBD dan anggaran BUMN/BUMD wajib dilaksanakan pada
industri perkapalan / galangan kapal dalam negeri.
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-

Memfasilitasi pengembangan kawasan khusus industri perkapalan
berlokasi di kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

6. Industri Kendaraan Bermotor
Saat ini telah terdapat 15 perusahaan industri perakit kendaraan
bermotor roda empat, 16 perusahaan perakit sepeda motor, yang
didukung oleh sekitar 250 perusahaan industri komponen yang
memproduksi berbagai jenis komponen mulai dari komponen universal
sampai komponen utama seperti engine dan transmisi.
Perkembangan industri kendaraan bermotor di Indonesia saat ini
menunjukkan peningkatan yang sangat baik sehingga memberikan
rasa optimis untuk dapat melangkah lebih jauh. Perkembangan ini
diperkirakan akan bergerak terus dalam beberapa tahun mendatang.
Walaupun terjadi penurunan pasar dalam negeri pada tahun 2006
yang mencapai kurang lebih 40 persen untuk kendaraan roda empat
dan sekitar 15 persen untuk kendaraan roda dua namun
perkembangan ekspor kendaraan CBU melonjak lebih kurang 70
persen. Hal ini menunjukkan daya saing produk otomotif Indonesia
yang cukup baik.
Investasi yang tertanam di sektor otomotif pada tahun 2007 telah
mencapai sekitar Rp. 18,054 triliun dengan kumulatif tenaga kerja
mencapai 186.000 orang. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
beberapa perusahaan otomotif melakukan penambahan investasi
diantaranya adalah PT. Astra Daihatsu Motor dengan nilai investasi
sekitar Rp. 3 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi
150.000 unit/tahun, PT. Astra Honda Motor dengan investasi sekitar
US$ 101 juta, PT. Yamaha Motor Manufacturing dan PT. Yamaha
Motor Manufacturing West Java dengan nilai investasi sekitar 7 miliar
Yen untuk meningkatkan kemampuan peralatan produksi kedua pabrik
tersebut.
Disamping penambahan investasi tersebut diatas, PT. TVS Motor
Company Indonesia – sebuah perusahaan industri sepeda motor milik
TVS Motor Ltd. Singapura dan investor dari India, saat ini sedang
dalam proses merealisasikan investasi sebesar US$ 42,6 juta di
Indonesia yang diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja sekitar 500
orang.
Produksi kendaraan bermotor roda empat pada tahun 2007
diperkirakan mencapai 420.000 unit, mengalami kenaikan sebesar
35,14 persen bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebanyak 296.008
unit. Dalam periode yang sama produksi kendaraan bermotor roda
dua diperkirakan mencapai 4.900.000 unit, meningkat sekitar 450.000
unit atau naik sebesar 10,1 persen dibanding pada tahun 2006.
Perkembangan tersebut diperkirakan akan meningkat terus dalam
beberapa tahun kedepan, sejalan dengan makin membaiknya indikator
makro ekonomi nasional serta adanya upaya untuk terus
meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan.
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Dengan memanfaatkan pasar domestik sebagai Base Load diharapkan
industri otomotif nasional dapat lebih berperan sebagai salah satu
basis produksi otomotif di ASEAN, khususnya untuk kendaraan MPV
dan menjadi produsen ke-3 terbesar kendaraan bermotor roda dua di
dunia setelah China dan India.
Sejalan dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang cukup
menggembirakan, kegiatan ekspor produk industri otomotif juga
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai ekspor produk
otomotif tahun 2007 mencapai lebih dari US$ 2,50 miliar, naik sebesar
35,0 persen dibanding total nilai ekspor sebesar US$ 1,85 miliar pada
tahun 2006. Beberapa produk kendaraan bermotor utuh (CBU) yang
telah masuk ke pasar global diantaranya adalah Toyota (Avanza dan
Innova), dan Daihatsu, dengan perkiraan volume ekspor sebesar
60.000 unit/tahun. Sedangkan total nilai impor produk otomotif pada
tahun 2007 mencapai US$ 3,30 miliar sehingga bila dibandingkan
dengan nilai ekspor, industri otomotif nasional mengalami defisit
sebesar US$.0,8 miliar.
Perkembangan pasar domestik produk industri otomotif khususnya
untuk kendaraan bermotor roda-4 pada tahun 2007 mengalami
peningkatan yang cukup tajam.
Selama tahun 2007 diprediksi
penjualan akan mencapai 380.000 unit, atau terjadi peningkatan
sebesar 19,12 persen dibanding penjualan tahun 2006 yakni sebesar
319.000 unit.
Untuk menekan dampak dari kenaikan BBM terutama untuk yang non
subsidi dan tingginya premi asuransi sebagaimana ditetapkan oleh
kebijakan Menkeu yang baru, saat ini sedang dilakukan berbagai
upaya untuk membantu perusahaan menurunkan biaya produksi,
diantaranya melalui pemberian fasilitas keringanan BM atas impor
bahan baku untuk pembuatan komponen dalam negeri serta
penurunan PPn-BM.
Disamping itu juga telah dilakukan pemberian bantuan berupa
bimbingan peningkatan produktivitas kepada industri-industri
komponen baik dengan memanfaatkan bantuan asing maupun dengan
menggunakan tenaga-tenaga dari dalam negeri.
Dari sisi penguasaan teknologi, industri kendaraan bermotor dalam
negeri khususnya sepeda motor telah mampu menghasilkan produk
sepeda motor yang benar-benar dirancang dan direkayasa
sepenuhnya oleh perusahaan dan tenaga ahli Indonesia, yaitu oleh
PT. Kanzen Motor Indonesia yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh
bangsa Indonesia. Namun demikian secara umum pengembangan
industri kendaraan bermotor nasional masih mengalami berbagai
kendala diantaranya masih lemahnya dukungan industri pendukung
seperti industri bahan baku dan komponen dalam negeri yang
menyebabkan masih tingginya ketergantungan industri otomotif
terhadap impor bahan baku dan komponen, disamping keterbatasan
kemampuan design & engineering serta infrastruktur yang tersedia.
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7. Industri Elektronika Konsumsi
Pada saat ini industri elektronika yang mencakup industri elektronika
konsumsi, peralatan listrik, industri elektronika bisnis dan peralatan
kontrol dan komponen elektronika mengalami perkembangan yang
cukup baik. Pada saat ini terdapat sekitar 235 perusahaan dengan nilai
investasi sebesar US$ 481 juta, menyerap tenaga kerja sebanyak 235
ribu orang. Penyumbang terbesar dari ekspor elektronika tersebut
adalah perusahaan-perusahaan multinasional dari Jepang dan Korea
seperti Panasonic, Sanyo, LG, Samsung, Toshiba dan Sharp.
Panasonic Manufacturing Indonesia telah dijadikan basis produksi
untuk kulkas satu pintu di ASEAN sedangkan LG Indonesia telah di
jadikan basis produksi untuk kulkas, khususnya untuk mengisi pasar
Eropa dan Rusia dengan pangsa pasar 38 persen yang bernilai US$
455 juta. Untuk wilayah Asia, Timur Tengah dan Afrika masing-masing
memiliki peranan ekspor sekitar 36 persen yang bernilai US$ 430 juta.
Panasonic Gobel Manufacturing pada tahun 2007 telah melakukan
perluasan pabrik baterai Lithium dengan tambahan nilai investasi
sebesar US$ 14 juta sehingga total investasi mencapai US$ 40 juta
dan kapasitas terpasang meningkat 200 persen dibanding dengan
kapasitas produksi tahun 2005. Perusahaan ini mengekspor 45 persen
kebutuhan dunia baterai Lithium.
Sejalan dengan perkembangan teknologi maka perusahaanperusahaan elektronika telah mengarahkan produknya kearah
digitalisasi, seperti TV LCD / Plasma, Mesin Cuci Automatic, AC diatas
2 PK dan Kulkas diatas 220 liter. Demikian juga dalam rangka menjaga
kelestarian lingkungan telah diproduksi produk-produk ramah
lingkungan seperti AC, mesin cuci dan lemari pendingin.
Industri komponen elektronika sebagian besar berlokasi di Batam dan
berorientasi ekspor, seperti LCD, cell phone, computer driver, semi
conductor.
Pengembangan industri lampu hemat energi (LHE) didorong sesuai
dengan program pencegahan global warming dan penghematan energi
nasional. Pada tahun 2007 terdapat investasi LHE baru sebanyak 5
perusahaan yang saat ini dalam tahap persiapan, dan diharapkan pada
awal tahun 2008 siap untuk berproduksi.
Dalam rangka mempersiapkan Indonesia menghadapi Electric and
Electrical Equipment Mutual Recognition Agreement (EEEMRA) pada
awal tahun 2010, telah difasilitasi pembentukan lab uji komponen
elektronika di Batam serta telah disusun 6 SNI produk elektronika
meliputi audio video, kipas angin, kulkas, TV, mesin cuci dan pompa
dan pada tahun 2008 akan ditingkatkan menjadi SNI wajib.
Dalam rangka pengembangan teknologi telah dilakukan kerjasama
antra pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi, sebagai contoh
Departemen Perindustrian telah memfasilitasi kerjasama PT. Sanyo
Indonesia dengan ITB dan telah diluncurkan pompa air ”Waste Water
Treatment “yang sangat bermanfaat khususnya untuk mengatasi
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permasalahan air bersih di daerah-daerah yang membutuhkan.
Disamping itu PT. Panasonic Manufacturing Indonesia telah
bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor untuk menghasilkan
Kulkas dan Air Conditioner yang ramah lingkungan.
8. Industri Telematika
Pada tahun 2007 diperkirakan Industri Telematika mengalami
pertumbuhan sebesar 11,5 persen. Nilai ekspornya yang pada tahun
2006 mencapai US$. 2,83 miliar diperkirakan akan meningkat menjadi
sebesar US$ 3,02 miliar pada tahun 2007. Sedangkan nilai produksi
Industri Telematika yang pada tahun 2006 sebesar Rp. 40,3 Triliun,
diperkirakan meningkat menjadi Rp. 45,73 Triliun pada tahun 2007.
Prospek pengembangan industri Telematika masih sangat
menjanjikan, karena dukungan faktor pengembangan inovasi produk
serta konvergensi pelbagai teknologi Telematika.
Standar Kematangan Industri Perangkat Lunak Indonesia (KIPI versi 1)
bagi perusahaan Software direncanakan penerapannya dimulai pada
tahun 2008. Saat ini dilakukan persiapan - persiapan yang berkaitan
dengan penyiapan Institusi/kelembagaan, Assessor, dll. Melalui
penerapan KIPI versi 1 atau CMM (Capability Maturity Model) versi
Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan daya
saing industri software dalam negeri. Disamping itu dengan
tersedianya perusahaan industri software dalam negeri yang
berstandar tinggi tentu akan dapat membuka peluang yang lebih besar
dalam konteks upaya kolaborasi maupun kerjasama lainnya dengan
perusahaan Multi National Company (MNC).
Pengembangan RICE (Regional IT Center of Excellence) terus
didorong sebagai upaya penyiapan SDM serta Komunitas industri
software. Saat ini RICE telah didirikan di 10 (sepuluh) kota yaitu :
Jakarta, Bogor, Cimahi, Bandung, Surabaya, Denpasar, Manado,
Makassar, Balikpapan dan Medan. Pengelolaan RICE dilakukan
dengan melibatkan stakeholder baik dari unsur Pemerintahan,
Akademisi serta Dunia Usaha.
Pengembangan IBC (Incubator Business Center) diharapkan dapat
melahirkan Wirausaha Baru yang berkualitas dan mampu memberikan
kontribusi dalam mendukung pengembangan industri Telematika
secara umum. Sampai saat ini IBC telah dibentuk di 3 (tiga) kota yaitu
Solo, Depok dan Salatiga.
Industri Telekomunikasi dalam negeri akan terus ditingkatkan
kompetensinya di bidang
R&D, Manufacturing & Engineering
Services, antara lain yang berkaitan dengan produk : Perangkat
transmisi radio, Perangkat Sentral Telefon Digital, Perangkat Terminal,
Peralatan pendukung serta produk yang berbasis teknologi Broadband
Wireless Access (BWA). Untuk 5 tahun kedepan nilai belanja modal
(Capex) peralatan Telekomunikasi dalam negeri mencapai sekitar Rp
150 triliun. Namun peluang pasar yang sangat potensial tersebut, baru
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3 persen nya saja dibelanjakan untuk produk industri telekomunikasi
dalam negeri.
Industri Kabel Optik dalam negeri telah mampu menghasilkan produk
yang berkualitas dengan kandungan lokal mencapai lebih dari 40
persen . Dengan kapasitas terpasang produksinya sekitar 930.000
Kilometer per-tahun, saat ini sedang diupayakan agar kemampuan
industri Kabel Optik dalam negeri tersebut dapat dimanfaatkan dalam
mendukung Proyek Besar “Palapa Ring”.
9. Industri Petrokimia
Perkembangan kapasitas produksi dan utilisasi industri petrokimia
pada tahun 2007 menunjukkan kenaikan dibandingkan pada tahun
2006 walaupun tidak sangat signifikan, yaitu sebesar 0,3 persen untuk
kapasitas produksi, dan untuk utilisasi sebesar 1,8 persen. Kapasitas
produksi mencapai 26,37 juta ton dengan utilisasi rata-rata sebesar
92,87 persen pada tahun 2007.
Untuk periode yang sama ekspor industri petrokimia menunjukkan
kenaikan yang cukup tinggi, yaitu untuk volume meningkat 18,66
persen atau menjadi 4,3 juta ton dan untuk nilai meningkat 12,57
persen atau US$ 2,92 miliar. Sedangkan nilai investasinya meningkat
sebesar 2,19 persen.
Secara rinci perkembangan industri petrokimia dapat dilihat pada Tabel
2.18 berikut:
Tabel 2.18
Kinerja Industri Petrokimia
NO

Uraian

1 - Kapasitas Produksi (Ton)
- Produksi, (Ton)
- Utilisasi Produksi (%)
2. Ekspor
- Volume (Ton)
- Nilai (US $ 000)
3. Investasi (US $ juta)
Investasi (Rp juta)
4. Tenaga Kerja (orang)

2004

2005

2006

2007

24.904.660
22.603.083
90,76

25.923.610
23.598.845
91,03

26.293.610
23.991.819
91,25

26.379.610
24.498.241
92,87

3.610.817
2.345.995
83.110
7.940.359
40.527

4.362.129
2.665.363
83.360
8.380.632
39.998

3.666.757
2.597.169
83.360
6.864.972
48.753

4.350.814
2.923.579
83.360
7.014.972
38.019

10. Industri Pupuk
Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang memiliki
peranan penting dalam rangka mendukung Program Ketahanan
Pangan Nasional. Oleh karena itu produksi pupuk di dalam negeri
sampai saat ini diutamakan untukmemenuhi kebutuhan pupuk sektor
pertanian.
Perkembangan industri pupuk (urea, ZA, TSP, NPK ) di Indonesia
sangat tergantung dari pasokan bahan baku gas dalam negeri,
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sehingga beberapa pabrik pupuk seperti PT PIM, PT Pupuk Kujang
dan PT Pupuk Kaltim tidak dapat beroperasi secara optimal.
Pada tahun 2007 kapasitas produksi pupuk urea mencapai 7,87 juta
ton per tahun dengan utilisasi sekitar 80,4 persen; pupuk ZA 650 ribu
ton per tahun; pupuk TSP 1,14 juta ton per tahun; dan NPK 300 ribu
ton per tahun. Kinerja Industri Pupuk secara rinci dapat dilihat pada
Tabel 2.19.
Tabel 2.19
Kinerja Industri Pupuk Urea, ZA, TSP, NPK
URAIAN
NO
A.
UREA
1. - Kapasitas Produksi (Ton)
- Produksi, (Ton)
- Utilisasi Produksi (%)
2. Ekspor
- Volume (Ton)
- Nilai (US $ 000)
B.
ZA
1. - Kapasitas Produksi (Ton)
- Produksi, (Ton)
- Utilisasi Produksi (%)
2. Ekspor
- Volume (Ton)
- Nilai (US $ 000)
C.
TSP
1. - Kapasitas Produksi (Ton)
- Produksi, (Ton)
- Utilisasi Produksi (%)
2. Ekspor
- Volume (Ton)
- Nilai (US $ 000)
D.
NPK
1. - Kapasitas Produksi (Ton)
- Produksi, (Ton)
- Utilisasi Produksi (%)
2. Ekspor
- Volume (Ton)
- Nilai (US $ 000)

2004

2005

2006

2007

6.732.000 7.302.000 7.872.000 7.872.000
5.669.438 5.869.834 5.663.362 6.330.120
84,22
80,39
71,94
80,41
331.133
65.160

479.422
117.406

42.146
10.224

512.000
124.204

650.000
682.545
105,01

650.000
761.747
117,19

650.000
636.499
97,92

650.000
669.591
103,01

0
0

1.040
83

1.304
161

1.239
153

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.140.000
738.225 619.704 648.862 715.000
73,82
81,97
64,89
62,72
1.351
185

2.494
416

5.206
669

0
-

300.000
202.238
67,41

300.000
276.875
92,29

300.000
412.653
137,55

300.000
350.000
116,67

9
10

356
163

0
2

0
0

11. Industri Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)
Indonesia saat ini tercatat sebagai produsen CPO terbesar dunia
setelah pada tahun 2006 dapat mengungguli Malaysia. Perkembangan
produksi dan ekspor CPO dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006
menunjukan trend yang meningkat seperti pada Tabel 2.20 dibawah ini.
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Tabel 2.20
Perkembangan Produksi dan Ekspor CPO
Tahun
Produksi CPO
Ekspor CPO Olahan
Ekspor CPO

2001
8,4
2,53
1,8

2002
9,62
3,555
2,8

2003
10,44
4,325
2,9

2004
12,23
5,46
3,8

2005
14,6
5,92
4,57

Juta ton
2006
16,001
7,14
4,84

Ekspor CPO dan produk olahannya terus meningkat setiap tahunnya,
yaitu sebesar 4,33 juta ton (52 persen dari produksi CPO) pada tahun
2001 menjadi 11,98 juta Ton (75 persen dari produksi CPO) pada
tahun 2006.
Konsumsi CPO dalam negeri sebagian besar untuk industri minyak
goreng (konsumen utama), industri margarine dan sabun. Sementara
konsumsi CPO untuk industri oleokimia masih relatif rendah, begitu
juga pemanfaatan CPO untuk bahan bakar kendaraan bermotor
(biodiesel) masih relatif rendah sekitar 1000 ton.
Jumlah pabrik oleokimia saat ini tersebar di Sumatera Utara, Riau,
Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua.
Secara rinci perkembangan industri oleokimia dasar, seperti : fatty acid,
fatty alcohol, dan glycerin dapat dilihat pada Tabel 2.21 sampai 2.23
berikut.
Tabel 2.21
Perkembangan Industri Oleokimia Dasar (Fatty Acid)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uraian
Kapasitas (Ton)
Produksi (Ton)
Utilisasi Kapasitas (%)
Kebutuhan DN (ton)
Ekspor (ton)
Nilai Ekspor (US$ ribu)
Impor (Ton)
Nilai Impor (US$ ribu)
Keb.CPO Non Pangan (ton)

Fatty Acid
2006
2007
887,270
887,270
745,307
754,180
84
85
186,327
188,545
558,980
565,635
151,396
148,387
3,207
3,000
4,595
4,299
760,517
769,571

Konsumsi CPO untuk industri olekimia dasar (Fatty Acid) pada tahun
2006 sebesar 760 ribu ton dan diperkirakan akan meningkat pada
tahun 2007 sebesar 769 ribu ton.
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Tabel 2.22
Perkembangan Industri Oleokimia Dasar (Fatty Alcohol)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uraian
Kapasitas (Ton)
Produksi (Ton)
Utilisasi Kapasitas (%)
Kebutuhan DN (ton)
Ekspor (ton)
Nilai Ekspor (US$ ribu)
Impor (Ton)
Nilai Impor (US$ ribu)
Keb.CPO Non Pangan (ton)

Fatty Alcohol
2006
2007
160,800
300,000
120,600
237,000
75
79
49,037
60,139
81,863
186,961
10,477
23,927
10,300
10,100
13,168
12,912

Tabel 2.23
Perkembangan Industri Oleokimia Dasar (Glycerol)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uraian
Kapasitas (Ton)
Produksi (Ton)
Utilisasi Kapasitas (%)
Kebutuhan DN (ton)
Ekspor (ton)
Nilai Ekspor (US$ ribu)
Impor (Ton)
Nilai Impor (US$ ribu)
Keb.CPO Non Pangan (ton)

Glycerol
2006
84,956
43,328
51
13,337
30,009
14,078
18
13

2007
131,919
71,236
54
14,137
57,116
26,796
17
12

12. Industri Pengolahan Kakao
Indonesia merupakan negara produsen kakao ketiga terbesar di dunia
setelah Pantai Gading dan Ghana. Produksi biji kakao Indonesia
sebesar 456.000 ton pada tahun 2006, dan pada akhir tahun 2007
diperkirakan produksi biji kakao akan mencapai 517.000 ton.
Jumlah industri pengolahan kakao di Indonesia terdapat 16 pabrik,
yang mengolah biji kakao menjadi berbagai produk seperti ; cacao
liquor, cacao butter, cacao cake dan cacao powder dengan total
kapasitas terpasang pada tahun 2006 sebesar 303.400 ton dan
utilisasinya mencapai 39,68% (120.800 ton) dan pada tahun 2007
diperkirakan meningkat menjadi 50% (151.700 ton). Peningkatan
utilisasi karena adanya penghapusan PPN , sehingga meningkatkan
daya saing industri kakao olahan di dalam negeri.
Berbagai produk olahan biji kakao tersebut sebagian besar di ekspor
ke berbagai negara yang jumlahnya pada tahun 2006 mencapai 74.413
ton dengan nilai US$ 160,73 juta dan sisanya digunakan untuk
kebutuhan industri cokelat di dalam negeri. Pada akhir tahun 2007
ekspor produk olahan kakao mencapai 93.447 ton dengan nilai US$
201,85 juta.
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Jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri kakao tahun 2006
sebesar 7.004 orang, dan pada tahun 2007 diperkirakan mencapai
8.392 orang, hal ini karena terjadi peningkatan investasi baru pada
industri kakao, perkembangan industri pengolahan kakao secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 2.24.

No.
1
2
3
4
5
6

Tabel 2.24
Perkembangan Industri Pengolahan Kakao
Tahun
Uraian
Satuan
2003
2004
2005
2006
2007*
Kapasitas
Ton
232,000 232,000 262,000 303,400 303,400
Realisasi Produksi
Ton
116,000 116,000 116,000 120,800 151,700
Kebutuhan DN
Ton
42,821 40,685 48,234 52,089 63,955
Ekspor
Ton
75,829 79,703 88,531 74,413 93,447
Juta US$ 163.79 172.16 191.23 160.73 201.85
Impor
Ton
2,650
4,388
5,765
5,702
5,702
Juta US$
5.72
9.48
12.45
12.32
12.32
7,004
8,392
Tenaga Kerja
Orang
5,980
6,279
6,993

13. Industri Tepung Terigu
Jumlah industri tepung terigu di Indonesia sebanyak 4 (empat)
perusahaan diantaranya PT. ISM Bogasari FM, PT. Eastern Pearl FM,
PT. Sriboga Raturaya , dan PT. Panganmas Inti Persada mempunyai
total kapasitas produksi sebesar 4,45 juta ton per tahun. Sementara
kebutuhan tepung terigu nasional adalah 3,6 juta ton tahun 2007, di
mana sebesar sekitar 3,1 juta ton dipasok oleh industri tepung terigu
dalam negeri dan sekitar 500 ribu ton dipenuhi oleh tepung terigu
impor.
Pemakaian tepung terigu berdasarkan produk akhir adalah untuk
industri Mie Basah dan Kering (32 persen), Mie Instan (20 persen),
Biskuit dan Snack (10 persen), Roti dan Bakery (20 persen) dan
untuk rumah tangga (10 persen) serta untuk goreng-gorengan (8
persen). Sedangkan pengguna tepung terigu adalah 60 persen UKM,
32 persen industri modern dan 8 persen rumah tangga.
Secara rinci perkembangan industri tepung terigu di Indonesia dapat
dilihat pada Tabel 2.25.
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Tabel 2.25
Perkembangan Industri Tepung Terigu

No
1
2
3
4
5

Uraian
Jml Perusahaan
Input Gandum
Produksi Terigu
Utilisasi
Ekspor

6 Impor
7 Nilai Investasi
8 Jml tenaga Kerja

Satuan
2004
2005
2006
2007 *)
Unit usaha
5
5
5
5
Ribu ton
4.79
4.709
5.748
6.035
Ribu ton
2.8
2.775
29.5
3.1
%
58.46
58.93
69
69
Ribu ton
62.667
62.991
16.104
16.821
US$ 000
11.912
15.989
12.584
12.873
Ribu ton
307.497 477.984 537.012 545.604
US$ 000
79.446 128.984 143.127 145.703
Rp juta 1.224.312 1.224.312 1.224.312 1.941.630
orang
3,500
3,500
4,000
4,000

14. Industri Pengolahan Susu
Industri Pengolahan Susu (IPS) memiliki peranan yang penting dalam
upaya penyediaan dan pencukupan gizi masyarakat. Potensi bahan
baku susu dalam negeri selama ini masih belum mencukupi kebutuhan
industri pengolahannya baru tersedia sekitar 25-30 persen meliputi
(skim milk powder, butter milk powder dll) sehingga sebagian besar
kekurangannya (70-75 persen) masih diimpor. Produksi Susu Segar
Dalam Negeri (SSDN) yang tergabung dalam KUD tahun 2006
mencapai 342 juta liter, 96 persen nya diserap oleh IPS (PT. Frisian
Flag, PT. Indomilk/Indolakto, PT. Ultra Jaya, PT. Sari Husada dan PT.
Nestle Indonesia). Jumlah peternak mencapai 81.000 peternak yang
tergabung dalam 96 Koperasi/KUD, dengan populasi sapi perah
291.742 ekor, Jumlah IPS pada tahun 2006 tercatat 37 perusahaan
dengan kapasitas terpasang 548.665 ton, prognosa tahun 2007
sebesar 582.791 ton, dengan utilisasi sebesar 87,7 persen. Volume
ekspor tahun 2006 sebesar 41.796 ton dengan nilai US$ 77,01 juta dan
prognosa tahun 2007 sebesar 33.461 ton dengan nilai US$ 58,2 juta.
Jumlah tenaga kerja tahun 2006 mencapai 3.584 orang dan prognosa
tahun 2007 sebesar 3.762 orang. PT. Nestle Indonesia mempunyai
rencana untuk perluasan investasi sebesar US$ 100 juta.
15. Industri Pengolahan Tembakau
Industri Hasil Tembakau (IHT) sampai saat ini masih mempunyai peran
penting dalam menggerakan ekonomi Nasional terutama di daerah
penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok, antara
lain dalam menumbuhkan industri/jasa terkait dan penyediaan
lapangan kerja. Dalam situasi krisis ekonomi, IHT tetap mampu
bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
bahkan industri ini mampu memberikan sumbangan yang cukup
signifikan dalam penerimaan negara.
Pada tahun 2005 jumlah IHT (Rokok) sebanyak 3,217 perusahaan dan
pada tahun 2006 mencapai 3.961 perusahaan atau meningkat sebesar
23,12 persen. Tahun 2007 IHT diperkirakan mencapai lebih dari 4.800
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perusahaan. Dalam periode yang sama berturut-turut produksi rokok
adalah 220,3 miliar batang; 218,7 milyar batang; dan 224 milyar
batang.
Dalam pengembangan IHT, aspek ekonomi masih menjadi
pertimbangan utama dengan tidak mengabaikan faktor dampak
kesehatan. IHT mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena
mengolah sumber daya alam, menyerap tenaga kerja cukup besar
baik langsung maupun tidak langsung (10 juta orang) dan
sumbangannya dalam penerimaan negara (cukai) tahun 2006 sebesar
Rp. 36,96 triliun, tahun 2007 ditargetkan Rp. 42,03 triliun dan tahun
2008 ditargetkan sebesar Rp. 44, 43 triliun.
Jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2006 sebesar 600.000
orang dan prognosa tahun 2007 sebesar 606.000 orang.
Pada tahun 2006 nilai ekspor IHT sebesar US$ 340 juta dan pada
tahun 2007 diperkirakan meningkat menjadi US$ 429,17 juta.
16. Industri Pengolahan Rotan
Industri rotan merupakan industri yang cukup penting mengingat
industri ini memiliki peluang sangat besar dalam menunjang perolehan
devisa negara, karena Indonesia merupakan salah satu penghasil
bahan baku rotan terbesar di dunia. Namun demikian sejak beberapa
tahun terakhir perkembangan industri rotan di dalam negeri cenderung
menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Secara
rinci perkembangan industri pengolahan rotan dapat dilihat pada Tabel
2.26.
Tabel 2.26
Perkembangan Industri Pengolahan Rotan
Uraian
Kap.terp(ton/tahun)
Produksi (ton)
Impor (ton)
Ekspor
- Rotan Olahan (ton)
- Rotan (Ribu US$)
Konsumsi (ton)
Tenaga Kerja (orang)

2004
551.685
386.180
1.581

2005
2006
551.685 551.685
386.180 372.761
2.573 2.709

2007
551.685
371.880
2.628

196.460
397.077
191.301
310.800

175.538
408.908
171.227
310.800

171.421
397.806
197.712
309.700

172.782
398.863
188.297
309.800

Tabel 2.26 memperlihatkan bahwa produksi rotan olahan sejak tahun
2006 hingga tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh
menurunnya jumlah pasokan bahan baku di dalam negeri karena
tingginya rotan mentah diekspor ke luar negeri. Dalam periode yang
sama volume ekspor rotan olahan juga mengalami penurunan.
Menurunnya volume ekspor tersebut disebabkan oleh munculnya
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pesaing–pesaing dari China, yang bahan bakunya diimpor dari
Indonesia.
17. Industri Pengolahan Kayu (Mebel)
Industri pengolahan kayu, khususnya mebel merupakan kebutuhan
penting masyarakat untuk keperluan peralatan rumah tangga,
peralatan sekolah, peralatan kantor, peralatan hiburan dan lain-lain.
Kapasitas industri mebel saat ini mencapai sekitar 3,4 juta ton per
tahun. Sedangkan volume ekspornya pada tahun 2007 diperkirakan
mencapai 1,56 juta ton dengan nilai sebesar US$ 2,32 miliar atau
meningkat sebesar 7.2 persen bila dibandingkan pada tahun 2006
sebesar US 2,17 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya
peningkatan harga komponen Furniture. Secara rinci perkembangan
industri pengolahan kayu (mebel) dapat dilihat pada Tabel 2.27.
Tabel 2.27.
Perkembangan Industri Pengolahan Kayu (Mebel)
Kap. terpasang (ton/tahun)
Produksi (ton)
Impor (ton)
Ekspor (ton)
Konsumsi (ton)
Tenaga Kerja

2004
3.301.260
2.483.067
20.082
1.746.501
564.823
395.979

2005
2006
3.401.350 3.411.554
2.330.389 2.258.882
32.547
31.954
1.639.113 1.594.812
545.315 519.571
415.517 434.244

2007
3.411.554
2.265.660
31.710
1.562.915
526.611
725.278

18. Industri Pulp dan Kertas
Industri pulp dan kertas merupakan industri yang cukup penting untuk
keperluan pendidikan, perkantoran maupun untuk kebutuhan konsumsi
langsung masyarakat.
Disamping itu industri tersebut memberikan kontribusi cukup penting
bagi perekonomian nasional, antara lain dapat dilihat dari kontribusinya
dalam perolehan devisa, dimana pada tahun 2006 nilai ekspornya
mencapai US$ 2,85 miliar dan pada tahun 2007 diperkirakan dapat
mencapai US $ 2,99 miliar; dan menyerap tenaga kerja lebih dari
200.000 orang. Meningkatnya ekspor pulp dan kertas karena
meningkatnya tingkat permintaan pulp dan kertas dunia khususnya
negara-negara Eropa dan Amerika yang konsumsi kertasnya cukup
tinggi.
Dari aspek tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja industri ini
menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2007 diperkirakan
tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 75,36 ribu orang untuk
industri pulp dan 167,46 ribu orang untuk industri kertas. Peningkatan
tersebut disebabkan oleh adanya perluasan usaha untuk meningkatkan
produksi.
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Pada saat ini terdapat 14 pabrik pulp dengan total kapasitas produksi
sebesar 6,69 juta ton per tahun dan 79 pabrik kertas dengan total
kapasitas produksi sebesar 10,05 juta ton per tahun.
Disamping dibutuhkan bahan baku berupa pulp, untuk memproduksi
kertas juga dibutuhkan kertas bekas, antara lain untuk jenis-jenis :
kertas koran, kertas industri dan kertas tissue. Pasokan kertas bekas
dari dalam negeri pada tahun 2007 diperkirakan hanya sebesar 2,72
juta ton, masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan nasional yang
mencapai 4,50 juta ton. Oleh karenanya impor kertas bekas relatif
besar pula setiap tahunnya (lebih dari 2 juta ton).
Secara rinci perkembangan industri pulp dan kertas dapat dilihat pada
Tabel 2.28.
Tabel 2.28
Perkembangan Industri Pulp dan Kertas
2003
2004
2005
2006
2007
Kap. terpasang (ton/tahun)
- Pulp
6.287.100 6.287.100 6.447.100 6.697.100 6.697.100
- Kertas
10.045.580 10.045.580 10.051.580 10.045.580 10.045.580
Produksi (ton)
- Pulp
5.194.310 5.300.000 5.467.540 6.231.174 6.282.330
- Kertas
7.267.880 7.414.980 8.207.620 8.637.615 8.680.802
Impor (ton)
- Pulp
735.560
725.000
906.306 898.765
922.452
- Kertas
206.880
203.720
352.180 358.956
374.192
Ekspor (ton)
- Pulp
2.375.250 2.400.000 2.405.169 2.562.970 2.812.624
- Kertas
2.160.380 2.212.700 2.343.860 4.833.068 4.912.084
Konsumsi (ton)
- Pulp
3.554.620 3.625.000 4.046.487 4.142.705 4.448.414
- Kertas
5.314.380 5.406.000 5.613.690 5.701.284 4.4201.474
Tenaga Kerja (Org)
- Pulp
75.358
75.358
75.358 75.358
75.358
- Kertas
129.045
129.045
141.397 167.464
167.464

19. Industri Semen
Pada saat ini kapasitas industri semen mencapai sebesar 46,09 juta
ton per tahun. Secara rinci perkembangan industri semen dapat dilihat
pada Tabel 2.29.
Tabel 2.29
Perkembangan Industri Semen
Ton
No.

Uraian

2004
2005
2006
2007 *
1. Kapasitas
47.490.000 46.090.000 46.090.000 46.090.000
2. Produksi
33.014.000 33.917.000 33.032.000 37.000.000
3. Kebutuhan D N 28.567.737 30.648.605 27.520.000 35.000.000
4. Ekspor
4.523.574 3.289.000 2.245.000
2.500.000
5. Impor
77.311 1.015.853 1.213.259
1.200.000
6. Ten.Kerja (org)
15.600
15.000
15.000
15.000
*) Catatan: Ekspor termasuk klinker
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Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih
murah, maka produsen semen telah melakukan diversifikasi produk
selain Portland Tipe I juga diproduksi semen Portland Campur, semen
Portland Komposit, semen Masonry dan semen Fly Ash yang cukup
kuat untuk pembangunan rumah tinggal dibawah 3 tingkat.
Untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan semen dilakukan antara
lain: pengendalian ekspor semen dan optimalisasi kemampuan
produksi kiln dan cement mill serta perluasan/pembangunan pabrik
baru khususnya di luar Pulau Jawa. Disamping itu juga dilakukan
penerapan SNI Wajib terhadap berbagai jenis semen atas
pertimbangan faktor kualitas dan menghindari terjadinya persaingan
harga yang tidak sehat. Revisi SNI semen mengacu pada standar
internasional seperti JIS dan ASTM.
Dalam rangka pengamanan pasokan batubara dilakukan upaya-upaya
peningkatan kerjasama (kemitraan) antara produsen semen dengan
produsen batubara dan penggunaan batubara kalori rendah (nilai kalor
5.000 kkal/kg) untuk mengganti batubara kalori tinggi (> 6.300 kkal/kg).
Dalam rangka peningkatan efisiensi penggunaan energi dan
meminimalkan
dampak
lingkungan
dilakukan
upaya-upaya
penggunaan bahan bakar alternatif seperti ban bekas walau masih
terkendala oleh jaminan pasokan ban yang belum kontinu dan
penerapan Clean Development Mechanism (CDM), melalui
penggunaan boiler penyimpan panas (Waste Heat Recovery Boiler).
Dalam rangka peningkatan kemampuan SDM dilakukan upaya-upaya
penyusunan dan penerapan standar kompetensi pada industri semen
dan pelaksanaan diklat standar kompetensi kerja oleh Institut Semen
Beton Indonesia (ISBI) terhadap tenaga SDM di lingkungan industri
semen.
20. Industri Keramik
Produk keramik dihasilkan melalui pengolahan bahan tambang seperti
kaolin, feldspar, pasir silika dan clay (tanah liat) melalui tahapan
pembakaran dengan suhu tinggi (sekitar 1.300 oC). Bahan bakar gas
dipasok dari PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN). Perkembangan
kebutuhan gas per tahun dari tahun 2005 dan perkiraan kebutuhan
tahun 2006 s/d 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.30.
Tabel 2.30
Kebutuhan Gas untuk Industri Keramik

Uraian
Tile
Tablewate
Sanitary
Jumlah

2005 2006
28,7 30,5
1,7
1,8
2,2
2,4
32,6 34,7

MMBTU
Tahun
2007 2008 2009 2010
32,3 34,2 36,3 38,5
1,9
2,1
2,2
2,3
2,5
2,7
2,8
3,0
36,7 39,0 41,3 43,8
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Pada tahun 2007 industri keramik di Indonesia berjumlah sekitar 58
perusahaan yang menghasilkan produk keramik tile, tableware dan
sanitary dengan rincian :
Jenis Keramik
Keramik Ubin
Keramik Tableware
Keramik Sanitary

Jumlah Perusahaan
40
15
3

Jumlah Tenaga Kerja
179,000
15,000
6,000

Perkembangan industri keramik yang cukup sangat pesat adalah
keramik tile (ubin) dan merupakan produsen nomor 6 di dunia setelah
Itali, China, Spanyol, Turki dan Brazil. Nilai ekspor tahun 2006
mencapai sebesar US$ 228 juta dengan tujuan utama Eropa dan
Amerika.
Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengembangkan industri
keramik, hal ini dapat dilihat dari :
• Konsumsi per kapita keramik ubin Indonesia masih rendah yaitu
0,5m2/tahun jika dibandingkan dengan negara-negara lain
(2m2/tahun).
• Potensi sumber bahan baku yang besar seperti clay, feldspar, pasir
kuarsa, kaolin dan tersebar di Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
Secara rinci perkembangan industri keramik dapat dilihat pada Tabel
2.31.
Tabel 2.31
Perkembangan Industri Keramik
Ton
Tahun
No.
Uraian
2004
2005
2006
2007 *
1 Kapasitas
4.997.700 4.997.700 4.997.700 4.997.900
2 Realisasi Produksi 3.814.730 3.493.222 2.796.864 2.800.000
3 Kebutuhan D N
3.423.091 3.176.212 2.484.124 2.500.000
4 Ekspor
602.275
525.814
525.058
451.454
5 Impor
210.636
208.804
212.318
148.354
Konversi : Berat 1 m2 keramik tile + 15 Kg
Berat 1 bh keramik tebleware + 0, 303 Kg
Berat 1 bh keramik sanitary + 16,5 Kg

Hingga saat ini pemasaran industri keramik selain untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri juga telah diekspor ke berbagai negara seperti
Asia, Amerika dan Eropa (tile & sanitary) dan negara-negara AS,
Eropa, Asia, Afrika dan Amerika Latin (tableware). Meskipun telah
memproduksi berbagai produk keramik dan telah pula diekspor, namun
pasar dalam negeri kita juga masih marak dengan produk-produk
keramik impor dengan harga lebih murah terutama dari China.
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21. Industri Ban
Sampai saat ini ada 13 produsen ban yang menjadi anggota Asosiasi
Produsen Ban Indonesia (APBI). Produsen ban nasional telah mampu
memenuhi kebutuhan nasional untuk kendaraan roda 4 dan roda 2.
Meskipun demikian masih ada beberapa jenis ban khususnya untuk
kendaraan off-the road yang belum diproduksi di dalam negeri.
Pemasaran ban sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri dan diekspor ke berbagai negara seperti : Amerika Serikat,
Saudi Arabia, Jepang, Philipina, Inggris dan Uni Emirat Arab.
Secara rinci perkembangan industri ban dapat dilihat pada Tabel 2.32.
Tabel 2.32
Perkembangan Industri Ban
Ton
No.

Uraian

2004
2005
1 Kapasitas
778.088
778.088
2 Realisasi Produksi
657.131
768.384
3 Kebutuhan D N
521.327
649.703
233.913
258.203
4 Ekspor
98.109
139.522
5 Impor
6 Tenaga Kerja
21.300
23.500
Konversi : Berat 1 unit ban Roda Empat : + 17 Kg
Berat 1 unit ban Roda Dua : + 3 Kg

2006
778.088
732.757
744.576
114.402
26.221
23.500

2007 *
778.088
735.000
548.500
125.000
230.000
23.500

Penerapan SNI wajib terhadap ban meliputi 4 jenis ban luar dan ban
dalam yaitu : ban mobil penumpang, ban truk dan bus, ban truk ringan,
ban sepeda motor dan ban dalam kendaraan bermotor.
Pengembangan industri ban sesuai dengan permintaan pasar
diarahkan pada jenis ban radial untuk semua kendaraan roda 4 ke
atas. Khusus untuk truk, perlu dikembangkan ban radial berukuran 24”
– 54”. Jenis ban radial yang dikembangkan adalah “high performance”
yang terdiri atas : Seri S (kecepatan maks. 180 km/jam); Seri H
(kecepatan maks. 210 km/jam); Seri V (kecepatan maks. 240 km/jam);
dan Seri Z (kecepatan diatas 240 km/jam). Untuk ban kendaraan roda
2, pengembangan diarahkan pada ban motor bebek dan vespa.
22. Industri Garam
Pengembangan industri garam diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
garam industri dan garam konsumsi. Pengembangan industri garam
beryodium diupayakan agar dapat mencapai Universal Salt Iodization
(Garam untuk Semua). Sasaran pada tahun 2010 adalah 90 persen
masyarakat mengkonsumsi garam beryodium yang memenuhi syarat
standar SNI.
Pembinaan terhadap produsen garam beryodium dan petani garam
disentra produksi adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas
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garam rakyat dan peningkatan produksi garam beryodium yang
memenuhi syarat SNI. Pembinaan tersebut melalui pembangunan
demplot, manajemen mutu lahan pegaraman dan peralatan pencucian
untuk memperoleh garam bahan baku sesuai standar; serta pelatihan
teknik produksi, bantuan peralatan iodisasi garam, dan bimbingan
penerapan SNI.
Sentra garam yang telah dilakukan pembinaan antara lain: Cirebon,
Pati, Rembang, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Pamekasan,
Sumenep, Jeneponto, Lombok Timur, dan Bima.
Secara rinci perkembangan industri garam dapat dilihat pada TabelTabel 2.33 dan 2.34.
Tabel 2.33
Perkembangan Industri Garam
Ton
No.
1
2
3
4
5
6

Uraian
Kapasitas
Realisasi Produksi
Kebutuhan D N
Ekspor
Impor
Tenaga Kerja

2004
1.200.000
1.382.980
2.562.450
1.777
2.181.247
22.200

2005
1.200.000
1.150.000
2.783.000
14.867
1.404.375
22.200

2006
1.200.000
1.200.000
2.441.010
1.065
1.396.890
22.200

2007*
1.200.000
1.200.000
2.500.000
1.000
1.250.000
22.200

Tabel 2.34
Produksi Garam Nasional Setara K1
Ton
Tahun
No.
Produk
2004
2005
2006
2007 *
1 K1
444.299 455.000 504.000 529.200
2 K2 ----> K1
347.369 301.750 336.000 352.800
3 K3 ----> K1
371.008 238.000 210.000 220.500
Jumlah *)
1.162.676 994.750 1.050.000 1.102.500
*) Jumlah setara K1 dengan asumsi K2 menjadi K1 susut 15 persen dan
K3 menjadi K1 susut 30 persen

D.

PERMASALAHAN PADA BEBERAPA INDUSTRI YANG PENTING
Pembangunan industri adalah bagian dari pembangunan nasional
sehingga derap pembangunan industri harus mampu memberikan
sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial
politik. Oleh karenanya dalam penentuan tujuan pembangunan sektor
industri jangka menengah bukan hanya ditujukan untuk mengatasi
permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja yang disebabkan
oleh melemahnya daya saing, tetapi juga harus mampu turut mengatasi
permasalahan nasional / makro yang meliputi :
•
•

Ekonomi biaya tinggi;
Penyelundupan;
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•
•
•
•
•
•

Perburuhan;
Ketertinggalan kemampuan teknologi;
Keterampilan sumber daya manusia;
Infrastruktur yang kurang menunjang;
Ketidakpastian hukum dan keamanan;
Pengangguran.

Sedangkan permasalahan di tingkat Meso yang dihadapi sektor industri
adalah meliputi :
• Struktur industri belum kuat, karena belum kuatnya supporting
industries, industri komponen sehingga impor bahan baku masih
tinggi
• Industri berkumpul di Jawa;
• Ekspor hanya pada beberapa negara tertentu dan jenis terbatas;
• Peran IKM terbatas;
• Utilitas kapasitas belum tinggi.
Permasalahan di tingkat Mikro yang dihadapi beberapa industri penting
antara lain meliputi masalah perpajakan, perburuhan, sarana dan
prasarana yang kurang menunjang, ketidakseimbangan pasokan dan
kebutuhan, mutu, pendanaan, belum konsistennya beberapa kebijakan
pemerintah khususnya antara pusat dan daerah, serta kualitas dan
kuantitas SDM.
Permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing industri secara lebih
rinci adalah sebagai berikut :
a. Industri Tekstil dan Produk Tekstil
Umum
• Umur mesin tua menyebabkan in-effisiensi dan ketertinggalan
teknologi.
• Produktifitas tenaga kerja masih rendah.
• Sulitnya mencari sumber pendanaan.
• Bahan baku bagi industri serat buatan masih terbatas.
• Masuknya produk illegal ( penyelundupan) mengganggu pasar
domestik
Industri pembuatan serat
• Bahan baku hulu industri serat buatan masih diimpor (rayon &
polyster).
• Biaya energi cenderung meningkat & diversifikasi sumber energi
masih terhambat.
• Kemampuan produksi serat tertentu ( high tenacity, micro fibre dll )
masih terbatas.
Industri Pemintalan
• Suplai serat rayon terbatas
• Umur mesin sudah tua menurunkan tingkat daya saing
• Ketergantungan impor serat kapas ( 99 persen)
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Industri pertenunan, perajutan dan finishing
• Keterbatasan kemampuan SDM dalam dyeing / finishing.
• Terbatasnya usaha fabric development.
• Umur mesin sudah tua
• Ketidakmampuan produsen dalam negeri untuk memenuhi
permintaan pasar global yang cenderung mengarah pada volume
kecil yang beragam.
• Penggunaan anorganic dyestuff di industri finishing yang tidak
ramah lingkungan.
• Ketergantungan impor dyestuff, auxiliaries dan bahan kimia lainnya.
Industri garmen
• Produktifitas tenaga kerja masih rendah dan belum adanya
sertifikasi standar kualitas keahlian.
• Masih berada pada kelas garmen dasar, belum masuk pada
garmen fashion/design
• Untuk kebutuhan ekspor, kain dan aksesories masih ditentukan
oleh buyer.
• Kesulitan untuk memenuhi buyer compliance.
• Sulit bersaing di pasar domestik akibat maraknya penyelundupan.
• Belum adanya standar teknis produk garmen.
• Terbatasnya merek-merek lokal yang bisa bersaing di pasaran
internasional
• Adanya ketentuan perpajakan terhadap jasa makloon dikawasan
berikat.
Industri produk tekstil lainnya
• Perusahaan skala industri besar masih minim
• Belum terlalu dikenal buyer internasional
• Produk home textiles sulit bersaing di pasar domestik akibat
maraknya penyelundupan
b. Industri Alas Kaki
• Masih lemahnya pemahaman tentang klaster, sehingga belum
terbentuk sinergi program dan kebijakan dari seluruh stake holder
terkait baik ditingkat pusat maupun daerah.
• Masih terbatasnya perusahaan dan pelaku usaha industri alaskaki
mengetahui dan menyadari tentang keunggulan klaster, sehingga
masih mengalami kesulitan dalam mendorong aglomerasi industri
inti, industri pemasok dan industri terkait lainnya.
• Kebijakan importasi kulit melalui karantina kurang mendukung
kecepatan ketersedian bahan baku bagi industri alas kaki maupun
industri penyamakan kulit
• Kebijakan dibidang ketenagakerjaan kurang mendukung, terutama
dalam pesangon dan premi jamsostek.
• Maraknya produk impor illegal dipasar dalam negeri dengan harga
kurang wajar yang menimbulkan persaingan tidak sehat
• Ketergantungan terhadap principal untuk produk branded sangat
tinggi, sedangkan merk nasional masih sulit bersaing.
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• Kesulitan dalam akses permodalan disebabkan industri alas kaki
dianggap foot loose industry.
• Kurangnya dukungan pemerintah dan lemahnya kemampuan
perusahaan dalam promosi pada arena pameran taraf internasional.
• Terbatasnya ketersedian dan kemampuan SDM industri alas kaki,
disisi lain kemajuan teknologi khususnya desain produk alas kaki
mengalami perkembangannya cukup cepat.
• Masih lemahnya dukungan lembaga R&D sebagai fasilitator dalam
pengembangan teknologi, SDM, pengembangan & diversifikasi
bahan baku serta desain produk.
c. Industri Besi Baja
• Ketergantungan impor bahan baku sangat tinggi, walaupun
sebagian bahan baku tersedia dari dalam negeri
• Ketidakpastian akan ketersediaan dan suplai energi listrik dan gas
dengan kualitas yang baik dan harga wajar
• Produksi besi baja DN masih terbatas untuk kebutuhan konstruksi
bangunan sehingga impor produk besi baja jenis “special steel”
masih tetap tinggi
• Penerapan produk SNI wajib belum konsisten, termasuk ketegasan
sanksi
• Teknologi dan peralatan produksi telah tua sehingga tidak efisien
• Sangat dipengaruhi oleh situasi perkembangan besi baja dunia
• Kurangnya koordinasi dalam penanganan limbah industri besi baja
(slag & scale besi), sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan
besi baja.
• Penerapan Keppres 80/2003 tentang penggunaan produksi dalam
negeri belum konsisten dilaksanakan.
• Kurangnya koordinasi dalam mengantisipasi hambatan peralihan
penggunaan energi dari BBM atau gas ke batubara.
d. Industri Mesin/Peralatan Pabrik
• Keterkaitan Program pengembangan industri kelapa sawit dan gula
dengan Program pengembangan industri mesin/peralatan pabrik
belum optimal
• Investor dari asing dalam membangun pabriknya di Indonesia
cenderung menggunakan mesin/peralatan buatan industri negara
asal.
• Terbatasnya Informasi kemampuan industri mesin/peralatan pabrik
dalam negeri untuk investor terutama investor asing.
e. Industri Mesin/Peralatan Listrik
• Utilisasi kapasitas industri mesin/peralatan listrik belum optimal
• Ketergantungan impor komponen mesin/peralatan listrik;
• Ketergantungan pembiayaan dari luar negeri untuk pembangunan
pembangkit dan transmisi listrik, sehingga mesin dan peralatan
listrik yang digunakan sebagian besar berasal dari negara donor;
• Standar produk mesin/peralatan listrik di beberapa negara tujuan
ekspor memiliki spesifikasi berbeda dengan yang berlaku di
Indonesia;
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• Keterbatasan sumber pendanaan untuk pengembangan rancang
bangun & perekayasaan pembangkit listrik skala menengah & kecil,
yang diharapkan sebagai basis pengembangan industri
mesin/peralatan listrik dalam negeri
f.

Industri Mesin/Peralatan Pertanian
• Impor Alsintan semakin meningkat
• Tarif bea masuk alsintan saat ini 0 persen
• Harga produk alsintan dari China sangat murah.
• Kemampuan Bengkel-Bengkel Alsintan terbatas
• Terbatasnya pengembangan motor penggerak (engine) dalam
negeri yang peranannya mencapai 60 persen dari total biaya
produksi alsintan. Industri motor diesel/bensin di dalam negeri
masih terikat dengan principalnya utamanya dari Jepang (merek
Yanmar, Kubota, Honda) yang kandungan lokalnya mencapai 5070 persen.

g. Industri Alat Berat
• Pembebasan pajak alat berat impor, walaupun alat berat yang
diimpor sudah dapat di produksi di dalam negeri, disisi lain industri
dalam negeri harus membayar PPN dan bea masuk bahan baku
dan komponen untuk kegiatan produksinya.
• Belum adanya keterkaitan antara industri komponen yang
mengimpor bahan baku dan industri alat berat yang mengekspor
produk jadinya, sehingga dalam cost structure terdapat unsur PPN
& bea masuk (juga terjadi pada pembelian komponen lokal yang
dikenakan PPN), akibatnya produk lokal tidak bisa bersaing.
• Tarif Bea masuk antara bahan baku dan barang jadi tidak harmonis.
• Sulitnya mendapatkan bahan baku lokal
h. Industri Perkapalan
• Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua sehingga kurang
produktif & efisien.
• Ketergantungan terhadap bahan baku & komponen impor relatif
tinggi.
• Fasilitas impor yang diberikan kepada industri galangan kapal
nasional dalam bentuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku
& komponen kapal yang belum diproduksi dalam negeri, tidak
diberikan lagi/ tidak diperpanjang (Permenkeu Nomor 60/PMK.010/
2006, yang setiap tahun diperpanjang).
i.

Industri Kendaraan Bermotor
• Ketergantungan terhadap kebijakan prinsipal dalam hal pengadaan
bahan baku impor, pengembangan teknologi dan pemasaran masih
sangat tinggi
• Industri tidak terintegrasi dengan bahan bakunya
• Lemahnya kerjasama dunia usaha dan lembaga litbang
• Infrastruktur teknologi pendukung (sertifikasi, laboratorium, uji
komponen) belum memadai
• Terbatasnya infrastruktur
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• Lemahnya kemampuan penetrasi pasar
j.

Industri Elektronika Konsumsi
• Ketergantungan impor komponen berteknologi tinggi cukup besar
• Masih banyaknya peredaran produk impor secara ilegal, sehingga
industri dalam negeri belum sepenuhnya dapat memanfaatkan
pasar dalam negeri yang besar.
• Masih terbatasnya SNI wajib produk elektronika yang berdampak
pada masuknya produk-produk elektronika dengan kualitas rendah
yang mengganggu pasar elektronika dalam negeri. (Saat ini baru
tiga komoditi yang menerapkan SNI wajib yaitu baterai kering,
lampu TL dan balas lampu TL).

k. Industri Telematika
Lemahnya riset & pengembangan menjadi penyebab terhambatnya
industri telematika nasional dalam bersaing dengan vendor asing di
sektor telekomunikasi
l.

Industri Petrokimia
• Terbatasnya penyediaan infrastruktur.
• Naiknya harga minyak dunia, menyebabkan meningkatnya biaya
produksi,
• Adanya aturan pemisahan produk untuk pasar ekspor dan untuk
pasar dalam negeri,
• Pengembangan industri berbasis limbah terkendala oleh beberapa
peraturan pengelolaan lingkungan,
• Ketergantungan teknologi dari negara lain masih tinggi, karena
kurang berkembangnya inovasi teknologi proses didalam negeri,
terutama desain dasar teknologi proses.

m. Industri Pupuk
• Pasokan gas bumi terbatas (Misal PT. PIM beroperasi dengan gas
bumi hasil swap dengan PT. Pupuk Kaltim).
• Beberapa kontrak gas bumi untuk pabrik pupuk akan berakhir pada
tahun 2007.
• Beberapa pabrik sudah berusia tua yaitu rata-rata di atas 20 tahun.
n. Industri Pengolahan Kelapa Sawit
• Terbatasnya infrastruktur, khususnya listrik dan gas bumi di wilayah
Medan.
• Ekonomi biaya tinggi (a.l. pajak, retribusi, biaya transportasi).
• R&D belum berkembang dan belum terintegrasi dengan industri
hilirnya
• Kurangnya pasokan CPO untuk industri hulunya, karena adanya
kecenderungan untuk diekspor akibat meningkatnya harga CPO
dipasar internasional.
o. Industri Pengolahan Kakao
• 80 persen biji kakao diekspor dalam bentuk biji kering
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• Produktivitas ditingkat on farm relatif rendah 900 kg/Ha
dibandingkan dengan produsen lain (Pantai Gading dan Ghana)
1.500 s/d 2.000 kg/ha
• Terbatasnya R&D untuk diversifikasi produk olahan kakao
• Utilisasi kapasitas produksi industri olahan kakao masih rendah (40
persen)
• Ekspor biji kakao dengan kualitas rendah dan tidak fermentasi ke
Amerika Serikat dikenakan potongan harga dan biaya automatic
detention.
• Adanya perbedaan Bea Masuk kakao olahan di negara-negara
tujuan ekspor
• Terbatasnya infrastruktur di sentra-sentra produksi biji kakao dan
sarana pelabuhan di Sulawesi (Mamuju, Pantoloan, Kolaka dan
Palopo)
p. Industri Tepung Terigu
• Terjadi kenaikan harga gandum internasional dari US$221/ton
(Januari 2007) menjadi US$326/ton (September 2007) atau naik
sekitar 60 persen.
• Meningkatnya biaya angkutan sekitar 76 persen dari US$ 54
(Januari 2007) menjadi sekitar US$ 95 per ton (September 2007)
• Masih banyaknya impor terigu ilegal dan unfair trade (dumping,
under invoice dan lain-lain)
• Utilisasi kapasitas terpasang masih rendah
• Persaingan dengan tepung terigu yang tidak memenuhi SNI dipasar
dalam negeri
q. Industri Pengolahan Susu
• Ketersediaan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) belum mencukupi
kebutuhan industri (25 persen - 30 persen)
• Produktivitas SSDN relatif rendah + 10 liter/ekor/hari (di luar negeri
rata-rata 20 liter/ekor/hari)
• Kepemilikan sapi perah relatif kecil antara 2-3 ekor/peternak
(tingkat kepemilikan yang ekonomis antara 8-10 ekor/peternak).
• Tingkat konsumsi per kapita relatif masih rendah, yaitu sebesar
7,05 kg per kapita pada tahun 2006 (Malaysia 20 kg, Thailand 2025 kg, Philipina 20 kg, Singapura 32 kg)
• Dengan dihapusnya tata niaga impor bahan baku susu, usaha
peternakan sapi perah menghadapi persaingan dengan produk
sejenis ex-impor.
• Belum diterapkannya cara beternak yang baik dan kurangnya
pemberian ransum pakan yang berprotein menyebabkan mutu susu
segar yang dihasilkan relatif masih rendah.
• Mutu susu segar dan produktivitas yang relatif rendah serta tingkat
kepemilikan sapi yang tidak ekonomis menyebabkan harga jual
susu segar yang diterima oleh peternak kurang memadai.
• Tarif BM yang belum harmonis antara produk jadi susu (5 persen)
dengan bahan baku/penolong seperti gula (35 persen) dan bahan
kemasan/tin plate (15 persen)
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• Tingkat daya beli dan kesadaran masyarakat mengkonsumsi susu
relatif rendah
• Ancaman terhadap produk susu jadi bermerek dari penghasil utama
bahan baku susu seperti New Zealand dan Australia maupun dari
negara – negara ASEAN.
r. Industri Pengolahan Tembakau (Rokok)
• Pasokan dan kebutuhan bahan baku belum seimbang.
• Harga bahan baku tembakau dan cengkeh sangat fluktuatif.
• Mutu tembakau belum standar.
• Rekayasa tembakau rendah nikotin belum banyak diterapkan dan
belum ekonomis.
• Utilisasi kapasitas industri olahan tembakau masih rendah.
• Dukungan Litbang industri olahan tembakau relatif masih kurang
• Lemahnya kemampuan penetrasi pasar ekspor.
• Isu dampak Rokok terhadap kesehatan.
• Tekanan LSM dalam Negeri dan Internasional tentang kampanye
anti rokok.
• Meningkatnya produksi dan perdagangan rokok illegal, rokok tanpa
pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu.
s. Industri Pengolahan Rotan
• Banyaknya bahan baku rotan yang di ekspor melalui perdagangan
illegal.
• Kemampuan disain dan finishing industri dalam negeri masih
terbatas.
• Institusi pendukung belum memadai (seperti: diklat, disain, lembaga
sertifikasi)
• Brand Image dan disain Nasional belum begitu dikenal oleh
konsumen luar negeri.
• Ketergantungan yang sangat besar terhadap broker/perantara dari
luar negeri untuk memasuki pasaran ekspor
• Pemasaran produk Indonesia hanya mempergunakan jaringan
(networking) pemasaran dunia yang sudah ada seperti : IKEA,
Hallmark dll.
t.

Industri Pengolahan Kayu (Mebel)
• Munculnya pesaing-pesaing baru dari Malaysia, China dan Vietnam
yang terindikasi menggunakan bahan baku illegal dari Indonesia.
• Adanya boikot produk kayu tropis dan tuntutan ekolabel di pasar
dunia.
• Sering terjadinya Illegal logging dan iIlegal trade yang berdampak
pada kurangnya suply bahan baku kayu dan rotan di dalam negeri.
• Tuntutan pasar dunia terhadap kualitas produk mebel semakin
tinggi.
• Disain produk mebel yang memiliki nilai estetika tinggi masih
terbatas.
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u. Industri Pulp dan Kertas
• HTI belum sepenuhnya mampu memasok seluruh kebutuhan bahan
baku industri pulp.
• Adanya tuduhan penggunaan kayu illegal oleh negara-negara maju,
• Meningkatnya harga kertas bekas yang selama ini masih diimpor
untuk memenuhi kebutuhan baku industri kertas di dalam negeri.
• Munculnya tuduhan dumping dari negara-negara pesaing.
• Banyaknya retribusi sebagai akibat diberlakukannya otonomi
daerah.
• Munculnya masalah lingkungan karena sebagian perusahaan
belum menerapkan pengelolalan limbah buangan industri kertas
yang benar.
v. Industri Semen
• Dampak kenaikan harga BBM
• Jaminan pemasok batubara belum ada
w. Industri Keramik
• Tidak stabilnya pasokan gas dari PT. Perusahaan Gas Negara
• Maraknya impor illegal, khususnya dari China yang dijual dengan
harga lebih murah.
x. Industri Ban
• Kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga karet alam dan karet
sintetis sehingga sangat mempengaruhi biaya produksi.
• Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk Carbon Black
• Lemahnya pengawasan produk ban sehingga masih adanya produk
ilegal yang beredar
y. Industri Garam
• Teknologi proses garam rakyat masih mengunakan kristalisasi total,
sehingga kualitas hasil produksi kurang baik.
• Sarana dan prasarana transportasi dari lahan pegaraman ke pinggir
jalan masih terbatas
• Terbatasnya sarana air baku saluran primer dan sekunder di sentra
garam rakyat

46

BAB III
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN

A. PELAKSANAAN PROGRAM POKOK
1. Perkuatan dan Pengembangan Klaster Industri
Sesuai dengan RPJM dan arah kebijakan pengembangan industri
melalui pendekatan klaster, telah dipilih 10 (sepuluh) klaster industri inti
dan beberapa klaster industri penunjang dan terkait.
Atas dasar hal tersebut sejak tahun tahun 2005 pengembangan industri
lebih difokuskan dan diarahkan pada pengembangan industri
berdasarkan
pendekatan
pengembangan
klaster.
Kegiatan
pengembangan meliputi: (1) Pembentukan Working Group/Forum
Komunikasi Kerjasama Industri pada masing-masing klaster industri, (2)
Sosialisasi klaster industri, (3) Perbaikan iklim usaha dan dukungan
program kelembagaan, (4) Fasilitasi pengembangan kerjasama antara
industri inti, industri terkait dan industri penunjang, serta (5) Penyusunan
road map dan diagnosis pengembangan klaster industri.
Pada tahun 2006 dan 2007, di dalam upaya mengorganisasikan dan
memfasilitasi komponen-komponen yang terlibat dalam pengembangan
klaster industri di daerah, Departemen Perindustrian telah membentuk
beberapa Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Klaster Industri di
beberapa Daerah.
Sebagian besar pengembangan klaster Industri telah melaksanakan
tahapan diagnostik dan sosialisasi serta membangun kolaborasi secara
sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui forum-forum
komunikasi dan kelembagaan yang dibangun pada tingkat pusat
maupun daerah. Perkuatan dan pengembangan dari klaster-klaster
industri inti, adalah sebagaimana penjelasan-penjelasan sebagai berikut:
a. Klaster Industri Makanan dan Minuman
Perkembangan penanganan klaster industri makanan dan minuman
yang akan diuraikan berikut ini meliputi: klaster industri pengolahan
kakao, gula, kelapa, tembakau, kopi dan klaster industri pengolahan
buah-buahan.
1) Klaster Industri Kakao
Pada tahun 2006, Indonesia merupakan produsen kakao
terbesar ketiga di dunia dengan produksi sebesar 0, 45 juta
ton setelah negara Pantai Gading s e b e s a r 1,27 juta ton dan
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Ghana sebesar 0, 58 juta ton.
Daerah penghasil kakao dengan urutan sebagai berikut ;
Sulawesi Selatan (28,3%), Sulawesi Tengah (21,0%),
Sulawesi Tenggara (17,0%), Sumatera (7,8%), Kalimantan
Timur 25 (3,8%), Lampung (3,2%) dan daerah lainnya
(18,7%).
Ekspor
biji kakao Indonesia sebesar 365.000 ton (80%)
dengan negara tujuan ; USA, Malaysia, dan Singapura,
sisanya sekitar 121.000 ton diolah di dalam negeri yang
menghasilkan cocoa liquor, cocoa butter, cocoa cake, dan
cocoa powder digunakan untuk industri dalam negeri dan
ekspor.
Biji kakao Indonesia memiliki keunggulan melting point
Cocoa Butter yang tinggi, serta tidak mengandung pestisida
dibanding biji kakao dari Ghana maupun Pantai Gading.
Dalam rangka pengembangan klaster industri Kakao, pada
tahun 2005 telah dibentuk Forum Komunikasi Kakao, yang
merupakan wadah komunikasi seluruh stake holder perkakaoan
nasional yang melibatkan petani/kelompok tani, pedagang
pengumpul, eksportir dan industri serta instansi terkait baik
pusat maupun daerah. Melalui forum tersebut telah dilakukan
tahapan diagnostik klaster industri kakao yang hasilnya telah
ditetapkan lokus utama klaster industri kakao di Sulawesi
Selatan.
Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi di
berbagai
daerah/sentra
penghasil
kakao
dengan
mengumpulkan seluruh stake holder perkakaoan nasional
mulai dari tingkat petani, pedagang pengumpul, eksportir,
industri, serta instansi terkait baik yang membina on farm
(Deptan) maupun off farmnya (Depperin dan Depdag) dengan
maksud untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam
pengembangan klaster industri kakao.
Sejalan dengan program pengembangan klaster industri
kakao, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 telah
dilakukan rencana aksi untuk menunjang program peningkatan
mutu biji kakao antara lain :
 Menunjuk fasilitator untuk memfasilitasi Kolaborasi antar
anggota klaster dengan dukungan Pemerintah Daerah,
Petani, dan industri kelapa;
 Bantuan mesin dan peralatan fermentasi biji kakao di
Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Luwu dan Luwu
Utara, Sulawesi Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan
Lampung Timur
 Bantuan mesin dan peralatan pengolahan dan fermentasi biji
kakao di Sumatera Barat;
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 Kajian Pusat Pengembangan Industri Kakao di Sulawesi;
 Perbaikan planting management (budidaya tanaman,
pemeliharaan/perawatan termasuk pemberantasan hama,
dan panen sering serta sarungisasi buah kakao) dalam
rangka meningkatkan produktivitas menjadi 1.000-1500
Kg/ha.
 Merevisi dan menerapkan SNI biji kakao
 Pembentukan dan pemberdayaan working group di Sulawesi
Selatan;
2) Klaster Industri Gula
Indonesia potensial menjadi produsen gula dunia, karena
dukungan agroekosistem, luas lahan, tenaga kerja. Sasaran
Pemerintah pada industri ini adalah tercapainya pemenuhan gula
konsumsi pada tahun 2009 dan pada tahun 2014 kebutuhan gula
nasional secara keseluruhan dapat dipenuhi dari dalam negeri.
Pengembangan industri gula (pengolahan tebu) harus dilakukan
secara terpadu mulai dari perkebunan, pengolahan, pemasaran
dan distribusi yang didukung oleh pemangku kepentingan
termasuk
lembaga
pendukung
seperti
litbang,
SDM,
keuangan/perbankan dan transportasi.
Melalui berbagai pertemuan pada tahun 2005 telah ditetapkan
lokus utama industri gula yaitu di Jawa Timur dan Banten.
Untuk mewujudkan program pengembangan industri gula
melalui pendekatan klaster tersebut pada tahun 2006 telah
dibentuk Forum Komunikasi Industri Gula, sebagai wadah
komunikasi seluruh stake holder industri gula yang melibatkan
petani, Asosiasi, industri gula, instansi pemerintah pusat
maupun daerah. Forum Komunikasi telah merumuskan
beberapa masalah pokok dalam pengembangan klaster industri
gula :
 PG yang berada di P.Jawa, relatif berumur teknis sudah tua,
sehingga kapasitas giling dan rendemen rendah,
 Kemampuan PG untuk melakukan restrukturisasi mesin dan
peralatan sangat terbatas, mengingat terbatasnya struktur
permodalan;
 Hampir semua PG di Pulau Jawa sangat tergantung pada
petani tebu dengan lahan dan produktivitas yang terbatas;
 Pabrik gula rafinasi yang ada (5 pabrik) seluruhnya masih
menggunakan bahan baku (raw sugar) impor;
 Industri gula rafinasi juga belum berproduksi secara optimal
(utilisasi kapasitas sekitar 70% pada tahun 2007).
 Pangsa pasar industri kecil dan industri rumah tangga
merupakan grey area yang sering kali menyebabkan industri
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gula putih mendapat kesulitan dalam menjual produknya karena
kalah bersaing dengan gula rafinasi
Dalam rangka pengembangan klaster industri gula, telah
dilakukan berbagai upaya antara lain :
 Menunjuk fasillitator di lokasi pengembangan klaster;
 Melakukan rapat-rapat secara intensif antara industri gula,
petani, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya
dalam rangka revitalisasi industri gula nasional;
 Menyusun kebutuhan investasi untuk restrukturisasi industri
gula;
 Menyusun kemampuan nasional di bidang industri permesinan
& rancang bangun perekaysaan dalam rangka ”Pembangunan
Pabrik Gula Merah Putih”;
 Mempercepat peningkatan produktifitas tanaman
pembongkaran ratoon dan penanaman bibit unggul;
 Mengalokasikan dana sebesar Rp.
mendukung 3 pabrik gula di PTPN XIV;

250

milyar

melalui
untuk

 Mengusulkan agar industri gula rafinasi baru harus mempunyai
pasokan bahan baku dari dalam negeri;
 Mempersiapkan penerapan SNI wajib gula rafinasi.
 Menginventarisasi kebutuhan gula rafinasi untuk industri kecil
dan industri rumah tangga;
 Mempertegas pengaturan peredaran gula rafinasi hanya boleh
dijual untuk industri makanan dan minuman;
3) Klaster Industri Kelapa
Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman
kelapa terbesar di dunia dengan luas areal 3,88 juta hektar
(97% merupakan perkebunan rakyat), memproduksi kelapa 3,2
juta ton setara kopra. Namun produktivitas lahan kelapa
Indonesia masih rendah di bandingkan dengan India dan
Srilangka.
Permintaan produk-produk berbasis kelapa masih terus
meningkat baik untuk ekspor maupun pasar dalam negeri.
Industri turunan kelapa masih dapat dikembangkan dengan
melakukan diversifikasi produk olahan antara lain : oleokimia,
desiccated coconut, virgin oil, nata de coco, dan lain-lain.
Pada tahun 2005 telah dibentuk Forum Komunikasi Kelapa, yang
merupakan wadah komunikasi seluruh stake holder perkelapaan
nasional yang melibatkan petani/kelompok tani, pedagang
pengumpul, eksportir, Asosiasi dan industri serta instansi terkait
baik pusat maupun daerah. Melalui forum tersebut telah dilakukan
tahapan diagnostik klaster industri kelapa yang hasilnya telah
ditetapkan lokus utama klaster industri kelapa di Sulawesi Utara.
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Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi di
berbagai
daerah/sentra
penghasil
kelapa
dengan
mengumpulkan seluruh stake holder perkelapaan nasional
mulai dari tingkat petani, pedagang pengumpul, eksportir,
industri, asosiasi serta instansi terkait baik yang membina on
farm (Deptan) maupun off farmnya (Depperind dan Depdag)
dengan maksud untuk mendapatkan persepsi yang sama
dalam pengembangan klaster industri kelapa.
Permasalahan utama dalam pengembangan klaster industri
kelapa antara lain adalah :
 Umur tanaman kelapa yang sudah tua dan sudah tidak
produktif;
 Rendahnya
mutu
kopra
yang
dihasilkan
menggunakan teknologi yang sederhana.

karena

 Pengolahan kelapa secara terpadu belum banyak dilakukan,
sehingga daya saing industri pengolahan Indonesia masih
sangat rendah;
 Rendahnya dukungan infrastruktur yang menghubungkan
sentra bahan baku dan sentra industri baik ke pasar
domestik maupun pasar internasional.
Dalam rangka pengembangan klaster industri kelapa, telah
dilakukan langkah-langkah antara lain melalui :
 Diagnostik dan kolaborasi antar anggota klaster dengan
dukungan Pemerintah Daerah, Petani, dan industri kelapa;
 Pemberdayaan Forum Komunikasi melalui Focused Group
Discussions
 Koordinasi dengan Departemen Pertanian untuk peremajaan
tanaman kelapa;
 Pemberian bantuan mesin untuk meningkatkan kualitas
kopra, pengolahan VCO dan minyak kelapa.
 Pemanfaatan kayu kelapa untuk industri furniture;
 Pilot project dan bantuan peralatan industri pengolahan
kelapa terpadu
4) Klaster Industri Pengolahan Tembakau
Hasil diagnostik Klaster Industri Pengolahan Tembakau yang
dilakukan pada tahun 2005 pada dasarnya telah terjadi
klasterisasi secara alamiah di Jawa Timur. Oleh karenanya
berdasarkan hasil diagnostik tersebut telah ditetapkan lokus
Klaster Industri Pengolahan Tembakau di Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Nusa Tenggara Barat; pendefinisian lingkup, dan
identifikasi potensi dan permasalahan yang perlu digali untuk
meningkatkan keterkaitan antar industri inti, industri terkait dan
industri penunjang, terutama dalam hal peningkatan mutu,
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jaminan pasokan bahan baku, dan peningkatan produktifitas,
sehingga diperoleh peningkatan nilai tambah dalam rantai nilai
yang terbentuk. Juga teridentifikasi rencana aksi jangka pendek,
menengah, dan panjang. Pada tahun 2005 sudah dimulai
program kemitraan antara petani tembakau dengan industri
rokok/eksportir tembakau untuk meningkatkan mutu dan
produktivitas.
Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster
industri pengolahan tembakau di 3 (tiga) lokus tersebut serta
penyusunan blue print industri pengolahan tembakau.
Guna mengkoordinasikan kegiatan klaster industri pengolahan
tembakau tersebut pada tahun 2006 telah terbentuk Forum
Komunikasi yang beranggotakan Asosiasi Rokok Kretek, Asosiasi
Rokok Putih, Lembaga Tembakau, Dep. Pertanian, Dep.
Perindustrian, Universitas Jember, Asosiasi Petani Cengkeh, dan
Pabrik Rokok yang senantiasa mengadakan pertemuanpertemuan periodik guna meningkatkan kerjasama dalam
mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Dalam rangka mendukung penguatan klaster industri pengolahan
tembakau terutama dalam rangka meningkatkan daya saing,
bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian
pada tahun 2007 a.l. :
 Mengadakan pengembangan kemitraan antara petani
tembakau dengan industri rokok/eksprotir di Nusa Tenggara
Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
 Meningkatkan mutu bahan baku tembakau dengan bantuan
unit peralatan omprongan di Nusa Tenggara Barat
 Membentuk dan memberdayakan Working Group di Nusa
Tenggara Barat
 Pemberdayaan Forum Komunikasi
(Focused Group Discussions)

melalui

FGD-FGD

 Menyusun dan menyosialisasikan roadmap
Industri
Tembakau. roadmap ini kemudian telah diacu oleh Dep.
Pertanian untuk membuat roadmap pengembangan
Tembakau, roadmap pengembangan cengkeh, dan oleh
Dep. Keuangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan
pengenaan cukai. Lebih lanjut roadmap ini menjadi rujukan
baik dari kalangan pemerintah maupun dunia usaha
sehingga tahapan pengembangan industri rokok ke depan
lebih jelas dan pasti.
 Inisiasi penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau
yang komprehensif dan integratif.
 Inisiasi
pembentukan
Tembakau).

KOMIT

(Komunitas

Industri
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 Peningkatan pengendalian produk rokok
lokasi di Jawa Timur, Jawa Tengah,
Yogyakarta, Sumatera Utara; melalui
pembinaan industri kecil rokok dan
tembakau.

ilegal di beberapa
Jawa Barat, DI.
penyuluhan dan
kelompok petani

5) Klaster Industri Pengolahan Kopi
Hasil diagnostik Klaster Industri Pengolahan Kopi yang
dilakukan pada tahun 2005 telah ditetapkan lokus Klaster
Industri Pengolahan Kopi di Lampung, Bengkulu dan Sulawesi
Selatan; dan pendefinisian lingkup, dan identifikasi potensi dan
permasalahan yang perlu digali untuk meningkatkan mutu,
jaminan pasokan bahan baku, dan peningkatan produktifitas,
sehingga diperoleh peningkatan nilai tambah dalam rantai nilai
yang terbentuk. Juga teridentifikasi rencana aksi jangka pendek,
menengah, dan panjang.
Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster
industri pengolahan kopi di lokus dan penyusunan blue print
industri pengolahan kopi.
Guna mengkoordinasikan kegiatan klaster pada tahun 2006 telah
terbentuk Forum Komunikasi yang beranggotakan Asosiasi
Eksportir Kopi Indonesia, Dep. Pertanian, Balai Besar Industri
Agro, Bogor, Perguruan Tinggi, PP Kopi & Kakao Indonesia,
Jember, GAPMMI, Dunia Usaha yang senantiasa mengadakan
pertemuan-pertemuan periodik guna meningkatkan kerjasama
dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Dalam rangka mendukung penguatan klaster industri pengolahan
kopi terutama dalam rangka meningkatkan daya saing, bentuk
fasilitasi yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian pada
tahun 2007 a.l. :
 Mengadakan pengembangan kemitraan antara petani kopi
dengan industri pengolahan di Lampung.
 Meningkatkan mutu bahan baku kopi dengan bantuan unit
peralatan pengolahan di Lampung, dan Kabupaten Tarutung.
 Membentuk
Lampung

dan

memberdayakan

Working

Group

di

 Pemberdayaan Forum Komunikasi melalui FGD (Focused
Group Discussions)
 Menyusun dan menyosialisasikan
Pengolahan Kopi.

roadmap

Industri

 Peningkatan kerjasama luar negeri dan promosi dengan aktif
pada sidang-sidang ICO (International Coffee Organization)
di London
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6) Klaster Industri Pengolahan Buah
Hasil diagnostik Klaster Industri Pengolahan Buah yang dilakukan
pada tahun 2005 telah ditetapkan lokus Klaster Industri
Pengolahan Buah di Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Sulawesi
Selatan; dan pendefinisian lingkup, dan identifikasi potensi dan
permasalahan yang perlu digali untuk meningkatkan mutu,
jaminan pasokan bahan baku, dan peningkatan produktifitas,
sehingga diperoleh peningkatan nilai tambah dalam rantai nilai
yang terbentuk. Juga teridentifikasi rencana aksi jangka pendek,
menengah, dan panjang.
Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster
industri pengolahan Buah di lokus dan penyusunan blue print
industri pengolahan Buah.
Guna mengkoordinasikan kegiatan klaster pada tahun 2006 telah
terbentuk Forum Komunikasi yang beranggotakan Dep.
Pertanian, Balai Besar Industri Agro, Bogor, Perguruan Tinggi,
ASRIM, Dunia Usaha Dunia Usaha yang senantiasa mengadakan
pertemuan-pertemuan periodik guna meningkatkan kerjasama
dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Pada tahun 2006 juga telah dilakukan serangkaian inisiasi
kegiatan a.l. rapat Koordinasi di Makasar, Mamuju dan Cirebon;
Pembentukan Working Group di Jawa Barat; Kemitraan antara
petani buah dengan industri pengolahan (puree), peningkatan
mutu bahan baku di Cirebon dengan bantuan peralatan
pengolahan mangga.
Dalam rangka mendukung penguatan klaster industri pengolahan
Buah terutama dalam rangka meningkatkan daya saing, bentuk
fasilitasi yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian pada
tahun 2007 a.l. :
 Mengadakan pengembangan kemitraan antara petani buah
dengan industri pengolahan di Kabupaten Kuningan, Jawa
Barat.
 Meningkatkan mutu bahan baku Jeruk dengan bantuan unit
peralatan pengolahan di Mamuju, Sulawesi Barat.
 Meningkatkan mutu bahan baku Markisa dengan bantuan
unit peralatan pengolahan di Sulawesi Selatan.
 Membentuk dan memberdayakan Working Group di Jawa
Barat.
 Pemberdayaan Forum Komunikasi melalui FGD (Focused
Group Discussions)
 Diversifikasi produk olahan mangga dengan mengadakan
serangkaian festival penganekaragaman produk olahan
mangga bagi beberapa kelompok PKK
 Meningkatkan promosi dan pemasaran bekerjasama dengan
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outlet makanan di kota Bandung.
 Mengadakan pertemuan produsen olahan mangga skala
kecil dengan pedagang dan industriawan skala menengah
dan besar di Kabupaten Kuningan.
b. Klaster Industri Pengolahan Hasil Laut (Ikan)
Indonesia merupakan salah satu penghasil Ikan yang cukup
potensial karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas,
dengan bentangan luas laut mencapai kurang lebih 5,8 Juta
km2. Namun demikian tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan
tersebut masih belum optimal, baik untuk pemenuhan konsumsi
ikan dalam negeri maupun pemenuhan permintaan ekspor.
Dalam mewujudkan program pengembangan industri pengolahan
ikan melalui pendekatan klaster pada tahun 2005 telah dibentuk
Forum Komunikasi Industri Pengolahan Ikan ditingkat pusat.
Forum ini dimaksudkan sebagai wadah komunikasi seluruh stake
holder industri pengolahan ikan antara lain meliputi nelayan,
asosiasi, industri pengolah serta aparat pusat dan daerah. Pada
tahun 2006 melalui diagnosis yang dilakukan forum telah dapat
menetapkan lokus utama industri pengolahan ikan di Ambon –
Maluku. Disamping juga telah dilakukan identifikasi terhadap
permasalahan-permasalahan pokok industri pengolahan ikan
sebagai berikut :


Keterbatasan suplai bahan baku
dan
penolong untuk
industri pengolahan ikan sebagai akibat dari illegal fishing,
terbatasnya sarana penangkapan ikan, cold storage,
pelabuhan, adanya penangkapan dan pengolahan langsung di
atas kapal, belum berkembangnya kerjasama antar pelaku
bisnis perikanan, lemahnya kemampuan nelayan di bidang
permodalan dan peralatan



Isu tentang food safety, seperti
pengawet makanan yang tidak tepat.



Belum terintegrasinya teknologi penangkapan ikan sampai
dengan pengolahannya.



Persyaratan ekspor semakin ketat diantaranya : masalah
logam berat, histamin, isu lingkungan, penggunaan anti biotik.

penggunaan

bahan

Guna mendukung keberhasilan program pengembangan klaster
industri pengolahan ikan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2007 telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :


Melakukan koordinasi dengan Departemen Kelautan dan
Perikanan serta Pemerintah Daerah dalam rangka
peningkatan pengawasan di perairan laut Indonesia, pemetaan
potensi ikan dan industri pengolahan ikan di Indonesia,
mendorong kemitraan antara nelayan dengan industri
pengolahan hasil laut, Integrasi penangkapan ikan sampai
dengan pengolahannya, penelitian dan pengembangan,
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Perluasan wilayah kawasan industri pengolahan hasil laut di
kawasan timur Indonesia


Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group
Discussions)



Mengutamakan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri
pengolahan ikan dalam negeri melalui pembatasan ekspor
ikan segar.



Melakukan diversifikasi produk ke arah ikan olahan siap saji



Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui
pemberian insentif dibidang fiskal, administrasi termasuk
jaminan hukum dan kestabilan keamanan.



Pembangunan infrastruktur untuk mendukung industri
pengolahan hasil laut seperti penampungan ikan, Power
Generator, Cold Stotage, Fish Pre- Processing , Pabrik es
Containerized dll.



Peningkatan kualitas SDM di bidang industri pengolahan ikan
dengan pendidikan dan pelatihan.

c. Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil
Hasil diagnostik industri TPT yang dilakukan pada tahun 2005 di
wilayah Bandung Selatan menggambarkan bahwa keterkaitan antara
beberapa industri benang, pemintalan, kain dan garmen
sebagaimana layaknya suatu klaster sudah terbentuk, namun pada
kenyataannya dari populasi industri yang ada masih terdapat
beberapa industri yang belum terkait baik dalam penggunaan bahan
baku maupun pemasaran produknya di luar populasi klaster.
Bagi industri yang sudah saling terkait perlu ditingkatkan
kerjasamanya, sementara bagi industri yang belum terkait, dengan
fasilitasi Pemerintah diharapkan dapat berkolaborasi dalam rangka
tercapainya efisiensi dalam proses produksinya.
Berdasarkan hasil diagnostik telah dapat diidentifikasi potensi dan
permasalahan yang perlu digali untuk meningkatkan keterkaitan
antar industri inti, industri terkait dan industri penunjang, terutama
dalam hal peningkatan mutu, jaminan pasokan bahan baku, dan
peningkatan produktifitas, sehingga diperoleh peningkatan nilai
tambah dalam rantai nilai yang terbentuk. Guna mengkoordinasikan
kegiatan klaster di wilayah Bandung Selatan pada tahun 2006 telah
terbentuk Working Group yang beranggotakan industri inti dari
beberapa kelompok garmen dan indutri terkait dari kelompok
pemintalan dan industri tekstil terintegrasi dan kegiatan penunjang
seperti Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (ST3), Akademi Tekstil
Bandung (ATB), Balai Besar Tekstil (BBT) dan Dinas Indag Jabar
yang senantiasa mengadakan pertemuan-pertemuan periodik guna
meningkatkan kerjasama dalam mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi. Sementara ditingkat nasional telah
terbentuk Steering Committe yang memberikan arahan-arahan bagi
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pengembangan klaster industri TPT yang memang sudah tumbuh
secara alamiah tidak hanya di Bandung Selatan tetapi juga di
Cimahi, Semarang, Surakarta dan Pekalongan.
Dalam rangka mendukung penguatan klaster industri TPT terutama
dalam rangka meningkatkan daya saing, bentuk fasilitasi yang
dilakukan oleh Departemen Perindustrian pada tahun 2007 a.l. :
• Mengadakan pelatihan SDM di bidang disain pakaian jadi modern,
cotton classer, CAD/CAM, dying & finishing serta audit energy.
Disamping itu juga diadakan pelatihan pengembangan serat rami
sebagai bahan baku alternatif.
• Mengkoordinasikan penanganan
pembuatan bata press.

limbah

batubara

untuk

• Melakukan rekondisi mesin beberapa industri pemintalan dan
penyempurnaan di Majalaya dan Pekalongan
• Membuat Kajian Pengembangan Industri TPT Nasional
• Pemberdayaan working group melalui FGD-FGD (Focused Group
Discussions)
d. Klaster Industri Alas Kaki
Diagnostik potensi klaster industri alas kaki di Jawa Timur dan di
Jawa Barat masing-masing dilakukan pada tahun 2005 dan 2006.
Berdasarkan hasil diagnostik tersebut telah teridentifikasi industri inti,
industri pemasok dan industri terkait, lembaga R&D, lembaga diklat,
lembaga pembiayaan, lembaga
yang berkompeten dalam
pembangunan infrastruktur serta instansi pemerintah terkait di tingkat
pusat dan daerah. Disamping itu telah pula teridentifikasi
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan
masalah yang dituangkan dalam rencana aksi.
Pada tahun 2006 dan 2007 dilanjutkan langkah-langkah sebagai
berikut :
1). Membentuk Steering Committe yang beranggotakan pejabat
ditingkat pusat terkait (Ditjen ILMTA-Depperin, Departemen
Pertanian) dan Ketua Umum Asosiasi Industri terkait (Aprisindo
dan APKI) yang bertugas sebagai fasilitator dalam mengambil
kebijakan yang bersifat nasional.
2). Membentuk Working Group yang beranggotakan para pejabat
instansi pemerintah daerah terkait, pelaku usaha dibidang
industri alas kaki, pemasok dan terkait, lembaga R&D, lembaga
Diklat, Lembaga Pembiayaan, yang berfungsi sebagai
koordinator, fasilitator, motivator dan dinamisator pembentukan
klaster industri alas kaki di Jawa Timur dan Jawa Barat. Working
Group secara berkala telah mengadakan pertemuan rutin
dengan pelaku usaha dan mendengarkan kegiatan Fasilitator
Klaster guna memperoleh informasi dan tindak lanjut yang perlu
segera diambil terutama kebijakan teknis ditingkat daerah.
57

3). Menunjuk Fasilitator Klaster sebanyak 1 (satu) orang untuk
Jawa Timur dan Jawa Barat yang berfungsi
untuk
melaksanakan tugas sehari-hari dengan kunjungan dan
mempertemukan calon anggota klaster, memberikan bimbingan
serta membuat laporan kepada Working Group dan Ditjen ILMTA
4). Membentuk Forum-Forum Koordinasi yang terdiri dari Forum
Koordinasi Industri inti besar, Industri inti Kecil-Menengah,
Industri pemasok/terkait guna meningkatkan komunikasi dan
koordinasi bisnis antar pelaku usaha yang secara keseluruhan
dibawah koordinasi Working Group
5). Dalam tahun 2007 telah dilakukan kegiatan yang langsung
menyentuh klaster dengan berpedoman kepada rencana aksi
yang merupakan lanjutan dari kegiatan 2006 yang meliputi :
• Memperkuat UPT Kulit Magetan dengan bantuan
mesin/peralatan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan
kepada industri kecil penyamakan kulit di LIK Magetan dalam
rangka peningkatan pasokan bahan baku kulit jadi bagi
industri inti. Disamping itu dilakukan pelatihan untuk 20 orang
SDM industri penyamakan kulit di Magetan dalam bidang
teknologi proses ramah lingkungan guna meningkatkan
kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi
• Melakukan pelatihan terhadap 60 orang SDM pada lembaga
R&D, Badan Diklat dan Perguruan Tinggi dibidang teknologi
proses, Enterpreneur Motivation Training dan Manajemen
Pemasaran dan Keuangan guna menciptakan tenaga-tenaga
trainer yang akan berfungsi sebagai trainer bagi klaster
industri alas kaki dalam rangka mempercepat pengembangan
dan pembangunan klaster industri alaskaki.
• Melakukan pelatihan terhadap 180 orang SDM Industri Alas
kaki dibidang teknologi proses, Enterpreneur Motivation
Training dan Manajemen Pemasaran dan Keuangan untuk
meningkatkan kemampuan dalam teknologi proses dan
kemampuan mengelola keuangan dan pemasaran khususnya
bagi IKM alas kaki yang akan bergabung dalam klaster
sebagai mitra pemasok bagi Industri Besar alas kaki dalam
rangka mempercepat pengembangan dan pembangunan
klaster industri alaskaki.
• Memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dengan
lembaga pembiayaan dalam rangka kemudahan mendapatkan
modal kerja terutama bagi IKM klaster.
• Melakukan sosialisasi tentang keunggulan pengembangan
industri alas kaki dengan klaster dalam rangka mobilisasi
perusahaan bergabung dengan klaster serta diseminasi
rencana aksi klaster di Jawa Barat.
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• Mengadakan promosi yang bersifat internasional didalam
negeri dan luar negeri secara bersama-sama, yaitu :
- Indo Leather and Footwear (ILF) yang bertempat di PRJ
Kemayoran Jakarta bekerja sama dengan Event Organizer
dengan peserta sekitar 200 perusahaan.
- Global Shoes di Dusseldorf (Jerman) dengan 17
perusahaan peserta yang sebagian berasal dari Jawa
Timur dan merupakan anggota klaster.
• Melakukan pertemuan dengan perwakilan UE, FESI dan KBRI
guna peningkatan ekspor ke UE dengan memanfaatkan
kesempatan Anti Dumping yang dikenakan kepada Vietnam
dan China.
• Mengadakan Seminar Internasional Pengembangan Industri
Alas kaki Nasional dengan mengundang pembicara dari Luar
Negeri (FESI) guna sosialisasi kemampuan industri alas kaki
dalam negeri serta menumbuhkan kepercayaan terhadap
stabilitas politik, ekonomi dan keamanan nasional. Sebagai
tindak lanjut seminar tersebut, beberapa pengusaha China
dan Taiwan mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan
beberapa industri alas kaki di Jawa Timur dalam rangka
penjajakan kerjasama investasi.
• Melakukan kunjungan ke China dalam rangka tindak lanjut
MOU tahun 2006 antara Aprisindo dan Asosiasi Kulit dan Alas
kaki China. Sebagai hasil kunjungan ini pada tahun 2008
pemerintah China akan mengirimkan expert untuk
mengadakan pelatihan SDM industri alas kaki dan industri
penyamakan kulit guna peningkatan mutu hasil produksi.
e. Klaster Industri Turunan Minyak Kelapa Sawit
Pada dasarnya produk olahan kelapa sawit dapat dikategorikan ke
dalam 4 kelompok utama yaitu Crude Palm Oil (CPO), minyak dan
lemak makan termasuk minyak samin dan pengganti cocoa butter
(Cocoa Butter Substitute), oleochemical dan biodiesel (Fatty Acid
Methyl Ester). Pada tahun 2006 produksi CPO mencapai 15,9 juta
Ton, sedangkan industri olahannya menggunakan CPO sebesar
11,16 juta ton yang terdiri dari minyak makan 10,4 juta ton (termasuk
special fat antara lain : RBD Stearin, RBD Palm Oil, Crude Palm
Kernel Oil, RBD PKO, oleokimia 0,85 juta ton dan biodiesel 0,09 juta
ton. Diperkirakan pemanfaatan CPO untuk biodiesel di masa yang
akan datang akan semakin meningkat baik untuk pasar internasional
maupun untuk kebutuhan dalam negeri yang pada tahun 2025,
sebesar 5% dari kebutuhan energi nasional harus berasal dari
biofuel.
Pada tahun 2005 telah ditetapkan lokasi pengembangan klaster
industri kelapa sawit di dua lokasi utama yaitu, Sumatera Utara dan
Riau. Untuk mewujudkan pembangunan klaster industri di dua lokasi
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tersebut telah dilakukan berbagai pertemuan dengan berbagai
pemangku kepentingan baik dunia usaha maupun pemerintah pusat
dan daerah. Pada tahun 2006 sudah terbentuk Forum Komunikasi
Industri Kelapa Sawit di kedua daerah tersebut. Dari hasil pertemuan
tersebut teridentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu :


Tidak seimbangnya kapasitas industri hilir dengan produksi
kelapa sawit/ CPO terlebih lagi dengan minat para investor yang
sangat besar terhadap pembangunan pabrik biodiesel.



Tidak terintegrasinya industri CPO dengan industri hilirnya.



Harga CPO internasional cukup baik sehingga CPO cenderung
diekspor.



Permasalahan bahan baku ini mengakibatkan utilisasi industri
khususnya industri minyak goreng sawit dalam negeri masih
rendah (tahun 2006: sekitar 49 % atau sekitar 7,59 Juta ton dari
pasar ekspor minyak nabati dunia sebesar lebih dari 58 Juta ton).



Pasokan Gas Bumi dan Listrik untuk Industri Hilir CPO tidak
mencukupi khususnya untuk industri oleokimia di Medan, Batam
dan Dumai



Penguasaan R&D produk hilir turunan CPO masih lemah.



Khusus untuk industri biodiesel, harga methanol sebagai bahan
penolong meningkat tajam.



Masih terbatasnya
mesin/peralatan;



Adanya kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit di
pasaran Internasional



CPO Indonesia belum mampu memenuhi persyaratan tertentu
khususnya kandungan betacarotene yang masih kurang dari 500
ppm.



Infrastruktur pelabuhan curah cair hanya terdapat di wilayah
Sumatera yaitu Belawan dan Dumai dengan fasilitas terbatas.



Harga minyak goreng dalam negeri meningkat cukup tajam akibat
naiknya harga CPO internasional



Perbedaan perlakuan oleh Pemerintah terhadap BBM bersubsidi
dengan BBN (Biodiesel) tanpa subsidi dan adanya fluktuasi harga
CPO, menyebabkan produsen cenderung mengekspor biodiesel
karena tidak mampu bersaing secara keekonomian dengan BBM
subsidi.

kemampuan

di

bidang

pembuatan

Untuk mendukung pengembangan klaster industri CPO, pada tahun
2007 telah dilakukan upaya berbagai pemecahan masalah terutama
adalah :


Mengadakan pertemuan secara intensif antara Pemerintah Pusat
dengan industri CPO dan industri hilirnya serta dengan
Pemerintah Daerah.
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f.



Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group
Discussions)



Melakukan kajian pengembangan infrastruktur untuk mendukung
pengembangan klaster industri CPO di Sumatera Utara,



Melakukan inisiasi pembentukan Pusat Keunggulan Industri
oleokimia (Center of Excellence for Oleochemical Industry) dalam
rangka skema IJEPA. Pusat ini dibentuk untuk meningkatkan
daya saing industri oleokimia melalui peningkatan penelitian dan
pengembangan, peningkatan kemampuan SDM dan peningkatan
mutu.



Penyusunan blue print pengembangan industri oleokimia;



Mendorong pengembangan industri permesinan dalam rangka
pengembangan klaster industri CPO;



Peningkatan
pasokan
CPO/PKO
melalui
peningkatan
produktivitas dan perluasan areal perkebunan sawit dan
mengutamakan pasokan industri dalam negeri;



Secara aktif berpartisipasi dalam Roundtable on Suistanable
Palm Oil, suatu forum yang bertujuan untuk mendorong
pengembangan industri kelapa sawit yang sesuai dengan kaidahkaidah pembangunan berkelanjutan.



Pengenaan Pungutan Ekspor untuk CPO, CPKO dan beberapa
produk turunannya;



Penerapan PPN yang ditanggung oleh Pemerintah untuk
produksi minyak goreng curah;



Melakukan penjualan minyak goreng dengan harga khusus.

Klaster Industri Barang Kayu/Furniture (termasuk Rotan dan
Bambu)
Produk furniture merupakan kebutuhan masyarakat dunia dan
memiliki prospek yang cukup besar untuk berkembang, namun
perkembangan Industri pengolahan kayu (furniture) di dalam negeri
masih menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, keadaan ini
dikarenakan kontinuitas supply bahan baku yang masih kurang
menentu serta persaingan yang semakin ketat baik di pasaran dalam
negeri maupun luar negeri.
Saat ini lokasi industri mebel (furniture) tersebar terutama di Jawa
Tengah (Jepara, Solo, Semarang dan Yogyakarta), Jawa Timur
(Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto), Jawa Barat (Cirebon),
Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.,
Pada tahun 2005 telah ditetapkan tiga lokasi klaster pengembangan
industri furniture yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan klaster industri furniture
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tersebut telah dilakukan berbagai pertemuan dengan berbagai
pemangku kepentingan baik dunia usaha maupun pemerintah pusat
dan daerah.
Untuk mendukung pengembangan klaster industri furniture, pada
tahun 2006 telah dibentuk Forum Komunikasi Industri furniture dan
telah mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu :


Munculnya pesaing baru yang sebagian besar menggunakan
kayu illegal dari Indonesia;



Design dan finishing produk furniture Indonesia kurang memiliki
nilai estetika yang tinggi;



Kurangnya pasokan bahan baku untuk industri furniture;



Adanya aspirasi dari Daerah produsen bahan baku untuk
mengembangkan industri furniture di daerahnya;



Tuntutan ekolabel untuk pasar dunia atas produk kayu tropis;

Dalam rangka mendukung pengembangan klaster industri furniture,
dilakukan beberapa hal terutama untuk pemecahan masalah yaitu :


Mengadakan pertemuan secara intensif antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dengan produsen bahan baku, dan
industri furniture.



Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group
Discussions)



Memfasilitas terbentuknya pusat design furniture di Cirebon



Memfasilitasi kerjasama antara Daerah penghasil bahan baku
dengan Daerah produsen furniture;



Melakukan kajian tekno ekonomis pemanfaatan kayu kelapa
sawit dan karet sebagai bahan baku industri furniture;



Memfasilitasi kerjasama antara asosiasi dan pengusaha furniture,
Pemda dan Perhutani dalam rangka pembangunan terminal kayu
di Jawa Timur dan Jawa Tengah



Pembangunan Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu di
Palu;



Pembangunan dan fasilitasi Unit Pelayanan Teknis Rotan dan
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rotan;



Menyusun Roadmap pengembangan industri rotan



Bantuan peralatan khususnya untuk pengolahan dan
pengeringan kayu ke beberapa sentra industri dalam rangka
meningkatkan mutu produk kayu;
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g. Klaster Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet
Luas areal karet Indonesia sebesar 3,3 juta ha, paling luas di dunia
diikuti oleh Thailand (2,1 juta ha), dan Malaysia (1,3 juta ha), namun
produksi Indonesia sebesar 2,6 juta ton lebih rendah daripada
Thailand sebesar 2,9 juta ton. Produksi karet Indonesia yang
dipergunakan untuk bahan baku di dalam negeri sebesar 0,36 juta
ton, sedangkan untuk ekspor sebanyak 2,28 juta ton. Pemanfaatan
karet di dalam negeri terbesar adalah untuk bahan baku ban sekitar
55 % yang diikuti oleh sarung tangan karet, benang dan kondom
17%, alas kaki 11%, vulkanisir 11 % dan barang-barang karet sekitar
9%.
Untuk pengembangan klaster karet, pada tahun 2005 telah
ditetapkan tiga lokasi yaitu Sumatera Utara untuk produk karet
berbasis lateks, Jambi untuk pengembangan industri berbasis crumb
rubber dan Jawa Barat untuk pengembangan produk karet industri.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan klaster industri tersebut
telah dilakukan berbagai pertemuan dengan berbagai pemangku
kepentingan baik dunia usaha maupun pemerintah pusat dan
daerah.
Pada tahun 2006 telah dibentuk Forum Komunikasi Industri Karet di
daerah tersebut. Forum Komunikasi tersebut telah mengidentifikasi
beberapa permasalahan utama, yaitu :
 Permasalahan di bidang Karet Alam (On Farm) seperti masih
rendahnya produktivitas tanaman, masih rendahnya kualitas bokar
 Besarnya kapasitas terpasang pabrik crumb rubber jauh melebihi
ketersediaan bahan olah karet (600.000 ton > kemampuan
produksi bokar)
 Masih lemahnya dukungan prasarana dan sarana (akses ke kebun
dan pelabuhan).
 Masih kurangnya dukungan R & D yang difokuskan pada
pengembangan produk karet
 Sulitnya pasokan gas untuk industri sarung tangan yang
menyebabkan utilisasi kapasitas industri sarung tangan hanya
mencapai 40%.
 Iklim usaha yang masih belum kondusif seperti pengenaan PPN
terhadap beberapa jenis beberapa jenis produk hulu karet dan
pengenaan BMAD Carbon Black serta belum adanya insentif untuk
mengurangi impor barang-barang karet.
Untuk mendukung pengembangan klaster industri karet, maka pada
tahun 2007, dilakukan beberapa hal terutama untuk pemecahan
masalah utama yang telah teridentifikasi pada tahun 2006, a.l. :
 Mengadakan pertemuan secara intensif antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dengan produsen karet, dan industri
turunan karet.
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 Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group
Discussions)
 Memfasilitasi peningkatan pasokan gas bumi untuk industri sarung
tangan
 Upaya untuk menghapuskan BMAD Carbon Black;
 Upaya untuk memasukkan perizinan industri Crumb Rubber
dengan persyaratan khusus;
 Penerapan SNI wajib untuk beberapa jenis ban;
 Melakukan pendekatan dengan beberapa industri utama untuk
melakukan investasi di Indonesia;
 Mengirim surat kepada seluruh Gubernur produsen bahan olahan
karet untuk membina petani/industri agar memenuhi SNI crumb
rubber;
 Bantuan peralatan pembuatan aneka compound untuk peningkatan
kualitas produksi barang-barang karet di Bandung, Jawa Barat.
h. Klaster Pulp dan Kertas
Industri pulp dan kertas banyak memberikan manfaat bagi kehidupan
manusia yaitu sebagai bahan untuk keperluan pendidikan,
perkantoran maupun untuk kebutuhan konsumsi langsung
masyarakat.
Nilai ekspor industri pulp dan kertas telah mencapai US$ 2,85 Milyar
pada tahun 2006 dan dan pada tahun 2007 diperkirakan akan
mencapai US $ 2,99.
Sebagai salah satu negara yang dianugrahi kekayaan hutan yang
sangat luas, Indonesia memiliki potensi yang begitu besar dalam
mengembangkan industri
pulp dan kertas, namun peranan
Indonesia dalam memproduksi kertas dunia masih relatif kecil bila
dibandingkan dengan negara-negara North Scan yang telah
menguasai produksi dunia untuk pulp dan kertas.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengembangan industri pulp
dan kertas Indonesia masih perlu terus dikembangkan karena
potensi dan peluang pengembangan untuk industri pulp dan kertas
masih sangat terbuka.
Dalam rangka pengembangan industri pulp dan kertas melalui sitem
klaster, pada tahun 2005 telah dibentuk Forum Komunikasi dan telah
ditentukan lokus pengembangan klaster industri pulp dan kertas yaitu
di Riau yaitu untuk industri pemasok bahan baku dan industri pulp &
kertas serta di Jawa Barat untuk diversifikasi industri produk kertas
dan percetakan.
Dari hasil diagnostik yang dilakukan, beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh klaster industri pulp dan kertas adalah :
 HTI belum sepenuhnya mampu memasok seluruh kebutuhan
bahan baku industri pulp.
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 Adanya tuduhan penggunaan kayu illegal oleh negara-negara
maju,
 Meningkatnya harga kertas bekas yang selama ini masih diimpor
untuk memenuhi kebutuhan baku industri kertas di dalam negeri.
 Munculnya tuduhan dumping dari negara-negara pesaing.
 Masih terjadinya tumpang tindih berbagai pungutan termasuk
retribusi pemanfaatan hasil hutan.


Munculnya masalah lingkungan karena sebagian preusan belum
menerapkan pengelolalan limbah buangan industri yertas yang
benar.



Operasi illegal logging yang sebenarnya bertujuan baik, dalam
pelaksanaannya seringkali menyebabkan tindakan yang
berlebihan;

Dalam rangka mendukung pengembangan klaster industri pulp dan
kertas, dilakukan beberapa penyelesaian permasalahan antara lain :

i.



Melakukan koordinasi secara intensif antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dengan produsen bahan baku, dan
industri Pulp dan kertas.



Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group
Discussions)



Mengupayakan peningkatan efisiensi produksi melalui :
penerapan cleaner production, konservasi energi dan
menggunakan bahan bakar alternatif yang lebih murah, seperti :
batubara, biodiesel, dll.



Melakukan kerjasama dengan Departemen Kehutanan untuk
percepatan realisasi tanaman HTI dan penggunaan bibit tanaman
dari klon yang unggul yang memiliki produktivitas tinggi dan
waktu panen lebih cepat.



Meningkatkan kolektivitas kertas bekas di dalam negeri.



Mendorong industri pulp dan kertas untuk melakukan
pengelolaan lingkungan secara sungguh-sungguh dalam rangka
memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku.



Meningkatkan kerjasama diantara Industri Pulp dan Kertas
nasional melalui wadah Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia
(APKI) untuk melakukan lobi ke berbagai pihak terkait dalam
rangka memperjuangkan kepentingan Industri Pulp dan Kertas.



Penyusunan SOP penanganan limbah industri pulp dan kertas;

Klaster Industri Mesin dan Peralatan Listrik
Pada tahun 2006 telah dilakukan kolaborasi antara para anggota
klaster industri mesin/peralatan listrik untuk mendapatkan peta
kemampuan dan program pengembangan untuk mendukung
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Program percepatan pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW dan
kemandirian pembangunan ketenagalistrikan dalam jangka panjang.
Kemudian pada tahun 2007 dibangun konsep program
pengembangan antar industri, lembaga litbang dan instansi
pemerintah terkait lainnya dalam rangka mendukung kemampuan
pembuatan turbin oleh industri dalam negeri yang tertuang dalam
MOU antara PT NTP, PT Barata Indonesia, PT Pindad, BPPT dan
Depperin. Pada saat ini sudah terbentuk kolaborasi antara EPC
nasional dengan industri mesin/peraltan listrik khususnya untuk
pembangunan PLTU Batubara skala kecil dan menengah utamanya
di luar Jawa.
j.

Klaster Industri Petrokimia
Berdasarkan jenis produk dan aglomerasi wilayahnya telah
ditetapkan lokus Klaster Industri Petrokimia yaitu Banten untuk
industri petrokimia berbasis olefin, Jawa Timur untuk industri
petrokimia berbasis aromatik dan Kalimantan Timur untuk industri
petrokimia berbasis methane (C1). Pada tahun 2005 telah dilakukan
Diagnostik Klaster Industri Petrokimia terhadap faktor-faktor daya
saing berdasarkan model Diamond Porter.
Pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sosialisasi klaster industri
petrokimia di 3 (tiga) lokus tersebut. Dari hasil sosialisasi tersebut
telah terbentuk Forum Komunikasi di Banten dan di Kalimantan
Timur. Sedangkan, mengingat industri petrokimia berbasis aromatic
di Jawa Timur (Tuban) masih dalam tahap awal pengembangan,
prioritas yang akan dilakukan adalah mendorong investasi di bidang
industri hilir dan kerjasama dengan industri hilirnya yang ada di
dalam negeri yang selama ini masih impor bahan bakunya.
Dari hasil pertemuan intensif dari seluruh pemangku kepentingan
terkait, permasalahan utama industri petrokimia di Banten adalah
pasokan bahan baku yang masih impor, infrastruktur dan masih
tingginya kebutuhan produk-produk berbasis aromatic. Sedangkan
untuk industri petrokimia di Kalimantan Timur permasalahan
utamanya adalah kesinambungan pengadaan bahan baku yang saat
ini menggunakan gas bumi.
Di samping itu, walaupun kemampuan nasional dalam
mengoperasikan dan membangun industri petrokimia sudah cukup
baik, namun ketergantungan terhadap teknologi dasar masih tinggi.
Untuk itu, pada tahun 2006 telah dilakukan beberapa upaya dalam
rangka pengembangan klaster industri petrokimia antara lain
peningkatan utilisasi; penguatan struktur industri petrokimia yang
terkait pada semua tingkat dalam rantai nilai (value chain);
meningkatkan kemampuan alih teknologi dengan memanfaatkan
lisensi teknologi proses petrokimia C-1, Olefin dan Aromatik yang
habis masa lisensinya berdasarkan inovasi teknologi dalam negeri;
mengaplikasikan lisensi teknologi proses industri urea yang
dikembangkan bersama pemilik lisensor; melakukan sinergi dalam
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penelitian teknologi proses industri polimer seperti alkyd resin,
unsaturated polyester resin, polyurethane resin.
Dalam rangka meningkatkan daya saing, bentuk fasilitasi yang
dilakukan oleh Departemen Perindustrian pada tahun 2007 a.l. :


Mengadakan pertemuan secara intensif antara industri petrokimia
hulu dan hilir, pemasok bahan baku dan Pemerintah Daerah.



Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group
Discussions)



Melakukan kajian pengembangan infrastruktur di Banten dan
Jawa Timur,



Memfasilitasi pemanfaatan batubara baik sebagai bahan bakar
untuk utilitas maupun sebagai bahan baku melalui proses
gasifikasi;



Melakukan inisiasi pembentukan Pusat Keunggulan Industri
Petrokimia (Center of Excellence for Petrochemical Industry)
dalam rangka skema IJEPA. Pusat ini dibentuk untuk
meningkatkan daya saing industri petrokimia melalui peningkatan
penelitian dan pengembangan, peningkatan kemampuan SDM
dan peningkatan mutu.



Penyusunan blue print pengembangan industri petrokimia;



Pembentukan Pusat Informasi industri petrokimia di Banten;

Sementara itu, perkuatan dan pengembangan dari beberapa klaster
industri penunjang dan terkait adalah sebagaimana penjelasanpenjelasan sebagai berikut :
a. Klaster Industri Semen
Sesuai kegiatan pengembangan klaster industri semen yang dimulai
pada tahun 2005, telah dilakukan tahapan diagnostik, sosialisasi dan
mobilisasi, disepakati dua lokasi/daerah pengembangan industri
semen yaitu Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan ketersediaan potensi sumber daya
alam bahan galian non logam (batu kapur, pasir silica/pasir besi),
energi batu bara, sarana pelabuhan serta ketersediaan tenaga kerja,
untuk pengamanan pasokan semen di Indonesia wilayah barat
(Sumatera) dan Kawasan Timur Indonesia dimasa mendatang.
Sebagai industri inti di Sumatera Barat adalah PT. Semen Padang,
yang mana PT. Semen Padang yang mempunyai kemampuan dalam
penelitian pengembangan mesin perekayasaan, teknologi proses,
konservasi energi dan pengembangan SDM untuk industri semen.
Sedangkan di Sulawesi Selatan industri intinya adalah PT. Semen
Tonasa. Langkah-langkah yang telah dilakukan pada tahun 2006 dan
2007
diantaranya
adalah
membentuk
forum
komunikasi
pengembangan industri semen dengan anggotanya terdiri dari
Asosiasi Semen Indonesia (ASI), instansi terkait, baik pusat (Dep.
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Perindustrian,
ESDM,
Perdagangan,
Pertambangan,
Dep.
Perhubungan dan Dep. Dagri), Pemerintah daerah (Provinsi dan
Kabupaten) serta Lembaga/Balai Penelitian seperti Balai Besar
Keramik, B4T, ISBI dan Perguruan Tinggi.
Dari hasil diagnostik, pengembangan industri semen di Indonesia
masih menghadapi beberapa permasalahan seperti :
 Penggunaan energi di industri semen dalam negeri masih relatif
tinggi serta belum memanfaatan batubara yang nilai kalori
menengah (sekitar 5.000 Kcal/kg)
 Belum harmonisnya SNI semen dengan standar internasional;
 Belum seimbangnya kapasitas terpasang antara Kawasan Barat
Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Bahkan di Kawasan
Barat Indonesiapun sebagian besar berada di Pulau Jawa;
 Walaupun kapasitas pabrik semen dalam negeri sudah mencapai
lebih dari 47 juta ton per tahun, namun kemampuan nasional di
bidang pembangunan pabrik belum optimal;
 Untuk mengantisipasi kebutuhan semen yang semakin meningkat,
belum ada investor yang akan membangun pabrik semen baru
dalam waktu dekat ;
 Belum tersosialisasinya
konstruksi ringan

penggunaan

semen

murah

untuk

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut :
 Melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan produsen bahan baku, dan industri
semen untuk membahas langkah-langkah dalam rangka
pengembangan industri semen.
 Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group
Discussions)
 Pengembangan konservasi energi pada industri semen diantaranya
adalah pemanfaatan batubara medium kalori (5.500 – 6.400
kcal/kg) yang selama ini hampir seluruh industri semen
menggunakan batubara 6.500 kcal/kg.
 Pemberlakukan SNI wajib semen
 Penyusunan dan penerapan standar nasional industri semen
dengan standar internasional.
 Penyusunan roadmap pembangunan industri semen oleh
perusahaan nasional di bidang konstruksi, permesinan dan
perekayasaan nasional;
 Persiapan penyusunan studi kelayakan pembangunan pabrik
semen di Papua Barat;
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 Promosi investasi industri semen dan pendukungnya dalam
mengantisipasi/ pengamanan pasokan semen tahun 2010.
 Promosi penggunaan semen murah untuk konstruksi ringan.
b. Klaster Industri Keramik
Dari hasil kegiatan pengembangan industri keramik melalui
pendekatan klaster pada tahun 2005-2006
telah dilakukan
diasnostik, sosialisasi dan mobilitas terhadap stake holder dan dapat
diperoleh kesepakatan bahwa industri keramik Indonesia yang terdiri
dari jenis ubin, saniter dan perabot rumah tangga/table ware
merupakan industri yang potensial dan masa mendatang. Potensi
Industri keramik Indonesia mempunyai keunggulan yang
diantaranya adalah potensi bahan baku berupa Clay (tanah liat),
kaolin, feldspar, pasir kwarsa, energi utamanya gas, tenaga kerja,
pasar dan dukungan lembaga penelitian dan pengembangan serta
pengalaman pengetahuan dalam penggunaan teknologi produksi
dan desain. Selain keunggulan yang dimiliki, kita masih mempunyai
permasalahan yang menjadi peluang usaha untuk dikembangkan
diantaranya :
•

Masih tingginya nilai impor bahan glazur dan pigmen

•

Masih terbatasnya fasilitas infrastruktur dan investasi untuk
mengolah bahan baku

•

Industri pemurnian dan pencampuran/formula bahan baku belum
berkembang

•

Penyediaan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih
masih terbatas

•

Belum optimalnya pasokan gas bumi sebagai bahan bakar

•

Masuknya keramik dari China

Kegiatan pengembangan industri keramik yang telah dilakukan mulai
tahun 2006 dan 2007 diantarnya :
•

Meningkatkan koordinasi melalui Forum Komunikasi Industri
Keramik yang terdiri dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia,
Balai Penelitian dan Pengembangan (Balai Besar Keramik,
Perguruan Tinggi, Litbang Desain) Pemerintah Pusat
(Departemen Perindustrian, ESDM, PN Gas dll) serta Pemerintah
Daerah yang mempunyai potensi SDA bahan galian non logam;

•

Pemberdayaan working group melalui FGD (Focused Group
Discussions)

•

Memfasilitasi Pengamanan pasokan gas bumi untuk industri
keramik

•

Pemetaan potensi bahan baku keramik untuk penyusunan profil
investasi bahan baku keramik
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•

Menyusun dan revisi SNI untuk produk keramik dalam rangka
pemberlakukan SNI Wajib Keramik Ubin dan Dinding;

•

Melaukan promosi
dan kerja sama dalam pemilihan dan
pengembangan teknologi proses produksi

•

Melakukan koordinasi dalam rangka pengolahan bahan baku
keramik di Singkawang Kalimantan Barat.

•

Melakukan harmonisasi tarif bea masuk dan menerapkan
safeguard

c. Klaster Industri Kendaraan Bermotor (Otomotif)
Program pengembangan klaster industri otomotif dimulai sejak tahun
2005, penerapannya baru dapat dilakukan pada tahun 2006 yaitu
dengan melakukan diagnosis. Berbagai sosialisasi program sampai
pembentukan
kelompok-kelompok
kerja
(working
group)
pengembangan klaster otomotif sudah dilakukan di berbagai daerah
potensial.
Pengembangan industri komponen otomotif dilakukan dengan cara
mendorong tumbuhnya embrio-embrio klaster otomotif di berbagai
daerah yang potensial untuk pengembangan industri otomotif seperti di
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mengingat
karakteristik industri otomotif cenderung membangun afiliasi dengan
Principal-nya.
Hal-hal yang telah dilakukan dan dicapai pada tahun 2007 antara lain:
•

Pengembangan klaster industri komponen/suku cadang otomotif di
Jawa Barat.
Di Jawa Barat telah terbentuk working group pengembangan
industri komponen/suku cadang kendaraan bermotor yang
diluncurkan pada tahun 2007. Working group tersebut diberi nama
SMART Otomotif Jabar, yang anggotanya terdiri dari semua
stakeholder terkait, yaitu Industri perakit, industri komponen, instansi
Pemda Jabar, institusi Perbankan, lembaga Penelitian dan
stakeholder terkait lainnya. Working group telah menyusun program
dan rencana aksi pengembangan klaster otomotif di Jawa Barat
antara lain program untuk pengembangan pemasaran,
pengembangan dan peningkatan kemampuan design komponen,
standardisasi, dan lain-lain.

•

Pengembangan klaster industri komponen/suku cadang otomotif di
Jawa Timur.
Sejak tahun 2006 di Jawa Timur sudah dilakukan upaya-upaya
untuk memfasilitasi pengembangan klaster industri otomotif dengan
cara menggalang dukungan dan komitmen stakeholder terkait
melalui forum-forum diskusi dan koordinasi, workshop maupun
kegiatan lainnya. Pada tahun 2007 dilakukan inisiasi pembentukan
struktur dan keanggotaan working group pengembangan otomotif
dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait baik pemerintah
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daerah, pelaku usaha , instistusi keuangan serta lembaga-lembaga
litbang terkait. Penguatan working grup tersebut akan dilakukan
pada tahun 2008.
d. Klaster Industri Perkapalan
Pengembangan klaster industri perkapalan dimulai sejak tahun 2005
melalui langkah-langkah sosialisasi, kemudian dilanjutkan dalam tahun
2006 dengan melakukan diagnosis, pembentukan Steering Committee,
Working Group dan workshop dengan melibatkan semua
komponen/stakeholder terkait.
Bertitik tolak dari hasil diagnosis, kemudian difasilitasi dengan
melaksanakan Focused Group Discussions (FGD) yang dilaksanakan
di Jakarta dan Surabaya pada tahun 2006 dan tahun 2007,
dimaksudkan untuk mendorong terjadinya aglomerasi perusahaan
terkait di suatu daerah/wilayah yang potensial untuk dikembangkan
klaster industri perkapalan.
Hal-hal yang telah dicapai dalam pengembangan klaster industri
perkapalan, sebagai berikut :
•

Pada tahun 2006 telah dibentuk kelembagaan klaster industri
perkapalan di Surabaya yang diberi nama KIKAS (Klaster Industri
Perkapalan Surabaya).

•

Kemudian pada tahun 2007 juga dibentuk KIKAJA (Klaster Industri
Perkapalan Jakarta) meliputi klaster industri perkapalan di Jawa
Barat, Banten, DKI – Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah.

•

KIKAS disamping telah menyusun Rencana Aksi, dalam tahun 2007
telah menyusun AD/ART KIKAS yang akan dijadikan sebagai
acuan/ pedoman organisasi.

e. Klaster Industri Elektronika Konsumsi
Pengembangan klaster industri elektronika konsumsi yang telah
terbentuk adalah klaster industri pompa air di Jawa Barat dan klaster
lampu hemat energi di Jawa Timur. Untuk mendukung
pengembangan klaster tersebut telah dibentuk tim Asistensi, steering
committe dan working group.
Dengan pendekatan klaster pompa air telah didorong terjadinya
kemitraan antara industri kecil dan besar. Sebagai contoh PT.
Panasonic Manufacturing Indonesia telah menjalin kerjasama untuk
pengadaan komponen pompa air seperti rumah pompa, impeler dan
lain-lain dengan industri kecil di Juwana dan Ceper. Dalam rangka
peningkatan kualitas komponen pompa, Departemen Perindustrian
telah memberikan bimbingan teknis kepada IKM yang memproduksi
komponen pompa. Berdasarkan hasil diskusi working group maka
pada tahun 2007 disusun SNI pompa air dan pada tahun 2008
direncanakan akan diberlakukan SNI wajib.
Klaster LHE di Surabaya difokuskan pengembangannya untuk
memenuhi kebutuhan LHE didalam negeri yang meningkat ± 20 %
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per tahun. Saat ini sebagian industri LHE masih dalam tahap
perakitan dengan komponennya sebagian besar masih di impor.
Melalui pendekatan klaster telah dilakukan upaya-upaya agar
komponen-komponen sederhana dapat di supply dari dalam negeri,
untuk itu telah dilakukan pelatihan SDM LHE khususnya dalam
pembuatan komponen LHE seperti caps dan modul untuk rangkaian
penyearah arus kuat menjadi arus lemah.
f. Klaster Industri Telematika
Berdasarkan hasil diagnosis pada tahun 2006 direkomendasikan
bahwa Bandung dan sekitarnya merupakan daerah yang cocok
untuk pengembangan Klaster Industri Telematika. Secara embrionik
beberapa faktor yang diperlukan sebagai komponen klaster sudah
terbentuk seperti cukup tersedianya SDM, Perguruan Tinggi,
Perusahaan Industri Telematika, serta institusi pendukung lainnya.
Working Group yang telah terbentuk terdiri dari unsur
perusahaan/industri, akademisi, pemerintah, dan unsur pendukung
lainnya. Champion dari Klaster Industri Telematika adalah PT. INTI Bandung.
Klaster Industri Telematika yang bernama ”KlariTi”
didukung oleh Steering Committe , Tim Asistensi dan Tenaga ahli
klaster. Upaya perkuatan dan pengembangan Klaster Industri
Telematika akan terus dilakukan melalui penguatan komitmen antar
anggota klaster serta adanya inisiasi sehingga dimungkinkan
disiapkannya ”playing ground/breeding ground” dalam memacu
aktifitasnya. Mulai tahun 2008 diharapkan fasilitator dapat mengikuti
dan memberikan advokasi secara intensif kepada para anggota
klaster industri Telematika.
2. Pengembangan Iklim usaha
Dalam rangka meningkatkan iklim yang mendukung peningkatan usaha,
investasi dan produksi telah terselesaikan :
a. Usulan RevisiPP No 1 Tahun 2007
Dalam rangka merevisi PP No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh
bagi penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di
daerah-daerah
tertentu,
Departemen
Perindustrian
telah
mengusulkan beberapa sektor industri, yaitu: perkapalan, komponen
otomotif, elektronika untuk mendapatkan fasilitas tersebut dan
beberapa tambahan usulan sektor industri lithium battery, sepeda
motor dan industri OLED TV yang saat ini masih dalam proses.
b. Tindak Lanjut diterbitkannya UU No 25 Tahun 2007
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal telah diterbitkan Perpres No. 76 Tahun 2007
tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal dan Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang
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Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
c. Tindak Lanjut terhadap diterbitkannya Inpres No 6 Tahun 2007
Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil
dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai
kelanjutan Inpres No 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan
Perbaikan Iklim Investasi telah diterbitkan Inpres No 6 Tahun 2007
tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Sesuai amanat Inpres No 6 Tahun 2007 Departemen Perindustrian
menerbitkan
Peraturan
Menteri
Perindustrian
No
78/M.IND/PER/9/2007
tentang
Peningkatan
Efektifitas
Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk
(One Village One Product – OVOP). Disamping itu sesuai amanat
Inpres tersebut Departemen Perindustrian juga telah mengusulkan
Rancangan Perpres tentang Kebijakan Industri Nasional sesuai
amanat UU Penanaman Modal yang baru.
d. Ketentuan Verifikasi
1) Dalam rangka melakukan monitoring terhadap pemanfaatan
fasilitas pengurangan/penghapusan tarif bea masuk impor, telah
diterbitkan ketentuan tentang kewajiban verifikasi terhadap
perusahaan yang melakukan akan dan telah melakukan importasi
2) Dengan diterbitkannya PMK No.34/PMK.011/2007 tentang
fasilitas pembebasan bea masuk impor bahan baku
komponen/suku cadang, otomotif, maka telah diterbitkannya
Peraturan Menperin No.45/M-IND/6/2007 tanggal 4 Juni 2007
e. Bea Masuk Impor
1) Dengan adanya amandemen HS (Harmonized System) tahun
2002 oleh World Custom Organization (WCO), maka Indonesia
sebagai penandatangan konvensi WCO, wajib melakukan review
terhadap Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang
berlaku sesuai amandemen WCO. Untuk itu melalui PMK
No.110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006 telah
diterbitkan BTBMI 2007 dimana lebih dari 95% jumlah pos tarif
merupakan bahan baku/produk sektor industri, dengan uraian
barang sesuai dengan ketentuan HS 2006 dan tingkat tarif bea
masuk sesuai dengan tahapan program harmonisasi tarif bea
masuk tahun 2007.
2) Berkaitan dengan masih adanya kekeliruan terhadap beberapa
uraian barang dan tingkat tarif bea masuk untuk produk-produk
industri tertentu, maka telah dilakukan koreksi terhadap BTBMI
2007 antara lain untuk produk-produk: kertas amplas, PC Strand,
Wire Rod melalui PMK No.110/PMK.011/2007.
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3) Dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri, maka
selama tahun 2007 sesuai usulan Deperin telah diterbitkan
beberapa kebijakan penurunan/penghapusan tarif bea masuk
melalui :

f.

•

PMK No.34/PMK.011/2007 tentang
tentang fasilitas
pembebasan bea masuk impor bahan baku komponen/suku
cadang, otomotif.

•

PMK No. 41/PMK.011/2007 tentang fasilitas pembebasan tarif
bea masuk komponen dan bahan baku pembuatan alat-alat
berat.

•

PMK No.85/PMK.011/2007 tentang pembebasan bea masuk
impor HRC ≤ 2 mm.

Pungutan Ekspor
1) Sebagai dampak meningkatnya harga CPO di pasar internasional
yang berdampak terhadap suplai bahan baku minyak goreng di
dalam negeri, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan
pungutan ekspor yang baru.
2) Tingkat tarif pungutan ekspor yang baru ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.011/2007 tanggal 31
Agustus tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri
Keuangan No.92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang
Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif
Pungutan Ekspor. Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/MDAG/PER/8/2007 tentang Penetapan HPE atas Barang Ekspor
Tertentu.

g. Cukai
1) Dalam rangka mengamankan target penerimaan cukai dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 sebesar Rp
42,03 triliun yang merupakan kenaikan
Rp 3,53 triliun
dibandingkan target pada APBN 2006 sebesar Rp 38,52 triliun,
maka Pemerintah tetap akan memberlakukan tarif cukai spesifik
rokok
mulai 1 Juli 2007. Dengan tarif spesifik ini, secara
otomatis akan menaikkan cukai rokok dari sebelumnya.
Berdasarkan tarif cukai spesifik rokok, pemerintah menetapkan
cukai rokok golongan I sebesar Rp 7,00 per batang, golongan II
sebesar Rp 5,00 per batang, dan golongan III sebesar Rp 3,00
per batang.
2) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
118/PMK.04/2006 tentang Kebijakan Cukai, pemerintah
memberlakukan dua kebijakan terkait dengan cukai rokok, yaitu
kenaikan harga jual eceran (HJE) dan pemberlakuan tarif cukai
rokok spesifik.
h. Beberapa Peraturan Menteri Perindustrian penting yang diterbitkan
pada tahun 2007 antara lain:
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1). Penetapan 6 Jenis Spesifikasi Teknis
(Permenperin Nomor 04/M/IND/Per/1/2007)

Produk

Industri

2). Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Departemen
Perindustrian dengan Sistem e-Procurement (Permenperin
Nomor 12/M/IND/Per/2/2007)
3). Penyelenggaraan Program Bea Siswa Tenaga Penyuluh
Lapangan Industri Kecil dan Menengah (Permenperin Nomor
19/M/IND/Per/2/2007)
4). Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri
Tekstil
dan
produk
Tekstil
(Permenperin
Nomor
27/M/IND/3/2007)
5). Harga Resmi Tabung Baja Gas Elpiji 3 Kg dan Kompor Gas
Elpiji Satu Mata tungku beserta aksesorisnya dalam rangka
Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi Elpiji
Untuk
Keluarga
Miskin
(Permenperin
Nomor
28/M/IND/Per/3/2007)
6). Pedoman
Teknis
Peningkatan
Pelaksanaan
Efisiensi
Penghematan Dan Disiplin Kerja Di Lingkungan Departemen
Perindustrian (Permenperin Nomor 29/M/IND/Per/3/2007)
7). Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta
Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak
Lapisan Ozon (Permenperin Nomor 33/M/IND/Per/4/2007)
8). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib
Terhadap :
(a). Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor (Permenperin
Nomor 34/M/IND/Per/4/2007)
(b). Semen (Permenperin Nomor 35/M/IND/Per/4/2007)
(c). 5 Jenis Produk Industri meliputi Tabung Baja, Selang Karet,
Katub Pengaman, Kompor Gas, (Permenperin Nomor
92/M/IND/Per/11/2007)
9). Penunjukan Lembaga Penguji Kesesuaian Atas 5 Jenis Produk
Industri (Permenperin Nomor 93/M/IND/Per/11/2007)
10). Penunjukan atau Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana
Verifikasi Industri Kendaraan Bermotor (Permenperin Nomor
45/M/IND/Per/6/2007)
11). Pembentukan Tim Peningkatan Produksi
(Permenperin Nomor 57/M/IND/Per/7/2007)

Dalam

Negeri

12). Pembentukan
Pusat
Manajemen
HKI
Departemen
Perindustrian (Permenperin Nomor 59/M/IND/Per/7/2007)
13). Pembentukan Tim Kerjasama ASEAN dan Kerjasama ASEAN Mitra Dialog (Permenperin Nomor 38/M/IND/Per/5/2007)
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14). Penggunaan Batik Mark ”Batik Indonesia” Pada Batik Buatan
Indonesia (Permenperin Nomor 74/M/IND/Per/9/2007)
15). Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One
Village One Product - OVOP) Di Sentra (Permenperin Nomor
78/M/IND/Per/9/2007)
16). Penganugerahaan Penghargaan Rintisan Teknologi Industri
Tahun 2007 (Permenperin Nomor 90/M/IND/Per/11/2007)
17). Pedoman Mutasi Jabatan Dan Pengembangan Karir Pegawai
Departemen (Permenperin Nomor 91/M/IND/Per/11/2007)
i.

Rancangan Beberapa Peraturan Perundangan
Rancangan beberapa peraturan perundangan yang sedang diproses
penyelesaiannya adalah:
•

RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian

•

RPP tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Keselamatan Alat, Proses Serta Hasil Produksi
Industri Termasuk Pengangkutannya

•

RPP tentang Kawasan Industri

•

RPP tentang Informasi Industri

•

R. Perpres tentang Kebijakan Pengembangan Industri Nasional

•

Rancangan Permenperin tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri

•

Rancangan Permenperin tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri

3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dalam rangka memberdayakan dan menumbuhkan industri dalam
negeri; serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang
berinvestasi dan memberikan manfaat ekonomi terhadap kepentingan
perekonomian nasional; serta sebagai pelaksanaan Pasal 44 Keppres
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah, Departemen Perindustrian telah menerbitkan
Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 jo No. 30/MIND/PER/6/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam
Negeri yang berlaku secara efektif terhitung sejak 1 Januari 2007.
Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis tersebut akan terjadi : (1)
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; (2) peningkatan
penyerapan tenaga kerja; (3) penghematan devisa; (4) berkurangnya
ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan
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belanja pemerintah (Pusat & Daerah), BUMN/BUMD dan anak
perusahaannya, BHMN, atau KKKS.
Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri pada tahun 2007 antara lain:
1) Sosialisasi Permenperin No. 11/2006 di berbagai instansi Pusat
maupun Daerah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai
media antara lain kunjungan ke masing-masing instansi, acara
pertemuan
Menteri
Perindustrian
dengan
dunia
usaha,
seminar/lokakarya di berbagai daerah, pameran (PRJ Kemayoran;
Jakarta Convention Centre, Plaza Industri-Depperin, dsb), juga
melalui media elektronik seperti RRI, TVRI dan MetroTV.
2) Pada tahun 2007 Departemen Perindustrian bekerja sama dengan
surveyor independen melakukan verifikasi kemampuan industri
maupun verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan
hasil sebagai berikut :
a) PT Sucofindo telah memverifikasi kemampuan industri (VKI)
sebanyak 690 perusahaan industri yang dimulai dari bulan
September hingga November 2007meliputi: Industri TPT (107
perusahaan); industri logam (123 perusahaan); industri mesin (23
perusahaan); industri aneka (71 perusahaan); industri kimia hulu
(25 perusahaan); industri kimia hilir (133 perusahaan); industri alat
komponen otomotif (29 perusahaan); industri elektronika (30
perusahaan); industri minuman & tembakau ( 49 perusahaan); dan
industri makanan (100 perusahaan).
b) PT. Surveyor Indonesia telah melakukan verifikasi kemampuan
industri sebanyak 600 perusahaan dan verifikasi TKDN sebanyak
315 produk. Sektor industri yang diverifikasi ini adalah: (1) Alat
angkut & komponen; (2) Alat berat & komponen; (3) Alat/mesin
pertanian; (4) Bahan Bangunan; (5) Besi Baja; (6) Elektronika
Rumah Tangga; (7) Kelistrikan; (8) Kimia; (9) Pakaian &
Perlengkapan Kerja; (10) Penunjang Migas; (11) Peralatan
Kesehatan; (12) Peralatan Rumah Tangga; (13) Perlengkapan
Kantor; (14) Permesinan; (15) Sarana Pertahanan; dan (16)
Telematika. Dari 600 perusahaan yang dapat diverifikasi
kemampuan industrinya, hanya terdapat 133 perusahaan yang
bersedia diverifikasi TKDN produknya yaitu sebanyak 315 produk
industri. Hasil dari verifikasi tersebut dapat dilihat/diakses melalui
website http://tkdn.depperin.go.id dan dapat digunakan sebagai
referensi dalam proses pengadaan barang dan jasa instansi
pemerintah.
3) Usulan Penyempurnaan Keppres No 80 Tahun 2003
Pada bulan Juli 2007 Departemen Perindustrian telah mengusulkan
perubahan materi dalam Keppres No 80 Tahun 2003 kepada
Bappenas agar pokok-pokok yang terkandung dalam Permenperin
No 11 Tahun 2006 dapat lebih efektif implementasinya.
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Pembahasan mengenai konsep penyempurnaan Keppres tersebut
yang terkait dengan Penggunaan Produksi Dalam Negeri telah
selesai dilakukan antara Departemen Perindustrian, Direktorat
Industri Bappenas dan Surveyor Independen. Saat ini konsep
peraturan tersebut sudah dimasukkan ke Bappenas untuk dibahas
secara internal oleh lembaga yang menangani Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Publik.
4) Penyusunan Naskah Akademis Peningkatan Penggunaan Produksi
Dalam Negeri
Upaya meningkatkan Penggunaan produksi Dalam Negeri juga
dilakukan dengan melakukan kajian penyusunan Undang-undang
Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (RUU P3DN).
Mengingat ruang lingkup Undang-undang mencakup kalangan yang
sangat luas, maka masih diperlukan kajian yang lebih mendalam dan
menyeluruh agar kajian tersebut dapat menghasilkan dampak secara
nyata. Studi/kajian dilakukan terhadap daerah-daerah di seluruh
Indonesia maupun terhadap beberapa negara yang dianggap
berhasil dalam mendayagunakan produk dalam negeri. Negaranegara yang dijadikan objek survei yaitu: RRC, India dan Vietnam,
sedangkan Korea tidak memberikan respon.
Berdasarkan kajian tersebut, maka Departemen Perindustrian
bekerja sama dengan LKHT – FH UI menyusun naskah akademik
RUU P3DN sebagai langkah awal untuk menyusun RUU P3DN.
Naskah akademis telah dibahas baik secara internal Departemen
Perindustrian maupun dengan lembaga peneliti pemerintah dan non
pemerintah.
5) Melakukan pemutakhiran kemampuan produksi industri otomotif
secara periodik untuk selanjutnya melalui surat Menteri disampaikan
kepada seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah yang
diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam rangka
pengadaan barang dan jasa
6) Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan kemampuan PT.
Dirgantara Indonesia (PT. DI), telah dilakukan berbagai langkahlangkah termasuk memfasilitasi sosialisasi kemampuan PT. DI ke
daerah-daerah serta melakukan koordinasi dengan instansi
khususnya yang terkait dengan Nota Kesepahaman 3 (tiga) Menteri
(Menteri Perindustrian, Menteri Pertahanan, dan Menteri Negara
BUMN).
7) Dalam rangka pelaksanaan Inpres no 5 Tahun 2005 tentang
pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, dan dalam rangka
mendorong P3DN, Departemen Perindustrian telah memfasilitasi
Rancangan Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Menteri
Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN dan Menteri
Perindustrian tentang Pembangunan Kapal dan Reparasi Kapal yang
pembiayaannya berasal dari APBN/APBD dan anggaran
BUMN/BUMD wajib dilaksanakan pada industri perkapalan nasional
(pembangunan kapal baru ukuran s/d 50.000 DWT sedangkan untuk
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reparasi s/d ukuran 30.000 DWT sesuai dengan kapasitas terbesar
yang dimiliki industri perkapalan nasional saat ini). Rancangan
Peraturan Bersama tersebut saat ini dalam tahap finalisasi
8) Dalam rangka pengadaan Alat Utama Sistem Kesenjataan
(ALUTSISTA) telah dilakukan koordinasi dengan Departemen
Pertahanan dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses
pelaksanaannya. Khusus untuk pengadaan kapal Korvet Nasional
telah dilakukan kerjasama (MOU) antara PT. PAL Indonesia dengan
galangan kapal Fincantieri Italia untuk membangun kapal tersebut di
Indonesia. Dalam hal ini PT. PAL bekerjasama dengan industri
strategis dalam negeri (PT. PINDAD, PT. DI, PT. INTI, PT. LEN, dll),
sedangkan Fincantieri didukung oleh industri yang terkait di Italia,
bahkan juga sudah dilakukan MOU antara Fincantieri dengan industri
strategis dalam negeri
9) Departemen Perindustrian juga mendorong BUMN-BUMN seperti
Pertamina dalam pelaksanaan pengadaan kapal-kapalnya dan
tabung LPG; dan PLN dalam pelaksanaan pengadaan pembangunan
PLTU Batubara skala kecil dan menengah untuk memaksimalkan
penggunakan produksi dalam negeri.
10) Untuk memberdayakan industri telematika dalam negeri, Ditjen IATTDepperin bekerjasama dengan Ditjen Postel - Depkominfo telah
melakukan beberapa rapat koordinasi untuk menentukan besaran
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang
dan jasa sektor telematika. Diusulkan bahwa unsur R&D diberikan
bobot sebesar 40 % kedalam total nilai TKDN.
11) Dalam rangka meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap
Penggunaan Produk Dalam Negeri, Departemen Perindustrian telah
menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia Regional (PPIR)
2007 yang diselenggarakan di tiga daerah (Denpasar, Manado,
Pekalongan).
4. Peningkatan Kemampuan Teknologi
Pengembangan industri memerlukan program-program yang bersifat
mendorong peningkatan serta pengembangan teknologi. Untuk itu
program-program yang dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian
diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Riset Unggulan Tahun 2007
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Departemen
Perindustrian mempunyai 11 Balai Besar dan 11Balai Riset dan
Standardisasi Industri (Baristand). Salah satu jenis kegiatan BalaiBalai tersebut adalah melakukan penelitian dan pengembangan
(litbang) dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi industri
khususnya industri yang berskala kecil dan menengah (IKM).
Hasil-hasil litbang dimaksud sebagian besar dihasilkan oleh para
peneliti Balai dan untuk mendapatkan hasil litbang unggulan telah
79

dilakukan seleksi berdasarkan penilaian
aspek manfaat dan
kelayakannya bila diterapkan di IKM sehingga memiliki nilai
jual/komersil yang lebih tinggi.
Dari hasil seleksi tersebut telah terpilih 6 hasil litbang unggulan untuk
tahun 2007, yaitu :
•

Aplikasi Pemanfaatan Limbah Padat Berserat dari IPAL Pabrik
Kertas sebagai Kompos untuk Tanaman (Balai Besar Pulp dan
Kertas).

•

Formulasi Isolate Soybean Protein, Pektin dan Stearat sebagai
Bahan Edible Coating untuk Pisang (Musa Spp) Siap Saji (Balai
Besar Industri Agro).

•

Pemanfaatan Limbah Bottom Ash Batubara sebagai Adsorber
Limbah Zat Warna Industri Tekstil (Balai Besar Tekstil)

•

Studi Pemanfaatan Kopolymer Latex Alam Styrene dalam
Pembuatan Polymer Modified Concret (Balai Besar Bahan dan
Barang Teknik)

•

Pengembangan Alat Uji Yodium dalam Garam Beryodium dengan
Sistem Digital (Baristand Surabaya)

•

Pemanfaatan Sabut Kelapa Untuk Tekstil Non Sandang (Theresia
Mutia - Balai Besar Tekstil)

b. Pameran Hasil Riset Teknologi Industri Tahun 2007
BPPI menyelenggarakan Pameran Hasil Riset Teknologi Industri
dengan tema ”Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri Berbasis
Inovasi Teknologi”. Sedangkan tujuan pameran tersebut adalah untuk
komersialisasi dan promosi hasil-hasil riset dan teknologi yang telah
dihasilkan oleh Balai Besar dan Baristand Industri dan Lembagalembaga Litbang terkait lainnya kepada masyarakat luas dan calon
pengguna hasil riset dan teknologi.
Peserta pameran adalah Balai Besar dan Baristand Industri (26 Stand),
Perusahaan Binaan Balai (15 Stand), LIPI (1 Stand) dan Perguruan
Tinggi yaitu ITB, IPB, ITS dan UGM (3 Stand), KLH dan Industri
binaannya (1 Stand), serta Lingkungan (1 Stand). Total sebanyak 47
Stand.
Teknologi hasil riset yang dipamerkan antara lain Mini Plant Teknologi
Pengolahan limbah cair industri dengan elektroflotasi, Produk bambu
laminasi, Quick Coupling (segel untuk mobil tangki minyak), Reaktor Air
Berozon, Alur Proses dan Produk Pakan Ternak dan Pupuk Organik
Komersial dari Lumpur Slud GE. Prototype sagar Alkorit, Prototype
baling-baling kendaraan laut skala kecil, Prototype produk keramik hias
berglasir, Keramik tahan peluru, Produk gelas dan email, Produk
keramik seni.
Sedangkan materi yang terkait dengan teknologi lingkungan, antara
lain: Limbah batik untuk barang kerajinan (BBKB), Bottom Ash sebagai
penyerap zat warna limbah industri tekstil dan Limbah udang untuk
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benang bedah (BBT), Limbah blok katoda carbon menjadi karbon dan
creolit, Limbah Fly Ash menjadi genteng, Limbah kulit keras kemiri jadi
arang aktif, dan Phospo gypsum sebagai campuran batako (B4T),
Limbah batu tahan api untuk custable semen tahan api (BBK), Limbah
serat kertas jadi bahan bangunan, Limbah udang buat chitosan lapisan
makanan, dan Limbah ampas tebu untuk boiler dan pemanfaatan gas
buangnya untuk drying (BBPK).
c. Pelaksanaan Kegiatan Proyek Percontohan Coco-diesel
Pada tahun 2007, BPPI menerapkan program kelapa terpadu di dua
daerah, yaitu (1) pemberian bantuan peralatan dan pelatihan
pengolahan kelapa menjadi coco-diesel di Kabupaten Pariaman,
Sumatera Barat dan (2) bantuan peralatan pengolah tempurung
kelapa menjadi briket arang di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
Balai Besar Industri Agro dilibatkan dalam pembuatan peralatan
pengolah kelapa menjadi minyak kelapa, dan Balai Besar Kimia dan
Kemasan dalam pembuatan peralatan pengolah cocodiesel dan
tempurung kelapa.
d. Pameran/Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional merupakan media yang
tepat untuk memasyarakatkan hasil-hasil litbang teknologi yang
dihasilkan oleh Balai Besar dan Baristan Industri di lingkungan
Departemen Perindustrian. Karena Gelar TTG Nasional ini akan diikuti
oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota
seluruh
Indonesia
yang
dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri/ Ditjen Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Gelar TTG dimaksudkan sebagai suatu langkah
strategis dalam penyebarluasan hasil-hasil litbang TTG yang dihasilkan
oleh Litbang Pemerintah ( a.l Departemen Pertanian, Dep.Perindustrian,
Dep.Pekerjaan Umum, Dep. Kelautan & Perikanan, Menristek/LIPI dll.),
Perguruan Tinggi dan pihak swasta dengan tujuan memperkenalkan,
menambah wawasan dan memperoleh gambaran pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat melalui penerapan TTG.
Gelar TTG ke IX tahun 2007 ini diselenggarakan di Kota Manado, dan
diresmikan oleh Presiden RI yang bertemakan “Melalui Gelar TTG
Nasional
kita
tingkatkan
kemampuan
masyarakat
dalam
pengembangan energi alternatif dan daya saing produk berbasis
sumber daya alam”.
Hasil-hasil litbang yang ditampilkan dalam Gelar TTG Nasional ke IX
tahun 2007 di Manado antara lain adalah:
1) Balai Besar Industri Agro :
• Pengolahan kelapa terpadu
• Mesin pembuat VCO
• Alat dan pengolah kelapa dengan sistem HOID
• Alat dan mesin pengolah buah-buahan
• Pengolahan nata de coco
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•
•

Pengolahan minyak atsiri
Mini cold storage

2) Balai Besar Kimia dan Kemasan :
• Pengolahan sabut kelapa
• Pengolahan coco diesel
• Mesin peralatan arang bricket
• Alat pengolah minyak kelapa menjadi bio diesel
• Pengolahan kelapa sawit menjadi CPO
3) Baristand Industri Manado :
• Pengolahan tempurung kelapa
• Pembuatan dodol buah-buahan dan aneka produk makanan
dari kelapa
• Pengolahan hasil laut
• Pengolahan industri makanan minuman
• Pengolahan limbah industri
4) Baristand Industri Pontianak :
• Pengolahan irisan buah dalam sari jeruk
• Pembuatan cat tembok
• Pembuatan bricket arang tempurung kelapa
• Pembuatan kelapa parut kering
e. Program Peningkatan Teknologi Industri Tekstil dan Produk
Tekstil
Dalam rangka restrukturisasi mesin peralatan pabrik TPT tua, telah
diluncurkan Program Peningkatan Teknologi ITPT dengan jumlah
dana sebesar Rp.255 miliar yang terbagi menjadi 2 skim. SKIM-1
merupakan bantuan potongan harga terhadap industri yang
melakukan restrukturisasi mesin dan SKIM-2 merupakan pemberian
kredit berbunga ringan dengan modal padanan. Realisasi penyaluran
dana tersebut diperkirakan mencapai Rp. 153,31 miliar ( untuk SKIM1 sebesar Rp. 128,31 miliar yang digunakan pada 78 perusahaan
dan SKIM-2 sebesar Rp. 25,00 miliar yang digunakan pada 14
perusahaan).
f. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Mesin
Dalam usaha peningkatan kemampuan teknologi industri mesin telah
dilakukan pemberian bantuan mesin dan peralatan kerja, antara lain;
mesin dan peralatan las untuk Kota Cilegon, dengan penerima
bantuan UKM Kota Cilegon untuk pengerjaan bengkel las dan
fabrikasi, serta mesin dan peralatan workshop untuk Kabupaten
Pacitan, dengan penerima UKM Kabupaten Pacitan untuk
pembuatan dan pengembangan mesin peralatan pertanian.
g. Peningkatan Kemampuan dan Teknologi Industri Aneka
Dalam rangka peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi
industri aneka telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
•

Melakukan bimbingan teknis kepada 5 (lima) perusahaan industri
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penyamakan kulit untuk peningkatan kemampuan penguasaan
teknologi pengelolaan dan pemanfaatan limbah hasil industri
penyamakan kulit.
•

Meningkatkan kemampuan Pusat Desain Optik (PDO) melalui
penyempurnaan fasilitas/infrastruktur

•

Meningkatkan kemampuan UPT
penyempurnaan fasilitas/infrastruktur

Kulit

Magetan

melalui

h. Peningkatan Teknologi Industri Agro dan Kimia

i.

•

Pembangunan pilot project untuk pembuatan bahan bakar nabati
dari biji jarak menjadi minyak jarak murni di 47 kabupaten dan
pabrik biodiesel di 4 kabupaten.

•

Telah dilakukan perbaikan mutu bahan baku tembakau dengan
penerapan teknologi pengeringan di Nusa Tenggara Barat.

•

Dalam upaya pengelolaan lingkungan atau pengelolaan limbah
padat tersebut, telah dilakukan suatu kajian mengenai teknologi
alternatif penanganan limbah industri pulp dan kertas. Hasil dari
kajian tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada dunia usaha
melalui kegiatan Pemasyarakatan Penerapan Teknologi
Penanganan Limbah Padat.

Rintisan Teknologi
Penghargaan Rintisan Teknologi telah diberikan kepada beberapa
perusahaan antara lain yaitu PT. Compact Microwave Indonesia
dengan rintisan teknologi stasiun bumi untuk telekomunikasi, PT.
INKA dengan rintisan teknologi desain dan manufaktur kereta
penumpang tipe BG (Broad Gauge) dan kereta rel listrik komuter tipe
KRL-1 dan PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) dengan rintisan
teknologi pasif radiator berkontur dan penyuara digunakan bersama.

j.

Indonesia Good Design Selection (IGDS) 2007
Pada tahun 2007 PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) diberikan
Gold Award IGDS untuk kategori Perlengkapan Media Penggunaan
Rumah dengan produknya DVD 2132 dan untuk kategori Kitchen
Appliance & HouseKeeping Goods dengan produknya Water
Dispenser PWD 107.

5. Penyusunan dan Pengembangan Standar
Pada tahun 2007 kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Standar
meliputi:
a. Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Sampai dengan tahun 2006 telah dihasilkan 3757 SNI bidang
industri. Pada tahun 2007 diperkirakan dapat dirumuskan 100 SNI
baik standar baru maupun revisi.
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Perumusan SNI dilakukan melalui konsensus nasional yang
melibatkan berbagai pihak berkepentingan, yaitu produsen,
konsumen, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi serta
pemerintah.
b. Pemberlakuan SNI secara wajib
Sampai tahun 2006 pemberlakukan SNI secara wajib mencakup 72
SNI, dimana seluruh produk yang terkena wajib memenuhi
persyaratan SNI. Pada tahun 2007 telah dilakukan penambahan
pemberlakuan SNI secara wajib sebanyak 11 SNI untuk produk
semen, kaca pengaman dan tabung baja, selang karet, katub
pengaman, kompor gas, sehingga keseluruhannya berjumlah
sebanyak 83 SNI. Selanjutnya akan dilakukan penambahan baru
pemberlakuan SNI secara wajib untuk produk helm kendaraan
bermotor, sepatu pengaman, dan mainan anak-anak.
c. Pembinaan standardisasi
Pada tahun 2007 telah diselenggarakan beberapa pelatihan di
bidang standardisasi dan sertifikasi sebagai berikut:
• Pelatihan ISO 9001:2000 sebanyak 44 peserta
• Pelatihan ISO 17025:2005 sebanyak 20 peserta
• Pelatihan SNI Minyak Pelumas sebanyak 10 peserta
• Pembinaan UKM komponen otomotif yang sebelumnya telah
diberi pelatihan ISO TS 19646 kepada 6 perusahaan
• Sosialisasi standardisasi di 4 daerah
• Pertemuan teknis standardisasi di 4 daerah
• Penyelenggaraan forum pengujian
• Penyelenggaraan forum petugas pengambilan contoh
• Penyelenggaraan forum asesor
d. Kerjasama Standardisasi
• Pertemuan tingkat ASEAN dan international
standardisasi (ACCSQ, ISO, IEC, CODEX)
• Berpartisipasi dalam bulan mutu nasional
• Menjadi anggota KAN
• Menjadi anggota MTPS-BSN

di

bidang

e. Pembuatan standar kompetensi industri kimia untuk 52 kegiatan di
tingkat operator.
f. Penyusunan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
(CPPOB) atau GMP (Good Manufacturing Practices) yang
merupakan persyaratan dasar bagi penerapan sistim HACCP baik
dalam Standard dan Pedoman Codex maupun ISO 2200-2005
tentang sistim Manajemen keamanan Pangan yang meliputi industri
susu, kopi dan gula.
g. Dalam rangka harmonisasi standar produk otomotif di tingkat
ASEAN, industri otomotif nasional telah berpartisipasi aktif dalam
forum-forum kerjasama standardisasi. Harmonisasi standar dan
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regulasi teknis dimaksudkan untuk mencapai Mutual Recognition
Agreement (MRA) di bidang standar. Kerjasama standardisasi
masih dalam taraf perundingan di forum-forum APWG-ACCSQ.
Kerjasama yang akan dilakukan meliputi standardisasi produk dan
regulasi teknis kendaraan bermotor yang melibatkan Departemen
Perhubungan. Arah dari kerjasama standar tersebut akan mengacu
kepada standar internasional yang digunakan sebagian besar
negara-negara maju di dunia yaitu standar UN-ECE yang berbasis
standar Eropa
h. Dalam rangka kerjasama ASEAN yang telah ditetapkan akan
terbentuk ASEAN Economic Committee pada tahun 2020 telah
berjalan forum-forum kerjasama di bidang standar di SNI dalam
rangka mencapai MRA di berbagai sektor, dan telah disepakati
adanya “The ASEAN Harmonized Electrical and Electronic
Equipment (EEE) Regulatory Regime” yang berlaku efektif 1 Januari
2011 untuk seluruh Negara ASEAN. Selain itu melalui Electrical and
Electronic Equipment Mutual Recognition Agreement (EEE-MRA)
antara sesama Negara ASEAN akan saling mengakui test report
Product dan Lembaga Sertifikasi Produknya. Saat ini produk
elektronika yang telah disepakati masuk dalam EE-MRA sebanyak
74 produk. Hambatan utama dalam penerapan kesepakatan ini
meliputi:
• Masih terbatasnya fasilitas peralatan lab uji produk elektronika
khususnya yang telah masuk dalam kesepakatan dimaksud.
• Masih terbatasnya SNI wajib produk elektronika (dari 122 SNI
yang ada, hanya 5 yang menjadi SNI wajib meliputi: Baterai
Kering, lampu pijar, ballas untuk lampu TL dan Lampu Hemat
Energi, kipas angin).
i. Penyusunan Pedoman Pengawasan Penerapan SNI Wajib Lampu
Hemat Energi (LHE) dan Accu yang akan dipergunakan oleh PPSP
(Petugas Pemeriksa Standard di Pabrik) dalam melakukan
pengawasan penerapan SNI wajib di Pabrik
j. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Teknis Pengawasan Standar
yang mempertemukan PPSP sebagai petugas pengawas SNI di
Pabrik , PPNSPK sebagai petugas pengawas SNI barang beredar di
pasar dan petugas penyidik POLRI yang diikuti oleh 45 petugas.
6. Peningkatan Kemampuan SDM Aparatur dan Industri
a. Peningkatan Kemampuan SDM Industri
•

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri melalui
peningkatan efisiensi kerja dan produkivitas, telah dilakukan
upaya peningkatan kemampuan SDM industri melalui berbagai
pendidikan dan pelatihan. Jenis-jenis diklat yang diperuntukkan
untuk SDM Industri antara lain : Risk Management for Decision
Makers, Negotiation Skill in Business , Corporate Social
Rensponsibility, The Power of Service Marketing, Teknik
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Pengawetan Makanan, Hazard Analysis Critical Control Point /
HACCP, kemasan Pangan, dan CEFE .
•

Selain peningkatan kemampuan SDM industri dibidang Pelatihan,
Pusdiklat juga menyelenggarakan Pendidikan yang dimaksud
untuk menyiapkan tenaga kerja dibidang industri pada jenjang
Sekolah Menengah dan Pendidikan Tinggi. Sekolah Menengah
Kejuruan yang ada di lingkungan Pusdiklat Industri adalah :
Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Banda Aceh, SMTI
Padang, SMTI Tanjungkarang, SMTI Yogyakarta, SMTI
Pontianak, SMTI Makassar, SMAK Padang, SMAK Bogor dan
SMAK Makassar. Sedangkan Unit Pendidikan Tinggi yang ada
dilingkungan Departemen Perindustrian adalah : Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil Bandung, Sekolah tinggi Manajemen Industri
Jakarta, Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, Akademi Kimia
Analis Bogor, Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, Akademi
Teknologi Industri Padang, Akademi Teknik Industri Makassar dan
Pendidikan Teknologi Kimia Industri. Tahun 2007, sekolahsekolah di lingkungan Departemen Perindustrian telah meluluskan
2.177 orang tenaga terampil.

•

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri melalui
peningkatan efisiensi kerja dan produktivitas, telah dilakukan
upaya peningkatan kemampuan SDM industri melalui pendidikan
dan pelatihan untuk berbagai jenis sasaran seperti: teknologi /
proses produksi / mutu, disain, lingkungan, energi, dll.

•

Di subsektor industri alat angkut dan elektronika telah
dilaksanakan pelatihan bersertifikat internasional untuk inspektur
pengelasan kapal, operator pengelasan kapal, pengelasan bawah
air, mekanik bengkel KBM, proses produksi dan teknologi
komponen otomotif, dan TQM Industri Elektronika.

•

Di subsektor industri logam dan mesin telah dilakukan pelatihan
pengelasan aluminium bersertifikat;
pelatihan manajemen
lingkungan industri logam; pelatihan management Alsintan di
Surabaya; pelatihan design pembuatan prototipe pemipil jagung
di Kalimatan Barat; pelatihan pengembangan mesin/peralatan
listrik di Surabaya dan pelatihan pengawasan dan pemasangan
alat angkat dalam gedung ( Lift dan escalator).

•

Di subsektor industri TPT telah dilakukan pelatihan teknik
penanganan zat zat kimia tekstil pada industri dyeing / printing;
pelatihan utilisasi alat high volume pada industri pemintalan;
pelatihan teknik merchandising; pelatihan teknik konservasi dan
audit enerji; pelatihan penanganan masalah lingkungan.

•

Di subsektor industri aneka telah dilakukan pelatihan teknologi
proses, EMT dan Manajemen Keuangan & Pemasaran Industri
Alas kaki; pelatihan teknologi produksi Optik; pelatihan teknologi
produksi & mutu Industri Penyamakan Kulit; pelatihan teknologi
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produksi & desain Industri Barang Jadi Kulit ; pelatihan teknologi
produksi Industri Mainan Anak.
b. Peningkatan Kemampuan SDM Aparatur
•

Dalam rangka memenuhi kompetensi SDM Aparatur baik pusat
maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menangani
bidang industri, telah diselenggarakan Diklat Sistem Industri,
sebagai berikut:
a) Untuk Dinas Perindustrian di Provinsi/Kabupaten/Kota, terdiri
dari:
(1) Diklat Sistem Industri I untuk staf,
(2) Diklat Sistem Industri II untuk Pejabat Eselon IV
(3) Diklat Sistem Industri III untuk Pejabat Eselon III
(4) Diklat Sistem Industri IV untuk Pejabat Eselon II
b) Untuk Aparatur Departemen Perindustrian Pusat dan
Daerah, terdiri dari:
(1) Diklat Sistem Industri Aparatur I untuk staf,
(2) Diklat Sistem Industri Aparatur II untuk Pejabat Eselon IV

•

Diklat Sistem Industri I, II dan III untuk aparatur Dinas
Perindustrian di Provinsi/ Kabupaten/Kota dilaksanakan di BalaiBalai Diklat Industri Regional I s.d. VII sebanyak 41 angkatan
dengan peserta secara keseluruhan berjumlah 1155 orang. Diklat
Sistem Industri IV untuk Kepala Dinas diselenggarakan di Jakarta
sebanyak 6 angkatan dengan peserta secara keseluruhan
berjumlah 154 orang.

•

Diklat Sistem Industri Aparatur I dan II, dilaksanakan di Pusdiklat
Industri Jakarta, masing-masing sebanyak 2 angkatan dengan
peserta keseluruhan berjumlah 110 orang.

•

Jenis-jenis Diklat lain yang telah diselenggarakan terkait dengan
peningkatan kemampuan SDM Aparatur adalah:
a) Diklat Struktural, yaitu Diklat PIM IV sebanyak 54 orang, Diklat
PIM III sebanyak 33 orang, dan Diklat Prajabatan Golongan I
dan II untuk ex-honorer sebanyak 55 orang.
b) Diklat Teknis, antara lain Personal Empowerment, Team
Building, Kecerdasan Emosional, Public Relation, Leadership
dan
Manajemen
Perubahan,
Akuntabilitas
Publik,
Management of Training (MOT), Pelatihan berbasis
kompetensi, Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat
Bendaharawan, dan Komunikasi Bisnis Internasional.
c) Diklat untuk Jabatan Fungsional, yaitu Diklat Fungsional
Peneliti dan TOT Sistem Industri untuk Widyaiswara.

•

Untuk peningkatan kualitas SDM Aparatur yang terintegrasi dan
berkesinambungan, telah disusun rancangan sistem diklat untuk
aparatur Departemen Perindustrian yang diselaraskan dengan
pola karir pegawai. Sistem diklat yang disusun meliputi
peningkatan kemampuan aparatur bidang teknis, bisnis, serta
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manajemen dan kepemimpinan, disesuaikan dengan jenjang karir
dan kepangkatan pegawai baik untuk pejabat struktural,
fungsional maupun fungsional umum/staf.
•

Selain melalui pelatihan, peningkatan kualitas SDM Aparatur juga
dilakukan melalui pendidikan formal. Untuk itu, Departemen
Perindustrian bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung
(ITB) dan Universitas Indonesia (UI) telah menyelenggarakan
program beasiswa S2 dan S3, sebagai berikut:
a) S2 bidang Teknik dan Manajemen Industri di ITB sebanyak 30
orang
b) S2 bidang Ilmu Kimia di Universitas Indonesia (UI) sebanyak
29 orang
c) S3 sebanyak 11 orang dengan bidang studi antara lain Ilmu
Kimia, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Teknik dan Manajemen
Industri, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan,
Ekonomi Pertanian, Keteknikan Pertanian, dan Ilmu
Kehutanan.

•

Dalam rangka memperkuat Industri Kecil dan Menengah (IKM),
diselenggarakan program beasiswa pendidikan diploma III (D3)
Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Industri yang bertujuan
menyiapkan calon tenaga penyuluh lapangan IKM yang
profesional di bidangnya. Peserta direkrut dari berbagai
kabupaten/kota di seluruh provinsi, untuk ditempatkan kembali di
daerah masing-masing sebagai TPL IKM dengan ikatan dinas
selama 2 (dua) tahun.

•

Pendidikan dilaksanakan di 8 (delapan) Unit Pendidikan Tinggi di
llingkungan Departemen Perindustrian dengan program studi
meliputi : Teknik Tekstil, Kimia Tekstil, Teknologi Pengendalian
Mutu Industri, Kimia Analisis, Teknologi Produk Kulit, Teknologi
Pengolahan Kulit, Teknologi Bahan Kulit, Karet dan Plastik,
Manajemen Teknik Industri, Teknologi Pengolahan Atsiri dan
Produk Hilir (CPO), Manajemen Pemasaran, dan Kewirausahaan.
Jumlah peserta secara keseluruhan yang telah mengikuti
pendidikan adalah 485 orang.

•

Dalam rangka peningkatan kualitas unit pendidikan, Pusdiklat juga
menyelenggarakan pelatihan untuk SDM Aparatur pada unit-unit
pendidikan di lingkungan Departemen Perindustrian, antara lain:
Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah (30 orang), Pengelolaan
Perpustakaan berbasis IT (20 orang), Decision Making dan Team
Building (20 Orang), Akta V angkatan I (22 orang) dan II (22
orang) dan Pelatihan Pengelolaan SDM sesuai ISO 9001:2000
(20 orang). Pada Tahun 2007, Pusdiklat Industri juga mengikuti
Pameran Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh
Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka mempromosikan
unit-unit pendidikan di lingkungan Departemen Perindustrian.
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7. Peningkatan Kerjasama Internasional
Departemen Perindustrian menyadari bahwa perkembangan lingkungan
strategis dalam fora bilateral, regional dan multilateral akan mempunyai
dampak terhadap daya saing industri. Oleh karena itu Departemen
Perindustrian telah secara aktif mengikuti perkembangan forum tersebut
baik melalui koordinasi teknis dengan instasi terkait maupun ikut dalam
perundingan di fora tersebut diatas guna mengamankan kebijakan
pengembangan industri sekaligus dan memperjuang kepentingan
Indonesia.
a. Kerjasama Bilateral
1) Perundingan /Komisi Bersama
 Indonesia-Jepang
Pada tanggal 20 Agustus 2007 Indonesia – Japan Economic
Partnership Agreement (IJ-EPA) telah ditandatangani antara
Pemerintah Indonesia dan Jepang. Terdapat beberapa
kesepakatan yang dihasilkan diantaranya dibidang Trade in
Goods (TIG), Indonesia menurunkan bea masuk sebanyak 92.5%
dari 11.163 pos tarif. Sedangkan Jepang membuka sebanyak
90% dari 9.262 pos tarif berdasarkan Japan custom tahun 2004.
Indonesia juga memberikan fasilitas pembebasan bea masuk
untuk bahan baku impor Jepang melalui skema User Specific
Duty Free Scheme (USDFS). USDFS terkait dengan driver
sectors auto & auto parts, electric & electronic appliances,
construction machinery & heavy equpment, and energy dengan
persyaratan yang sangat ketat.
Sebagai konsesi dari pemberian akses pasar, Jepang akan
membantu meningkatkan daya saing industri manufaktur
dimaksud melalui kerjasama capacity building dalam
Manufacturing Industry Development Center (MIDEC). Kerjasama
tersebut terdiri dari 13 sub sektor mencakup 97 kegiatan antara
lain pengiriman tenaga ahli, pelatihan, workshop dan lain-lain,
serta pengadaan peralatan penunjang.


Indonesia - Pakistan
Departemen Perindustrian ikut aktif dalam forum bilateral
Indonesia – Pakistan yang saat ini telah diadakan pertemuan
Trade Negotiating Committee (TNC) sebanyak 4 (empat) kali.
TNC ke 4 dilaksanakan pada tanggal 20-21 September 2007
dengan hasil negosiasi lebih maju dari TNC sebelumnya, yaitu
masing-masing pihak telah sepakat untuk memberikan konsesi
bagi jeruk kinno dan palm oil.
Indonesia menyampaikan Request List baru sejumlah 602 produk
yang belum direspon Pakistan. Sedangkan dari request list
Pakistan (berjumlah 403 produk), Indonesia menyetujui sebanyak
178 produk.
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Pada kesempatan yang sama, kedua pihak bertukar pandangan
mengenai kemungkinan cakupan produk yang lebih luas lagi
pada FTA.


Indonesia - EFTA
Departemen Perindustrian ikut aktif dalam Perundingan
Indonesia - EFTA (European Free Trade Association) yang masih
dalam tahap Joint Feasibility Study Group (JFSG) of Indonesia
and EFTA yang dibentuk sesuai dengan Record of
Understanding yang ditandatangani antara Menteri Perdagangan
Indonesia dengan wakil-wakil negara EFTA. Target JFSG adalah
evaluasi kelayakan, termasuk cakupan, isi dan bentuk
persetujuan perdagangan FTA antara negara-negara EFTA dan
Indonesia dimasa yang akan datang. Studi ini mencakup antara
lain : (1) Trade in goods, (2) Investment, (3) Cooperation, (4) IPR,
(5) Government Procurement, (6) Competition Policy.



Indonesia - Australia
Departemen Perindustrian ikut aktif dalam pertemuan ke-7
Menteri Perdagangan Indonesia-Australia (Indonesia-Australia
Trade Ministers’ Meeting/TMM) yang diselenggarakan pada
tanggal 25 Juni 2007 di Jakarta. Pada pertemuan ini kedua
Menteri menyepakati hal-hal sebagai berikut : (i) memaksimalkan
potensi perdagangan dan investasi antar kedua negara; (ii)
Indonesia meminta Australia untuk menelaah kembali travel
advisory; (iii) isu capacity building khususnya bagi UKM
Indonesia; (iv) Australia menaruh perhatian pada UU No. 25
tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (v) dan Pelaksanaan
Joint Feasibility Study bagi pembentukan FTA IndonesiaAustralia.



Indonesia - Iran
Untuk meningkatkan hubungan bilateral dibidang ekonomi
Indonesia dan Iran, Menteri Perdagangan RI dan Menteri
Information and Communication Technology Iran telah
menandatangani
Comprehensive
Trade
and
Economic
Partnership (CTEP) 21 Juni 2005. CTEP merupakan langkah
menuju terbentuknya FTA plus yang dilandasi oleh liberalisasi,
fasilitasi dan kerjasama.
Sebagai langkah awal kedua pihak telah membahas Preferential
Trade Agreement (PTA) untuk secepatnya dapat meningkatkan
perdagangan bilateral untuk produk-produk tertentu diluar migas.
Kesepakatan mengenai hal tersebut masih akan dirundingkan
kembali oleh kedua pihak, termasuk pengaturan Keterangan Asal
Barang (Rule of Origin) yang akan digunakan sebagai acuan
dalam implementasi PTA. Rule of Origin dan List of Products of
PTA merupakan bagian integral dari PTA.
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Departemen Perindustrian sangat berkepentingan untuk
mendorong peningkatan ekspor produk-produk manufaktur yang
merupakan unggulan seperti palm oil, paper, rubber products,
chemicals dan lain-lain.
Oleh karena itu Departemen
Perindustrian selalu berparsitipasi aktif dalam perundingan
dengan pihak Iran guna mengamankan kebijakan pengembangan
industri.
Untuk meningkatkan kerjasama bidang IKM, telah ditandatangani
MoU antara Departemen Perindustrian – Indonesia dengan
Ministry of Industry and Mines of the Islamic Republic of Iran oleh
Menteri masing-masing pada tanggal 10 Mei 2006. Kesepakatan
tersebut ditindaklanjuti dengan the Action Plan of the 1st Joint
Committee meeting on SMIs Cooperation pada tanggal 10 – 12
September 2006, di Iran. Kedepan, The 2nd Joint Committee
meeting
on
SMIs
cooperation
direncanakan
akan
diselenggarakan di Indonesia.


Indonesia- Turki
Sidang Komisi Bersama Indonesia Turki ke-6 (SDBIT)
dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2006 didahului dengan
Sidang Komisi Bersama Tingkat Senior Official (SOM) pada
tanggal 12 Oktober 2006.
Di bidang industri disepakati bahwa kerjasama bidang ini akan
dibahas dalam bilateral konsultasi dengan melibatkan instansi
terkait dari masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal tersebut
Indonesia mengusulkan dibentuknya Working Group on Industry
yang diharapkan sudah akan bertemu pada sidang SOM
berikutnya.

2) Capacity Building
a) Kerjasama dengan Jepang


In Country Training (ICT) Programme merupakan bantuan
hibah
(grant)
melalui
program
Japan-ASEAN
Comprehensive
Human
Resources
Development
(JACHRD). Saat ini program tersebut sudah mencapai
kesepuluh kalinya. Program ini dilaksanakan oleh Balai
Besar, Balai Riset dan Standardisasi, dan Institusi
Pendidikan dibawah Departemen Perindustrian dan
disalurkan bagi peningkatan UKM. Sampai dengan tahun
2006 telah mencapai peserta sejumlah 2425 orang
termasuk ICT khusus Provinsi NAD pasca Tsunami dan
Ambon pasca konflik dengan total biaya Rp. 12,06 miliar.
Pada tahun 2006, telah dilaksanakan 8 (delapan) ICT yang
terdiri dari 5 (lima) ICT reguler, dan 3 (tiga) special ICT
untuk bantuan korban pasca bencana alam gempa
Yogyakarta. Untuk tahun 2007 ini, pelaksanaan ICT baru
akan diimplementasikan pada tahun 2008. Sebelumnya
Pusakin-Depperin telah menerima 26 (duapuluh enam)
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proposal yang diajukan oleh Balai Besar, Baristand, dan
institusi pendidikan. Pihak JICA telah menyeleksi seluruh
proposal dan dipilih 6 (enam) proposal dari Balai Besar
Keramik, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri, Baristand Banjar Baru, Baristand Pontianak,
Bandar Lampung dan Baristand Padang.
•

Program Kerjasama Jepang-New Energy and Industrial
Development Organization (NEDO)
Dalam rangka kerjasama dengan NEDO (New Energy and
Industrial Technology Development Organization), saat ini
terdapat 3 (tiga) program kerjasama dengan Dep.
Perindustrian yang bertujuan untuk pengembangan program
konservasi energi bagi dunia industri Indonesia, yaitu :
(1) Model Project High Performance Industrial Furnace :
• Dalam rangka persiapan pengelolaan proyek pasca
transfer ownership dari pihak NEDO, pihak Ditjen
ILMTA-Depperin telah menyampaikan draft adendum
perjanjian kepada PT. Gunung Garuda.
• Sebagai tindak lanjut dari Model Project High
Performance Industrial Furnance (HPIF), NEDO telah
menyetujui usulan Dep. Perindustrian dalam rangka
memanfaatkan program Green Helmet dalam bentuk
pelatihan bagi para operator di lingkungan industri
logam yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang calon
peserta untuk mengikuti pelatihan di Jepang selama
3 (tiga) minggu di Jepang.
(2) Model Project Dyeing Finishing
Pada tanggal 21 November 2007, telah ditandatangani
perjanjian antara Ditjen. ILMTA-Depperin dengan NEDO
dalam rangka melaksanakan proyek “The Model Project
For Conserving Energy And Water In The Textile Dyeing
And Finishing Process”
(3) Model Project Konservasi Energi dalam bidang
Industri Semen.
• Hasil Feasibility Study NEDO terhadap 3 (tiga)
perusahaan semen yaitu : Semen Padang, Semen
Gresik dan Semen Tonasa, telah disampaikan oleh
pihak NEDO kepada Ditjen IAK-Depperin pada
tanggal 26 September 2007, dan yang terpilih adalah
PT. Semen Padang.
• Hasil FS akan disampaikan kepada Pemerintah
Jepang (METI) untuk final assessment dalam rangka
mendapatkan persetujuan pemerintah Jepang.
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•

Bantuan Teknis Pemerintah Jepang melalui Konsultasi
Diagnosis IKM (Shindan Shi System)
Dalam rangka pencapaian target pengembangan Industri
Kecil Menengah (IKM), telah dilaksanakan pelatihan
Konsultasi Diagnosis IKM (Shindan Shi System) terhadap
100 orang peserta dari pegawai negeri sipil pusat dan
daerah, utamanya pejabat penyuluh perindustrian dan
perdagangan (PFPP) selama 6 bulan. Dalam kerjasama ini
pihak Jepang melalui JICA memberikan bantuan tenaga ahli
sebagai instruktur.
Saat ini sedang dilakukan pelatihan angkatan ke II terhadap
tenaga penyuluh UKM sebanyak 100 orang dari Dinas
Perindag Provinsi di kabupaten di seluruh Indonesia selama
5 bulan, yang dimulai tanggal 16 April 2007.
Program ini selanjutnya akan dilaksanakan selama 10 tahun
untuk melatih 100 orang tenaga Penyuluh UKM. Untuk
tahun 2008 program ini akan dikoordinasikan oleh Pusdiklat
Depperin.

b) Kerjasama dengan Korea
• Korea–Indonesia Industry and Technology Cooperation
Centre (KITC)
Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam
negeri telah dilakukan kerjasama di bidang industri dan
teknologi dengan Korea Institute of Industrial Technology
(KITECH), melalui pembentukan Lembaga Korea –
Indonesia Industry and Technology Cooperation Center
(KITC) yang telah diresmikan pada tanggal 23 Februari
2006.
Bidang kerjasama meliputi 4 (empat) bidang pokok yaitu :
Establishment of technology cooperation infrastructure for
international cooperation; Technology support, transfer and
diffusion; Business matchmaking, technology & personnel
exchange; Research and Development (Joint R & D).
•

Perkembangan Kerjasama KOICA
Dalam rangka kerjasama teknik dengan Pemerintah Korea,
pihak KOICA telah mengadakan program KOICA Country
Training Program 2008 yang memungkinkan Dep.
Perindustrian untuk mengusulkan pelatihan yang sesuai
dengan kebutuhan dalam unit Dep. Perindustrian.

c) Kerjasama dengan Pemerintah Italia
Program bantuan yang akan dimplementasikan dalam bentuk
proyek Indonesia Fotwear Service Centre (IFSC) merupakan
proyek yang dibiayai pinjaman lunak dari Pemerintah Italia
sebesar € 5,5 juta dengan masa pengembalian pokok
pinjaman 36 tahun, grace period 24 tahun dengan bunga
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0,5% pertahun. Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam
proyek tersebut sebesar € 1,150,000,-. Memorandum of
Understanding (MOU) proyek antara Pemerintah Indonesia
dengan Pemerintah Italia telah ditandatangani pada tanggal
30 Januari 2003.
Posisi terakhir saat ini proyek IFSC telah masuk kedalam
daftar Green Book Bappenas tahun 2007 dan diharapkan
dapat diimplementasikan pada tahun 2008.
d) Program SENADA (Indonesia Enterprise and Agriculture
Development Activity)
Program SENADA merupakan bantuan teknis dari Amerika
Serikat (USAID) yang bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan, perdagangan, membuka lapangan kerja serta
pendapatan dengan perbaikan iklim usaha dan investasi
Indonesia, melalui peningkatan daya saing, produktivitas
ekonomi dan kinerja perusahaan lokal. Nilai bantuan proyek
SENADA ini berkisar US$ 22.0 juta dan dilaksanakan selama
4 (empat) tahun.
Di awal tahun 2006, klaster industri yang menjadi obyek
program meliputi 3 (tiga) klaster utama, yaitu: Footwear, ICT,
dan Automotive Component.
Pada tahun 2007, program
SENADA memilih 3 (tiga) klaster lainnya, yaitu:
Garment/tekstil (Jawa Tengah), Furniture kayu (Jawa Tengah)
dan produk Karet (Sumatera Utara).
Untuk mendukung kegiatan SENADA, telah dibentuk Kantor
Perwakilan Regional SENADA (Regional Competitiveness
Center/RCC) di 5 (lima) kota, yaitu : Jakarta, Bandung,
Surabaya, Semarang, dan Medan. Pada tahun 2007 dibuka
kantor baru di Yogyakarta.
Pada tahun 2007 kegiatan SENADA tidak lagi terfokus pada
konsultasi perusahaan secara individual, tetapi lebih kepada
strategi pengembangan/penguatan rantai nilai industri
prioritas.
SENADA saat ini juga sedang mengembangkan kegiatan
pendukung utama, antara lain : Teknologi Informasi dan
komunikasi, Akses keuangan, Pelatihan manajemen dan
reformasi kebijakan/peraturan, serta dana hibah untuk
mendorong inovasi yang membantu meningkatkan daya saing
(Business Innovation Fund) yang baru-baru ini diluncurkan.
SENADA akan mengembangkan program baru terkait dengan
Analisis Kebijakan Nasional khususnya kebijakan yang terkait
dengan pengembangan rantai nilai industri prioritas SENADA
(Business Enabling Environment).
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e) Kerjasama dengan RRC (Assessment of Shipbuilding
Industry, Leather and Shoes Industry Cooperation)
• Pada tanggal 16 Juni 2006 telah ditandatangani MoU antara
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BBPI) Dep. Perindustrian dengan China National Light
Industry (Group) Corp – Republik Rakyat China yang
ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2006 di Beijing tentang
kesepakatan melakukan kerjasama dalam bidang leather
and shoes industry, pulp and paper industry, food industry
and chemical industry.
• Pada tanggal 15 Juni 2006 juga telah ditandatangani MoU
antara China State Shipbuilding Corporation (CSSC)
dengan Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan
Telematika, Dep. Perindustrian tentang kerjasama
assessment of shipbuilding industry.
• Menindaklanjuti kedua MoU tersebut dalam the 9th Session
of The Joint Commision on Economic, Trade and Technical
Cooperation China –Indonesia pada tanggal 25 September
2007, pihak Indonesia mengusulkan dilakukannya
kerjasama bidang assessment of shipbuilding industry,
leather and shoes industry cooperation. Pada kesempatan
tersebut juga diusulkan dilakukan kerjasama capacity
building for MoI Technical School and Vocational Training
Center and Capacity Building/technical assistance for
Cooperation between Industry Standarization Center
Ministry of Industry dan Administration of Quality
Supervision Inspection and Quarantine (AQSIQ), China.
Pihak China menyetujui usulan dimaksud dan berharap sisa
bantuan hibah untuk Indonesia sebesar 0,12 miliar RMB
dapat segera dimanfaatkan.
g) Uni – Eropa Trade Support Programme (TSP– UE)
Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Uni Eropa bagi
perusahaan-perusahaan Indonesia diperlukan penyediaan
informasi data kesesuaian teknis dan sertifikat uji yang diakui
untuk sektor industri tertentu. Untuk itu 3 Balai Besar (Balai
Besar Kimia dan Kemasan, Balai Besar Industri Agro, Balai
Besar Tekstil) disiapkan untuk mampu menanganinya.
Kegiatan umum dilingkungan Balai Besar meliputi: (1)
Pelatihan penerapan manajemen laboratorium UE dan
aplikasi praktis dari perencanaan manajemen strategis; (2)
Pelatihan Quality Management System (QMS) dengan ISO
17025; (3) Pelatihan prosedur penilaian kesesuaian Standar
Uni Eropa; (4) Program kerjasama Balai Besar (Twinning
Program) dengan laboratorium di UE.
Untuk masyarakat umum: program diseminasi ke seluruh
stakeholders (pada tahun 2006 dan tahun 2007).
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Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut meliputi a.l.:
(1) Balai – Balai Besar mampu memberikan pelayanan yang
memuaskan bagi kalangan industri di Indonesia ; (2) Kualitas
laboratorium uji Balai besar yang semakin baik dalam
pelayanannya; (3) Pengakuan sertifikat uji produk sesuai
dengan standar dan pedoman teknis negara-negara Uni
Eropa sehingga meningkatkan volume ekspor ke negaranegara tersebut ; (4) Adanya pengakuan Uni Eropa terhadap
hasil penilaian kesesuaian dari Balai besar tersebut; dan (5)
Kalangan industri bisa mendapatkan informasi akurat
mengenai standar yang diterapkan dan penilaian kesesuaian
yang dibutuhkan di negara-negara Uni Eropa melalui Balai–
Balai Besar.
h) Program Kerjasama Industri Alas Kaki (China – Eropa)
Dalam rangka mendorong pengembangan industri alas kaki
terutama memanfaatkan GSP yang diberikan untuk Indonesia
dan pemberlakuan anti dumping terhadap China dan Vietnam,
maka telah dilakukan langkah-langkah :
• Mengadakan promosi investasi ke China dan telah terdapat
relokasi/kerjasama sebanyak 16 investor dengan investasi
US$ 80,1 juta, kapasitas produksi 53,4 juta pasang dan
akan menyerap tenaga kerja 16.000 orang.
• Mengadakan kerjasama dengan FESI dan CEC dalam
rangka pemanfaatan pasar UE yang ditindak lanjuti dengan
Seminar Internasional di Jakarta pada bulan November
2006.
i) Program Kerjasama InWent (Jerman)
Departemen Perindustrian yang diwakili oleh Pusdiklat dan
InWent Jerman telah menandatangani Statement of
Cooperation yang intinya sepakat untuk mendukung
pelaksanaan proyek Business Incubation in South East Asia
(BISEA). Sebagai langkah awal dilakukan Workshop Business
Incubator pada tanggal 18-19 Juni 2007 di Jakarta. Kegiatan
tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan
Workshop dalam rangka Preparation of Feasibilitiy Study for
Technology Business Incubators pada tanggal 10 – 11
Desember 2007 di Bandung, dan tanggal 13 -14 Desember
2007 di Yogyakarta.
b. Kerjasama Regional
1) ASEAN


AFTA
Departemen Perindustrian ikut aktif dalam perundingan di
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade
Area-AFTA), khususnya penyusunan posisi Indonesia dalam
program penurunan/penghapusan tariff bea masuk untuk
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barang-barang manufaktur. Pada saat ini telah mencapai
target 80% dari Inclussion List (IL) dengan tarif bea masuk 0%
dan ditargetkan akan mencapai 100% dari IL dengan tarif bea
masuk 0% pada tahun 2010.
AFTA mulai berlaku program penurunan tariff pada tanggal 1
Januari 1993 secara bertahap, dan secara resmi AFTA mulai
berlaku 1 Januari 2003 dengan tarif bea masuk 0-5 %.
Berkenaan dengan penghapusan Non Tarieff Barierrs/
Measures (NTB/NTMs) bagi ASEAN 5 (Indonesia, Brunei,
Thailand, Malaysia dan Singapore) dijadwalkan akan
dilaksanakan pada tahun 2010, sedangkan Philipina
dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2012. Bagi negara
CLMV akan mulai diberlakukan pada tahun 2015 dengan
fleksibilitas sampai dengan tahun 2018.
Berkenaan dengan Rules of Origin (ROO), pada awalnya
AFTA hanya menggunakan Regional Value Content (RVC)
sebesar 40% sebagai general rule. Namun, melihat
perkembangan dengan mitra dialog, maka saat ini sedang
dikembangkan penggunaan Change of Tariff Classification
(CTC) sebagai general rule yang dalam implementasinya
dapat digunakan bersamaan dengan RVC 40% atau sebagai
alternative. CTC dapat berupa: CC (Change of Chapter), CTH
(Change of Tariff Heading) dan CTSH (Change of tariff Sub
Heading).
Berdasarkan hasil KTT ke 13 yang dilaksanakan pada tanggal
18-21 November 2007 di Singapura dihasilkan komitmen
bersama untuk mewujudkan Integrasi ASEAN melalui
penandatanganan ASEAN Charter dan AEC Blue Print yang
semula dijadwalkan pada tahun 2020 dipercepat menjadi
2015.


AICO
Dep. Perindustrian ikut aktif dalam proses ratifikasi
pengesahan Protocol to amend the Basic Agreement on the
ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO).
Skema AICO ini merupakan program kerjasama industri
diantara Negara-negara ASEAN dalam rangka mendorong
sharing kegiatan-kegiatan industri dari paling sedikit 2 (dua)
perusahaan industri di dua Negara ASEAN yang berbeda.
Skema AICO mulai diberlakukan pada tanggal 1 November
1996.

2) Intra regional ASEAN
 ASEAN - China
Dep. Perindustrian ikut aktif dalam pertemuan ASEAN-China,
dimana untuk ASEAN-China, Framework Agreement on
Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and
People’s Republic of China ditandatangani oleh para Kepala
Negara ASEAN dan China pada tanggal 4 Nopember 2002 di
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Phnom Penh, Kamboja Ratifikasi Framework Agreement
ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48
Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.
Agreement Trade in Goods dan Agreement Dispute Settlement
Mechanism telah di tandatangani di Vientiane, Laos oleh para
Menteri Ekonomi Negara ASEAN dan China pada tanggal 29
November 2004
Program penurunan tarif bea masuk dalam kerangka
Perdagangan Bebas ASEAN-China, dilakukan secara bertahap
dimulai pada 1 Januari 2004 untuk EHP dan menjadi 0% pada 1
Januari 2006; kemudian dimulai tanggal 20 Juli 2005 untuk
Normal Track, yang menjadi 0% pada tahun 2010; dengan
fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada
tahun 2012. Produk-produk dalam kelompok Sensitive, akan
dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan
penjadwalan bahwa maksimun tariff bea masuk pada tahun 2012
adalah 20% dan akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018. Produkproduk Highly Sensitive akan dilakukan penurunan tariff bea
masuk pada tahun 2015, dengan maksimum tariff bea masuk
pada tahun 2015 sebesar 50%.
Sedangkan untuk ROO, menggunakan modalitas 40% RVC or
CTH.
 ASEAN - Korea
Dalam rangka kerjasama ASEAN-Korea WG-Economic
Cooperation telah membahas 48 proposal baru, 30 proposal
berasal dari Indonesia, 1 proposal Malaysia, 5 proposal
Myanmar, 5 proposal Vietnam, dan 7 proposal Korea. Dari 30
proposal Indonesia, ASEAN sepakat untuk mengajukan 4
proposal yaitu : 1) The Empowerment of SMEs; 2) Capacity
Building in development of dyeing and finishing for textiles; 3)
Kombinasi proyek Development of renewable energy equipment
to support Biofuel program dan Biofuel; 4) Establishing testing
laboratory of Information Technology Equipment (ITE). Keempat
proposal baru dari Indonesia tersebut masih memerlukan revisi.
ASEAN dan Korea sepakat untuk mengadopsi satu proyek
usulan Indonesia yaitu Establishing testing laboratory of
Information Technology Equipment (ITE) dirubah Korea menjadi
“Training on ITE Testing and Certification System”, bersama
dengan 4 proyek lainnya milik Korea, Myanmar dan Vietnam
untuk dapat dibahas pada WG-EC ke-4 dan diendorsed pada
AKTNC di Laos.
Mengenai kombinasi proyek Development of renewable energy
equipment to support Biofuel program dan Biofuel Indonesia dan
Thailand sepakat untuk mempersiapkan Joint Proposal
mengenai proyek tersebut untuk dibahas pada pertemuan
berikutnya di Laos.
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 ASEAN - India
Dep. Perindustrian ikut aktif dalam pertemuan ASEAN-INDIA
dimana saat ini telah disepakati modalitas penurunan dan
penghapusan tariff bea masuk. ASEAN telah menetapkan
modalitas untuk Normal Track (NT) yang terbagi dalam NT1 dan
NT2, serta menetapkan modalitas untuk Sensitive List (SL),
Highly Sensitive List (HSL), dan Exclusion List (EL) yang jadwal
penurunan dan penghapusan tariff-nya juga sudah ditentukan
sebagai berikut:
Normal Track:
Coverage: 0% Tariff lines (TL) dan 75% Trade Value (TL)
Terbagi: NT1: 71%TL dan 71,71% TV sampai 31 Desember
2011
NT2: 9% TL dan 3,37% TV sampai 2015
Sensitive Track:
Coverage: 3% TL sampai 2018
Special Product
Terdiri dari: Crude Palm Oil (1TL), Refined Palm Oil (7TL),
Black Tea (7TL), Pepper (7TL) dan Coffee (20TL)
Exclusion List
Coverage: 489 TL tetapi tidak melebihi 5%TV
Untuk List of Offer, Pihak Indonesia, khususnya sektor industri
telah menyerahkan posisi List of Offer dalam level 6 dan 10 digit.
Sedangkan untuk pembahasan ROO belum mencapai final,
karena masih dibahas mengenai ROO text dan Operational
Certification Procedures.
 ASEAN - Jepang
Pada bulan Oktober 2003, 10 negara-negara ASEAN dan
Jepang menandatangani a general framework untuk bilateral free
trade agreement. Pada bulan November 2004, pemerintah
Negara-negara ASEAN dan Jepang menyetujui proses
negosiasi.
Pada pertemuan 11th ASEAN Japan Summit tanggal 21
November 2007 di Singapura, telah dicapai kesepakatan akhir
dari perundingan AJCEP Agreement. Kesepakatan tersebut
mencakup bidang TIG, TIS, Investment dan Eonomic
Cooperation.
Modalitas yang telah disepakati yaitu NT (90%-tariff line/TL &
trade value/TV); SL (3,8% TL & TV), HSL (as provided in
bilateral), EL (as provided in bilateral).
Pada tanggal 25 Oktober 2007 Departemen Perindustrian telah
menyampaikan ke Departemen Perdagangan tentang posisi
sementara offer Indonesia dalam AJCEP berdasarkan jumlah
tarrif line yaitu NT(87,7%), SL (2,7%), HSL (1,44%) dan EL
(8,07%).
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Mengenai ketentuan Asal Barang (Rules of Origin- ROO),
disepakati usulan ASEAN yaitu 40% RVC atau CTC (Change in
Tariff Classification).
 ASEAN – Australia - NZ
Dep. Perindustrian ikut aktif dalam perundingan ASEANAustralia-New
Zealand
(AANZ),
dimana
implementasi
perdagangan barang (entry into force) dimulai pada bulan Mei
2008. Saat ini masih belum disepakati penentuan modalitas.
ASEAN mengusulkan modalitas dengan Normal Track 90% dan
Sensitive Track 10% (ST1 = 6% dan ST 2 = 4%), sementara itu
Australia dan New Zealand menginginkan 95% untuk Normal
Track dan 5% untuk Sensitive Track. Posisi dalam rangka ANZ
menggunakan tariff base year 2005. Sementara itu dalam hal
ketentuan asal barang (Rules of Origin/ROO), tariff preferensi
yang disepakati sebagai general rule yaitu “Regional Value
Content (RVC)” sebesar 40% atau “Change of Tariff Heading
(CTH)”. Kemajuan yang cukup signifikan dalam melancarkan
negosiasi di Working Group ROO adalah kesediaan New
Zealand untuk mengakomodasi kepentingan ASEAN terkait
dengan penerbitan Certificate of Origin/ SKA guna dapat
menikmati tariff preferensi.
c. Kerjasama Multilateral
Dalam forum multilateral, Departemen Perindustrian berpartisipasi
dalam forum UNIDO, WTO, Developing-8. Forum-forum tersebut erat
kaitannya dengan kebijakan pengembangan industri. Kesepakatan
dan komitmen Indonesia dalam forum tersebut akan mempunyai
dampak terhadap daya saing industri. Oleh karena itu Departemen
Perindustrian selama ini secara aktif mengikuti perkembangan forum
tersebut baik melalui koordinasi teknis dengan instansi terkait
maupun ikut dalam perundingan di fora tersebut diatas.
1) World Trade Organization (WTO)
Mengingat sebagian besar komoditi yang diperdagangkan di
dunia merupakan produk manufaktur yang pembinaan industrinya
berada dibawah kewenangan Departemen Perindustrian, maka
penanganan perundingan dalam bidang Non Agriculture Market
Access (NAMA) dilakukan bersama antara Departemen
Perdagangan selaku
koordinator
Kelompok Perunding
Multilateral dengan Departemen Perindustrian selaku Ketua Tim
Perunding dan Ketua Tim Teknis NAMA WTO.
Perundingan WTO mengalami pasang surut karena Negara
anggota masih belum dapat mempersempit perbedaan pendapat
terutama mengenai dua isu penting WTO yaitu bidang pertanian
(agriculture) dan non pertanian (NAMA).
•

Perkembangan terakhir Perundingan NAMA WTO
-

Perundingan formal NAMA WTO telah dimulai kembali
dengan fokus pada pembahasan Draft Teks Modalitas
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Ketua NG NAMA WTO tanggal 17 Juli 2007. Namun sejauh
ini belum terjadi kemajuan yang berarti.
Pembahasan mengenai “core issues” (Formula dan
Fleksibilitas) masih tetap diwarnai oleh sikap penolakan
terutama atas rentang koefisien Swiss Formula yang
diusulkan oleh Ketua NAMA untuk negara maju (8-9) dan
negara berkembang (19-23). Beberapa negara maju
menganggap bahwa rentang koefisien negara berkembang
terlalu tinggi sehingga tidak dapat mewujudkan “real market
access”. Sebaliknya negara berkembang menganggap
rentang kendali yang diusulkan belum mencerminkan
prinsip ”less than full reciprocity in reduction commitments”
sesuai dengan dimensi pembangunan Putaran Doha
(DDA). Dengan demikian semua pihak belum dapat
menyetujui besaran angka yang diusulkan.
Pembahasan non-core issues yang menyangkut
pemberian fleksibilitas khusus bagi Least Developing
Countries (LDCs), Small and Vulnerable Economies
(SVEs) dan Recently Acceded Members (RAMs) dan non
Reciprocal Preferences juga belum menghasilkan
kesepakatan, sehingga masih memerlukan jabaran dan
konsultasi teknis lebih lanjut.
Proposal Non Tariff Barriers NTBs dalam bentuk draft text
yang ada hingga saat ini meliputi:(1) horizontal mechanism
penyelesian NTBs usulan African Group, Canada, EC,
LDCs Group, NAMA-11, New Zealand, Norway, Pakistan
dan Switzerland; (2) export restriction, usulan Jepang; (3)
export taxes, usulan EC; (4) remanufactured goods, usulan
AS; (5) textile footwear and travel goods, usulan AS dan
EC; (6) electronics, usulan EC; (7) forestry products, usulan
Selandia Baru; (8) lighters, usulan China; dan (9) fireworks,
usulan China. Dari proposal-proposal tersebut, hanya
horizontal
mechanism
penyelesaian
NTBs
yang
mendapatkan dukungan paling banyak dan sudah
mengalami
pembahasan
serta
perubahan
yang
komprehensif sehingga relatif sudah matang. Berbeda dari
proposal inisiatif sektoral, proposal NTBs merupakan
elemen modalitas NAMA yang bersifat mandatory. Ketua
NG NAMA mengalami kesulitan untuk menentukan mana
diantara proposal-proposal tersebut, kecuali horizontal
mechanism, yang akan menjadi bagian dari modalitas
NAMA. Masing-masing proponent tetap menghendaki agar
draft text NTBs mereka dimuat dalam dalam revised draft
text modalitas NAMA meskipun dukungan sangat kecil,
bahkan khusus untuk export taxes and export restriction
mendapat keberatan secara eksplisit dari beberapa negara
berkembang, termasuk Indonesia. Berkaitan dengan
proposal AS mengenai remanufactured products, Indonesia
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juga menyampaikan keberatan. Penentuan mengenai
proposal mana yang akan menjadi bagian modalitas NAMA
akan diambil pada saat disepakatinya modalitas utama
NAMA.

•

-

Pembahasan product coverage NAMA dalam small group
consultation
mengalami
kebuntuan
dengan
tidak
dihasilkannya suatu common list produk NAMA, terutama
karena dua negara, yaitu Jepang dan Swiss menginginkan
pengecualian
dalam
mengklasifikasikan
beberapa
produknya. Mayoritas negara anggota tetap menginginkan
suatu common list produk NAMA yang berlaku bagi semua
negara anggota. Mengingat bahwa pembahasan isu ini
dalam NG NAMA dipandang sulit untuk dapat mengalami
kemajuan, Ketua mengindikasikan untuk menyerahkan
keputusan mengenai isu ini ke tingkat SOM atau Menteri.
Dalam kaitan ini meskipun hanya opsi ketiga yang dimuat
dalam annex 1 draft modalitas NAMA, namun ketiga opsi
masih tetap “on the table”, yaitu : (1) common agreed list,
without deviation; (2) agreed list with deviation by Japan
and Swiss; dan (3) agreed list with deviation by EC, India,
Japan, Turkey and Swiss.

-

Pembahasan isu fleksibilitas untuk negara berkembang
yang binding coverage-nya rendah (“Para 6 Countries”)
hanya sedikit mengalami kemajuan. Draft teks Ketua
mengusulkan bahwa untuk negara berkembang dengan
binding coverage dibawah 35% dikecualikan dari formula
penurunan tarif, namun diharuskan meningkatkan binding
coverage hingga 90% pada tingkat tarif rata-rata sebesar
28,5%. Proponent Para 6 Countries secara tegas
menyatakan tidak dapat menerima usulan besaran angka
tersebut. Selama ini proponent mengusulkan binding
coverage hingga maksimal 70% apabila mereka diminta
untuk mengikat tarif pada tingkat rata-rata 28,5%. Dalam
kaitan ini, proponent menyatakan bersedia menerima
binding coverage hingga 90% apabila diperbolehkan untuk
menetapkan tingkat tarif rata-rata diatas 28,5%. Setelah
melalui perdebatan yang cukup lama, pada pertemuan
tanggal 24 Oktober 2007 pada akhirnya berhasil dicapai
kompromi. Proponent mengusulkan rentang angka 70% 80% yang dibuat dalam kurung dalam revised draft text
mendatang. Tidak ada negara anggota yang menunjukkan
keberatan terhadap usulan tersebut.

Pengamatan dan tindak lanjut
-

Hingga perundingan NAMA WTO bulan Oktober 2007,
belum banyak memberikan indikasi positif bagi
penyelesaian Modalitas NAMA. Dari sekian banyak elemen
modalitas yang dibahas, baru modalitas untuk ”Para 6
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Countries” yang berhasil mencapai ”kesepakatan” dengan
diterimanya range binding coverage untuk negara-negara
tersebut antara 70% - 80%.
-

Perbedaan masih sangat besar dalam pembahasan
mengenai formula dan fleksibilitas Para 8. Beberapa
negara berkembang, terutama yang tergabung dalam
NAMA-11 menginginkan koefisien yang lebih besar dari
pada apa yang dimuat dalam draft teks (19 – 23). Sejalan
dengan itu, China menginginkan agar draft modalitas juga
membuka kemungkinan rentang koefisien antara 25 – 30.
Fleksibilitas Para 8 yang lebih besar juga dituntut oleh
negara-negara tersebut, a.l. oleh Afrika Selatan, Brazil dan
Argentina dengan alasan custom union maupun oleh
beberapa negara berkembang lainnya. Dalam pertemuan
terakhir mengenai formula dan fleksibilitas, terdapat
indikasi bahwa negara maju mau mempertimbangkan
usulan increased flexibilities secara terbatas untuk SACU.

-

Lambatnya kemajuan perundingan di NAMA tampaknya
juga berkaitan dengan belum dicapainya kemajuan dalam
perundingan di bidang Pertanian.

-

Menghadapi perundingan lebih lanjut Indonesia perlu
melanjutkan pendalaman posisi runding untuk core issues
(Formula dan Fleksibilitas) melalui simulasi terhadap range
koefisien formula baik yang diusulkan oleh Ketua NG
NAMA maupun koefisien yang ingin dicapai secara
optimum. Indonesia perlu menetapkan fleksibilitas mana
yang akan diterapkan, Para 8a atau 8b, serta menetapkan
produk/mata tarif yang akan mendapatkan fleksibilitas
tersebut.

-

Demikian pula perlu dilanjutkan kajian atas usulan-usulan
Insiatif Sektoral dan Non-Tarif Barriers (NTBs) sebagai
unsur pokok yang juga akan menjadi faktor penentu
penyelesaian Modalitas NAMA. Khusus untuk NTBs,
kiranya dapat didalami lebih lanjut posisi Indonesia dan
argumentasi untuk mendukungnya mengenai proposalproposal : horizontal mechanism; harmonisasi label tekstil,
alas kaki dan travel goods; export taxes; export restriction;
remanufactured goods; forestry products dan elektronik.
Proposal-proposal NTBs baru atau yang telah direvisi
terlampir. Untuk inisiatif sektoral, meskipun belum ada
rencana pembahasan lebih lanjut, kiranya dapat didalami
lebih lanjut posisi Indonesia khususnya untuk sektor
perikanan dan kehutanan.

-

Berkaitan dengan masalah non-reciprocal preference,
kiranya dapat dipelajari scope maupun solusinya, terutama
mengingat produk preferensi juga merupakan produk
ekspor Indonesia yang nilainya cukup besar dan adanya
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usulan penambahan daftar produk dari LDCs, ACP dan
beberapa negara berkembang.
-

Sejalan dengan rencana Ketua NG NAMA untuk terus
mengintensifkan pembahasan/konsultasi diantara Tim
Nasional maupun internal Instansi terkait dalam rangka
mempersiapkan diri menghadapi rangkaian perundingan
yang akan dilanjutkan pada tahun 2008.

2) UNIDO
 Kerjasama dengan UNIDO
•

Departemen Perindustrian telah mengikuti Sidang General
Conference ke 12 di Wina, Austria pada tanggal 3 – 7
Desember 2007. Hasil dari Sidang dimaksud yang
berkaitan dengan sektor Industri adalah sebagai berikut:
Untuk percepatan pembangunan industri khususnya di
negara-negara Least Developed Countries (LDCs),
UNIDO akan melakukan penajaman Program Kegiatannya
antara
lain
melalui
pembangunan
Agro-industri,
Kewirausahaan dan UKM, Pengembangan Sektor Swasta
dan Promosi Investasi.
Dirjen UNIDO menyampaikan ketertarikannya terhadap
kemampuan Indonesia dalam mengolah tanaman jarak
(jathropha)
sebagai
bahan
baku
biofuel,
dan
mengharapkan agar Indonesia dapat membantu negaranegara di kawasan Afrika untuk memiliki pengetahuan dan
ketrampilan di bidang ini.
Pada Roundtable Discusión, Indonesia menawarkan diri
untuk menjadi pusat kegiatan investasi sebagai basis
produksi untuk ekspor produk industri, mengingat saat ini
iklim berusaha di Indonesia sudah semakin baik terutama
dengan diluncurkannya Undang-undang Penanaman
Modal yang baru dan peraturan-peraturan pendukungnya,
serta serangkaian insentif yang diberikan.

•

•

•

•

Bantuan Teknis UNIDO


Bantuan teknis UNIDO kepada sektor industri berupa
pemberian/hibah mesin dan peralatan, pendidikan dan
pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, jasa
konsultansi/tenaga ahli, seminar, workshop, dan lain-lain
termasuk teknis di bidang penanggulangan pencemaran
lingkungan akibat proses industrialisasi.



Program bantuan teknis UNIDO dalam kerangka Country
Service Framework for Indonesia (CSFI) 2005-2007 (Tahap
II) telah dianggarkan sebesar US $10,510,000 yang terdiri
dari 14 kegiatan yang dibagi ke dalam tiga komponen,
yaitu: Component 1: Supporting the development and
growth of private sector and SMEs (7 kegiatan);
Component 2: Supporting energy efficiency and
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environmentally sustainable industrial development (4
kegiatan); Component 3: Supporting the recovery and
rehabilitation of communities in Aceh and North Sumatra
(4 kegiatan).


Dari ke 14 kegiatan tersebut sampai saat ini baru 3
kegiatan yang sudah mendapat dana (funded programme)
dengan total US $1,810,000, dan pledged programme
sebesar US $500,000 sedangkan sisanya masih dalam
proses mobilisasi dana (open for funding) sebesar US
$8,200,000.



Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas,
penandatanganan CSFI 2005–2007 untuk tahap II antara
Menteri Perindustrian dengan Dirjen UNIDO telah
dilaksanakan pada tgl 20 Juni 2005 di Wina, Austria.



Program Bantuan UNIDO selama lebih tiga dasawarsa
terakhir telah memberi kontribusi yang cukup berarti dalam
pengembangan sektor industri nasional. Contoh kegiatan
yang telah atau sedang dilakukan antara Departemen
Perindustrian dengan UNIDO, antara lain :



CSFI II (2005-2007) : Proyek Maluku Technology Center
(bantuan mesin dan peralatan serta komputer), Studi
Kelayakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur tentang Wind
Power, Business Partnership and Network Promotion for
SMEs, dan Rural Employment, dan Proyek di Nanggroe
Aceh Darussalam yang akan difokuskan pada Industrial
Skill Development Center dan Mini-Hydro Power.



Studi-studi termasuk studi kelayakan telah banyak
dilakukan oleh UNIDO terhadap jenis-jenis produk industri
tertentu di beberapa Propinsi dan Daerah di wilayah
Indonesia.

3) Development Eight (D8)
a. Working Group on Industry
Pertemuan terakhir Working Group on Industry dalam kerangka
kerjasama D-8 telah dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Mei
2007 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan dimaksud
masing-masing Negara telah menyampaikan mengenai potensi
industri yang merupakan prioritas masing-masing Negara
anggota untuk dikembangkan dan dilakukan kerjasama a.l.
Agriculture Machinery (Iran); Metal and Mining (Iran & Nigeria);
Tekstil (Indonesia, Turkey, Malaysia, Nigeria); Power Sector
(Nigeria, Iran dan Turkey); Food Processing (Malaysia dan
Turkey) dan Mutual Recognizing of Standard (Malaysia). Pada
kesempatan
tersebut
Indonesia
telah
menyampaikan
pengembangan sektor industri tekstil untuk dapat dilakukan
kerjasama dengan Negara-negara anggota D-8 yang lain.
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Sesuai kesepakatan maka pelaksanaan Sidang Working Group
on Industry ke-4, telah ditetapkan Indonesia sebagai tuan
rumah. Pertemuan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan
April 2008.
b. Kerjasama Preferential Trade Agreement (PTA) :
Sebagai tindak lanjut kesepakatan 7th High Level Trade Official
(HLTO) Meeting on Rules of Origin telah diselenggarakan
pertemuan ke-8 HLTO tanggal 8 – 11 April 2007 di Islamabad,
Pakistan.
Dalam pertemuan dibahas mengenai revised draft rules of
origin dan kelonggaran tariff/schedule of concession (sesuai
pasal 6 D-8 Preferential Trade Agreement/PTA). Sesuai
kesepakatan pertemuan maka masing-masing Negara anggota
D-8 dapat menyampaikan offer list yang menjadi subject dari D8 Preferential Tariff Agreement (PTA).
Sesuai modalitas kesepakatan PTA D-8 offer list product yang
disampaikan mencakup 8% dari produk-produk masing-masing
Negara anggota yang tarifnya masih di atas 10%. Untuk
memenuhi cakupan modalitas kerjasama tersebut telah
dikoordinasikan dengan unit terkait untuk mempersiapkan offer
list dari masing-masing sektor. Untuk itu telah diidentifikasi
sebanyak 1646 tarif line sektor industri yang tarifnya di atas
10%. Dengan demikian untuk dapat memenuhi cakupan
modalitas tersebut diperlukan offer list sebanyak 132 tarif line
untuk disampaikan dalam kerangka kerjasama PTA D-8. Posisi
terakhir offer list Indonesia tinggal menunggu penelitian akhir
dari masing-masing sektor untuk dapat disampaikan sebelum
pertemuan HLTO yang akan datang.
c. Komisi D-8 :
Pertemuan terakhir Komisi D-8 telah dilaksanakan tanggal 28 –
29 Mei 2007 di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan
pertemuan ke-23 dengan agenda pokok meliputi :
•
•
•
•
•

Tinjauan implementasi program kerjasama D-8;
Upaya-upaya peningkatan kerjasama D-8 (D-8 Roadmap
2007-2017)
Peringatan satu dekade kerjasama D-8
Masalah peningkatan fungsi dan eksistensi secretariat D-8
Persiapan pertemuan ke -11 Dewan Menteri Luar Negeri D8).

Kesepakatan penting yang dicapai dalam pertemuan tersebut
a.l. pertemuan menyambut baik usulan Roadmap 2007-2017
yang diajukan Sekjen D-8 dan mengharapkan masing-masing
anggota dapat menyampaikan tanggapan dan masukan untuk
selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan ke-24 Komisioner
D-8; usulan meningkatkan fungsi dan keberadaan Sekretariat
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D-8 menjadi suatu Permanent Secretariat; dan menyepakati
calendar of event yang teridiri dari 10 usulan kegiatan dari
berbagai bidang diantaranya menyepakati Indonesia sebagai
tuan rumah Working Group on Industry D-8 pada bulan April
2008.
8. Peningkatan Dukungan Faktor-faktor Penunjang
a. Pembentukan Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan
Minuman (PIPIMM)
Dalam rangka menangani masalah informasi yang menyesatkan
tentang industri makanan dan minuman serta melaksanakan edukasi
dan sosialisasi kepada industri makanan dan minuman maupun
konsumen mengenai kebijakan di bidang produk industri makanan
dan minuman, pada tanggal 29 Maret 2007 telah dibentuk Pusat
Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM) dengan
Permenperin Nomor 25/M-IND/PER/3/2007. Susunan kepengurusan
PIPIMM terdiri : Menteri Perindustrian sebagai pelindung, dibantu
beberapa anggota yang terdiri dari Menteri Perdagangan, Menteri
Kesehatan, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan
Ketua Umum Kadin Indonesia.
Jajaran Pembina diketuai oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan
Kimia Departemen Perindustrian yang dibantu sejumlah anggota
yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian,
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen
Perindustrian, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat Departemen Kesehatan, dan Deputi III Badan
Pengawasan Obat dan Makanan.
Pengurus Harian diketuai oleh Suroso Natakusuma (dari FKPI),
Wakil Ketua Willy Sidarta (dari Aspadin), Sekretaris I Franky M.A.
Sibarani (Gapmmi), Sekretaris II Yusuf Hardy (Gapmmi), Sekretaris
III Agus Rahmatilah (APHMI), Bendahara I Partcia Tobing (Gapmmi)
dan Bendahara II Sribugo Suratmo (Arobim).
b. Pembangunan Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu
(PPIRT) di Palu, Sulawesi Tengah
Dalam rangka mendorong berkembangnya industri pengolahan rotan
di Palu, Sulawesi Tengah akan dikembangkan Pusat Pengembangan
Industri Rotan Terpadu (PPIRT) pada areal seluas 1,7 Ha, melalui
pendirian Pilot Project Industri Pengolahan Rotan, yang utamanya
diarahkan untuk memproduksi produk rotan setengah jadi, yang
selanjutnya secara bertahap akan memproduksi barang jadi rotan
(furniture dan barang jadi rotan lainnya). PPIRT ini akan dikaitkan
dengan industri pengolahan rotan hilir di Pulau Jawa (khususnya
Cirebon), sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan nilai
tambah rotan di daerah penghasil bahan baku, utamanya di Provinsi
Sulawesi Tengah dan pasokan bahan baku untuk industri hilir
pengolahan rotan hilir di Pulau Jawa akan menjadi semakin terjamin.
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Kegiatan PPIRT di Palu, Sulawesi Tengah diharapkan dapat
meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi rotan, sehingga
akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Untuk
mendukung operasional PPIRT tersebut, pada tahun 2006 telah
selesai dibangun Sekolah Rotan, yang diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan SDM di daerah tersebut dan pada tahun
ini juga telah dialokasikan pemberian bantuan mesin/peralatan.
Pembangunan unit pengolahan rotan dan gudang dalam rangka
PPIRT di Palu, Sulawesi Tengah sudah dimulai sejak bulan Agustus
2007 dan pekerjaan tersebut diperkirakan selesai pada akhir bulan
Desember 2007.
c. Pengembangan Kawasan Agroindustri Industri Terpadu (KUAT)
di Lampung Barat
Pengembangan Kawasan Usaha Agroindustri Terpadu (KUAT) di
Lampung Barat sejalan dengan kebijakan pengembangan industri,
yaitu pemerataan/penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia,
dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah yaitu SDA dan
SDM. Di samping itu, pengembangan kawasan industri merupakan
program prioritas pengembangan industri.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berencana mengembangkan
Kawasan Usaha Agroindustri Terpadu (KUAT) dengan luas lahan
yang tersedia sebesar 10 Ha, antara lain untuk pengembangan
industri pengolahan berbasis kelapa seluas 4,2 Ha, untuk perikanan
dan damar seluas 5,8 Ha.
Departemen Perindustrian, dalam hal ini Ditjen Industri Agro dan
Kimia akan memberikan bantuan untuk pengembangan industri
pengolahan kelapa terpadu. Dengan harapan, pengembangan
industri pengolahan kelapa dapat menstimulus pengembangan
KUAT di Lampung Barat, sehingga akan menjadi daya tarik bagi
investor untuk mengembangkan industrinya di kawasan ini. Di
samping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Lampung Barat, dengan meningkatkan daya saing dan
nilai tambah dari produk kelapa yang merupakan salah satu produk
unggulan daerah Lampung Barat, dengan luas lahannya mencapai
6.326,56 Ha, produksi 2.283,18 ton/tahun dan tersebar di 6
Kecamatan Pesisir Barat.
Industri pengolahan kelapa terpadu yang akan dibangun, dengan
prinsip ”zero waste” (tidak ada limbah), dimana dari mulai daging
dan air kelapa, tempurung dan sabut akan diolah menjadi produk
yang mempunyai nilai tambah tinggi. Industri pengolahan kelapa
tersebut meliputi :
− Industri Dessicated Coconut (tepung kelapa) dan Cooking Oil
(minyak kelapa) dengan kapasitas produksi 500 kg/jam,
membutuhkan bahan baku kelapa 20.000 butir/hari.
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− Industri Minuman berbasis nata de coco.
− Industri briket arang dengan kapasitas 2,5 ton/hari.
− Industri pengolahan sabut (coco fiber dan coco peat) dengan
kapasitas 3 ton/hari.
Pada tahap awal tahun 2007, akan dibangun pabrik industri
pengolahan tepung kelapa dan minyak kelapa seluas 1500 m2, dan
pembangunannya akan selesai pada awal bulan Desember
2007(selama 100 hari).
Pada tahun 2008, direncanakan akan dibangun unit pengolahan nata
de coco, sabut dan arang, serta pengadaan peralatan desiccated
coconut, cooking oil, sabut dan arang, nata de coco, dan utilitas
(boiler, genset, pengolahan limbah dan penyediaan air proses).
d. Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI)
• Maksud dari pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus di
Indonesia (KEKI) antara lain adalah untuk memberi peluang bagi
peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki
keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor-impor
serta kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Sedangkan tujuan pegembangan KEKI tersebut antara lain
meliputi :
-

Peningkatan investasi termasuk Foreign Direct Investment;

-

Penyerapan
langsung;

-

Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor;

-

Meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;

-

Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan
kapital bagi peningkatan ekspor;

-

Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui alih
teknologi.

tenaga

kerja,

baik

langsung

maupun

tak

• Untuk mewujudkan KEKI dimaksud, Pemerintah telah membentuk
Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di
Indonesia (Timnas KEKI) dengan SK Menko Perekonomian
Nomor : Kep-21/M.EKON/03/2006 tanggal 24 Maret 2006, dimana
Menteri Perindustrian sebagai Anggota Timnas KEKI dan Kepala
Badan Litbang Industri sebagai Anggota Tim Pelaksana Timnas
KEKI
• Hal-hal yang telah dicapai Timnas KEKI sejak pembentukannya
hingga saat ini adalah sebagai berikut :
-

Melakukan kajian pustaka yang terkait dengan pengembangan
KEKI dan penelitian terhadap pengembangan kawasankawasan ekonomi khusus yang pernah dilakukan oleh negara
lain termasuk evaluasi terhadap berbagai konsep yang ada;
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-

Membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan KEKI
meliputi : Tata Ruang dan Infrastruktur, Finansial dan Insentif
Fiskal, Kelembagaan, Hukum dan Perundangan;

-

Menyusun kriteria penetapan lokasi bagi pengembangan
KEKI, yang terdiri dari 6 butir, yaitu : Komitmen Daerah, Tata
Ruang, Lokasi, Infrastruktur, Lahan dan Batas;

-

Usulan
Daerah
untuk
pengembangan
KEKI
Daerah/Provinsi) telah dipresentasikan di Timnas KEKI

-

Penyusunan
dan
penyelesaian
perundang-undangan, meliputi :

perangkat

(11

peraturan

¾ Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam;
¾ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan;
¾ Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Karimun;
¾ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 1 tahun 2007 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
¾ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun
2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (telah disetujui
DPR dan dalam prsoses penetapan oleh Pemerintah);
¾ Penyiapan Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), sedang dalam proses penyusunan
(draft).
e. Kawasan Industri
• Dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian dan penyempurnaan Keppres Nomor 41
Tahun 1996, telah dilakukan penyiapan substansi dan
pembahasan intensif interdep/sektor mengenai RPP tentang
Kawasan Industri dalam upaya harmonisasi dengan ketentuan
peraturan perundangan di masing-masing sektor terkait. Pada
saat ini upaya harmonisasi tersebut sudah pada tahap finalisasi di
Departemen Hukum dan HAM, yang diharapkan akhir tahun 2007
dapat diundangkan.
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Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, maka terhadap
perusahaan industri yang melakukan kegiatan industri wajib
berlokasi di Kawasan Industri. Hal ini ditujukan agar
pembangunan industri sesuai dengan tata ruang peruntukan
industri, efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan.
• Dalam
rangka
pembangunan
Kawasan
Industri
dikembangkan kawasan-kawasan sebagai berikut :

akan

-

Batam, industri electronics, electricals, mechatronics, &
telematics, gas platform, oleo chemichals dan shipyard;

-

Bintan; industri garment, food industry, footwear, canning,
moulding dan supporting industry;

-

Karimun, industri shipyard dan component part, casting,
foundry & forging, agrobase & fishery base;

-

Jawa Timur, industri perkapalan Lamongan dan perhiasan
Gemopolis;

-

Banten, kawasan Bojonegara;

-

Kalimantan Timur, kawasan industri berbasis kelapa sawit di
Maloy;

-

Riau, kawasan industri kota Dumai;

-

Sumatera Utara, kawasan industri Medan dan Kawala Tanjung
Deli Serdang;

-

Sumatera Selatan, kawasan industri Tanjung Api-api;

-

Jawa tengah, kawasan industri Kedungsemar (Kendal, Demak,
Ungaran, Semarang) dan Banglor (Rembang, Blora);

-

Sulawesi Selatan, kawasan Metropolitan
(Makassar, Maros, Sangguminasa, Takalar);

-

Jawa Barat, kawasan industri Cikarang – Bekasi;

-

Kalimantan Barat, kawasan industri Semparu, Paloh –
Sajingan, Entikong, Temajo, Mempawah;

-

Sulawesi Tengah, kawasan industri Palu.

Maminasata

Kawasan-kawasan tersebut di atas, diharapkan nantinya dapat
diberikan status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Disamping itu, dikembangkan pula kawasan-kawasan yang
berbasis kompetensi inti daerah.
f.

Penerapan dan Pembinaan Hak atas Kekayaan Intelektual ( HKI)
• Dalam rangka rencana pendirian Klinik HKI Ditjen IATT-Depperin
pada tahun 2008, telah dilakukan persiapan-persiapan terhadap
kemampuan SDM pengelola Klinik tersebut melalui pelatihan HKI
terhadap 30 orang.
• Penerapan HKI pada Litbang Industri tahun 2007 difokuskan untuk
mendorong peningkatan jumlah hasil penelitian yang berpotensi
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untuk dipatenkan. Untuk tahun 2007 diupayakan untuk dihasilkan
5 buah paten dari badan-badan litbang. Kajian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya permohonan HKI
dari Litbang Industri, langkah-langkah untuk menyelesaikan
permasalahan HKI serta menginventarisasi hasil-hasil penelitian
yang dapat diberikan paten.
Untuk meningkatkan kemampuan pegawai Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) dalam menerapkan HKI, pada
tanggal 31 Mei 2007 telah dilaksanakan Workshop Penerapan Hak
Kekayaan atas Intelektual (HKI) di Jakarta. Peserta workshop
adalah para Kepala Balai Besar dan Baristand Industri, para
peneliti dan staf Balai dilingkungan BPPI. Materi yang disajikan
mengenai teknik penulisan paten (Patent Drafting).
Dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing hasil penelitian
maka Kepala BPPI telah membentuk Klinik Konsultasi HKI BPPI
pada tanggal 1 Oktober 2007. Tim ini bertugas melaksanakan
fungsi memberikan pelayanan perlindungan HKI bagi masyarakat
peneliti khususnya di lingkungan BPPI.
g. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Industri Nasional
• Sesuai Inpres No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM), Departemen Perindustrian ditugaskan
untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Industri Nasional
(KPIN). Mengingat keterkaitannya yang cukup luas dengan
Departemen/Instansi lain, maka KPIN 2004-2009 dan konsep
penyempurnaan
KPIN
2004-2009
disampaikan
kepada
Departemen/Instansi lain untuk memperoleh tanggapan/masukan.
Perlu diinformasikan bahwa konsep Buku Kebijakan dimaksud
merupakan penyempurnaan dari Buku Kebijakan Pembangunan
Industri Nasional (KPIN) yang telah dipaparkan oleh Menteri
Perindustrian di depan Sidang Kabinet pada tanggal 16 Mei 2005
dengan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis dan
Kompetensi Inti Industri Daerah.
• Rapat interdep/sektor dengan beberapa Menteri dalam membahas
konsep dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pada tanggal 4 Oktober 2007, 11 Oktober 2007 dan 23
Oktober 2007 diadakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas)
tingkat Menteri untuk membahas konsep Kebijakan
Pengembangan Industri Nasional (KPIN). Rapat tingkat
Menteri memerintahkan kepada Tim Teknis antar Departemen
terkait untuk menyusun draft Perpres tentang KPIN.
Selanjutnya Tim Teknis mengadakan rapat di Bandung pada
tanggal 1-2 November 2007 yang membahas beberapa hal
yang akan dicantumkan dalam draft Perpres yaitu antara lain
mengenai konsepsi industri pioner, kriteria dan jenis
pemberian insentif, pengembangan industri susu dan farmasi.
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- Sebagai tindak lanjut dari rapat-rapat tersebut telah dilakukan
beberapa rapat tingkat Eselon I dan pada tanggal 26 November
2007,
Departemen
Perindustrian
menyampaikan
hasil
penyempurnaan draft Peraturan Presiden tentang Kebijakan
Pengembangan Industri Nasional (KPIN) dimaksud kepada Rapat
Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri di kantor Menko
Bidang Perekonomian; dan sebagai hasilnya pada tanggal 28
November 2007 – 6 Desember 2007, draft Perpres tentang KPIN
telah diparaf oleh para Menteri terkait untuk selanjutnya
diserahkan kepada Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
pada tanggal 7 Desember 2007.
h. Pelayanan Publik ( ISO 9001 – 2000 )
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik berupa pemberian
rekomendasi Tanda Pendaftaran Tipe ( TPT )
Otomotif dan
pemberian rekomendasi bahan baku industri komponen elektronika,
telah dilakukan assesment dan sertifikasi sesuai dengan ISO 9001 –
2000 yang dilakukan oleh PT. Sucofindo.
i.

Penanganan Lingkungan Hidup
Langkah-langkah penanganan lingkungan hidup yang telah dilakukan
pada tahun 2007 antara lain:
• Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Cair
Lingkungan Industri Kecil Kulit, BPTIK-LIK Magetan, Jawa Timur
dengan kapasitas 300 m3/hari.
Pekerjaan konstruksi sipil terdiri dari :
-

Pekerjaan Bak Homogen & Ekualisasi 300 m3
Pekerjaan Bak Aerasi Biologi 600 m3
Pekerjaan Bak Pengendap (Klarifier)
Pekerjaan Bak Pengumpul Lumpur (Conditioning Sludge)
Pekerjaan Bak Pengering Lumpur (Dryng Beds 150 m3)
Pekerjaan Bak Netralisasi, Koagulasi dan Modifikasi Menara
Tower
Pekerjaan Bak Saringan Kasar dan Halus & Penampung
Padatan 7 m3

• Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Bergerak (Mobile
IPAL)
Untuk mengatasi pencemaran oleh industri pengolahan ikan di
Muncar, dibangun model IPAL dengan kapasitas 5 m3/hari yang
terdiri dari :
- Unit Pre-Treatment dan Kontainer lengkap dengan sistem
perpipaan dan kelistrikan
- Unit Pengolahan Biologi, lengkap dengan media sarang tawon,
blower udara, difuser dan pompa sirkulasi.
• Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
Pada tanggal 30 Maret 2007, Menteri Perindustrian bersama para
pelaku industri mengadakan acara Breakfast Meeting, dengan
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topik: Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Green House
Gases-GHG) yaitu: gas CO2, Methan, Hydro Chloro Fluoro
Carbon, dan N2O. Pengurangan emisi GHG merupakan komoditi
perdagangan karbon yang dapat dimanfaatkan oleh industri
Indonesia sebagai aktifitas penghematan penggunaan energi dan
pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
Pertemuan dihadiri sekitar 100 pengusaha industri yang memiliki
potensi untuk melakukan penghematan energi dan melakukan
upaya pengurangan pencemaran lingkungan hidup. Clean
Development Mechanism (CDM) adalah mekanisme pengurangan
emisi Gas Rumah Kaca yang dicetuskan dalam suatu
kesepakatan
Negara-negara
maju
dan
Negara-negara
berkembang yang disebut Kyoto Protocol dan bertujuan untuk
mengatasi perubahan iklim (Climate Change) yang disebabkan
karena adanya efek gas rumah kaca akibat bertambahnya emisi
gas CO2, Methan, Hydro Chloro Fluoro Carbon, dan N2O yang
dihasilkan dari kegiatan pembakaran BBM, industri, penggundulan
hutan dan transportasi. Negara maju dan negara berkembang
telah bersepakat untuk mengembalikan jumlah emisi GHG dunia
pada tahun 2012 sebesar 5,2% di bawah jumlah emisi GHG di
tahun 1990.
j.

Penanganan Energi
Langkah-langkah penanganan energi yang telah dilakukan pada
tahun 2007 antara lain:
• Kegiatan Konservasi dan Diversifikasi Energi Sektor Industri.
- Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM di bidang Konservasi,
Diversifikasi dan Audit Energi Sektor Industri melalui pelatihan
Aparatur Pemda, Perguruan Tinggi dan Pelaku Industri Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten di dalam negeri dan
Jepang.
- Kajian potensi penghematan energi melalui audit energi pada
industri tekstil dan industri plastik.
• Pengembangan Energi Alternatif melalui penelitian dan
pemanfaatan Limbah Organik untuk menghasilkan bahan bakar
alternatif gas hidrogen untuk otomotif dengan mereduksi gas
metana dari sampah organik sekaligus merupakan upaya reduksi
gas rumah kaca.
Kegiatan yang dilakukan adalah membuat peralatan Bioreaktor
fermentasi Anaerob dengan Unit Biodegester dan Unit
Dekomposisi Gas Metana (CH4) pada skala laboratorium.
• Energi alternatif peleburan baja
Melakukan kajian berbagai teknologi gasifikasi batubara yang
tersedia dipasar sebagai substitusi bahan bakar minyak untuk
dapat diterapkan penggunaannya di industri baja dan melakukan
pre-feasibility study.
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k. Peningkatan Status Kelembagaan Litbang Industri
Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi kalangan industri
secara regional maupun nasional, telah dilakukan peningkatan status
Baristand menjadi Balai besar di lingkungan BPPI-Depperin.
Baristand Industri Semarang telah ditingkatkan statusnya menjadi
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
dan Baristand Industri Makasar telah ditingkatkan menjadi Besar
Industri Hasil Perkebunan.
Dalam Tahun Anggaran 2007 akan dipersiapkan lagi peningkatan
status Baristand Industri Medan menjadi Balai Besar Mesin dan
Peralatan Pabrik (B2MP2), serta Baristand Industri Surabaya
menjadi Balai Besar Mesin Listrik dan Peralatan Listrik. Peningkatan
status ini sangat penting untuk dilakukan sesuai hasil analisa yang
dilakukan oleh Balai terkait, yaitu untuk menunjang kebutuhan jasa
UPT dibidang yang telah diajukan.
Peningkatan status PPPTI Riau menjadi Baristand Industri Riau
sampai saat ini masih dalam proses dan untuk pembangunan
penambahan gedung laboratorium dimulai awal November 2007.
Diharapkan tahun 2008 Baristand Industri Riau sudah dapat
melaksanakan tugasnya.
Disamping itu BPPI juga mengajukan usulan pendirian Baristand
Industri baru untuk memenuhi kebutuhan daerah seperti Pendirian
Baristan Industri di Batam dan Kawasan Timur Indonesia yaitu:
Kendari, Gorontalo, Bali. Saat ini telah dilakukan beberapa kali
pertemuan dengan unit terkait untuk merealisasikan rencana
pendirian Baristand tersebut. Pembangunan ini ditargetkan akan
selesai pada Tahun Anggaran 2008.
l.

Peningkatan
Arus
Informasi
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat

Timbal

Balik

Antara

Menindak-lanjuti kegiatan pengadaan komputer pada tahun 2006
untuk 33 kantor dinas provinsi dan 143 kantor dinas kabupaten/kota
yang menangani bidang industri, maka pada tahun 2007 kegiatan
workshop aplikasi peningkatan arus informasi terus dikembangkan
dan dilanjutkan termasuk penyediaan fasilitas jaringan internet untuk
176 kantor dinas tersebut diatas.
Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan oleh tim pengumpulan
di masing-masing kantor dinas kabupaten/kota. Setiap kantor dinas
telah menentukan timnya yang terdiri dari seorang koordinator, dua
orang pengumpul data, dan 2 orang pengolah data.
m. Penggunaan Aplikasi e-Procurement
• Departemen Perindustrian telah bekerjasama dengan Pemerintah
Kota Surabaya khususnya untuk pengembangan aplikasi eprocurement sejak
pertengahan tahun 2006, kemudian
dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan sistem e-procurement
yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya pada bulan Februari
2007.
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• Untuk pengadaan barang/Jasa sesuai dengan Keppres No. 80
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Perpres No. 95 tahun 2007, khususnya untuk
penyelenggaraan sistem pelelangan umum secara elektronik
dilingkungan Departemen Perindustrian telah diterbitkan peraturan
Menteri Perindustrian No. 12/M-IND/PER/2/2007 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem eProcurement.
• Adapun untuk menggunakan pengadaan barang/jasa dengan
sistem e-procurement ini dapat dilakukan melalui Portal Depperin
dengan alamat URL http://e-proc.depperin.go.id.
• Pada tahap awal telah dilakukan ujicoba untuk pengadaan
barang/jasa dengan sistem e-procurement di lingkungan Pusat
Data dan Informasi untuk 2 (dua) kegiatan yaitu Pengadaan
Barang: Server dan Pengadaan Jasa Konsultansi Database
Integration Tools pada bulan April 2007. Walaupun masih terdapat
beberapa kendala teknis kegiatan pengadaan barang/jasa dapat
berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi eprocurement, pada awal bulan Desember 2007 Pusdatin telah
melakukan pengadaan barang/jasa dengan sistem e-procurement
untuk kegiatan tahun 2008 yaitu untuk kegiatan Pengadaan Jasa
Jaringan Kabel Optik dan Jasa Jaringan Internet. Hasil
pengumuman pemenang tender dan penandatangan kontrak
diharapkan dapat dilaksanakan awal Januari 2008 setelah DIPA
disahkan.
• Sesuai arahan Sekjen-Depperin (surat No. 984/SJ-IND/12/2007)
tanggal 12 Desember 2007 perihal Penggunaan Aplikasi eProcurement, kepada Para Eselon I dan Eselon II di lingkungan
Departemen Perindustrian diharapkan minimal 30% dari seluruh
kegiatan pengadaan barang/jasa yang ada di masing-masing unit
dapat dilakukan dengan sistem e-Procurement.
9. Peningkatan Good Governance
Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
merupakan suatu konsepsi tentang penyelengaraan pemerintahan yang
bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita – cita
terbentuknya suatu masyarakat madani. Upaya membangun tata
pemerintahan yang baik pada hakekatnya merupakan upaya
membangun sistem nilai, sehingga memerlukan komitmen yang kuat
dan nyata dari seluruh stakeholder dalam penerapannya.
Dalam rangka peningkatan penerapan
tertib penyelenggaraan
pemerintahan negara pada tahun 2007 di lingkungan Departemen
Perindustrian telah dilaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :
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•

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2005 – 2009 yang tertuang
dalam
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
53/MIND/PER/12/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang ditindaklanjuti
dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan di masing–
masing unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian baik pusat
maupun daerah.

•

Penyusunan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian nomor 38/M-IND/PER/10/2005 tanggal 24 Oktober
2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri
Perindustrian nomor 01 /M-IND / PER / 1 / 2007 tanggal 5 Januari
2007.

•

Penyusunan pedoman penilaian usulan kegiatan yang tertuang
dalam
Peraturan
Menteri
Perindustrian
nomor
39/MIND/PER/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang telah diperbaharui
dengan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 02 / M-IND / PER / 1 /
2007 tanggal 5 Januari 2007.

•

Pembentukan Tim Penilai Program Pembangunan Sektor Industri
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 03 /
M-IND / PER / 1 / 2007 tanggal 5 Januari 2007.

•

Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Departemen
Perindustrian dengan Sistem e-Procurement dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 12/M/IND/Per/2/2007

•

Penyusunan Pedoman Teknis Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi
Penghematan Dan Disiplin Kerja Di Lingkungan Departemen
Perindustrian dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
29/M/IND/Per/3/2007

•

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) bagi pejabat di lingkungan Departemen Perindustrian.
Dalam hal ini Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan kepada
218 orang pejabat baik di pusat maupun daerah yang wajib membuat
LHKPN. Terhadap pejabat dimaksud telah dilakukan pemantauan
baik menyangkut penerimaan berkas isian hingga penyampaian
LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

•

Melaksanakan kajian (review) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Laporan Barang Milik Negara ( LBMN ) secara berkala di jajaran
Departemen Perindustrian.

•

Pengawasan komprehensif terhadap seluruh unit kerja di lingkungan
Departemen Perindustrian baik pusat maupun daerah.

•

Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut temuan hasil-hasil
pengawasan, baik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, BPK
maupun BPKP.

•

Memberikan advokasi dalam rangka pengadaan barang dan jasa
bagi jajaran Departemen Perindustrian. Tim advokasi barang dan
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jasa dibentuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 95 / M
– IND / PER / 12 / 2006 tanggal 8 Desember 2006.
•

Pemantauan terhadap pelayanan publik di bidang jasa pelayanan
teknis bagi dunia usaha pada unit pelaksana teknis di lingkungan
Departemen Perindustrian yang ada di daerah.

•

Meningkatkan
Depperin.

•

Mengembangkan pengukuran kinerja Departemen Perindustrian
dengan metoda Balanced Scorecard

•

Mengembangkan e-government di lingkungan Departemen
Perindustrian (pelayanan aplikasi internet dan intranet) melalui portal
Depperin www.depperin.go.id

•

Menyelenggarakan Raker Internal Depperin tanggal 14 – 16 Februari
2007 dengan peserta intern Depperin dan Raker Depperin pada
bulan Februari dan Maret 2007 di Jakarta, Denpasar dan Bukittinggi
dengan tema “Mengakselerasi Pembangunan Industri Nasional
dan Kompetensi Industri Daerah dalam rangka Membangun
Daya Saing Berkelanjutan” dan diikuti oleh berbagai peserta dari
para pejabat daerah, seperti Kepala Dinas Pemerintahan Provinsi
yang membidangi sektor industri, Kepala Bappeda Provinsi, dan
pejabat pusat di lingkungan Departemen Perindustrian, Kepala Balai
Besar serta para Direktur Utama BUMN yang membidangi sektor
industri.

efektivitas

pengendalian

internal

di

lingkungan

10. Pengembangan e-Government (Intranet)
Dalam rangka untuk mengembangkan e-government di lingkungan
Departemen Perindustrian pada tahun 2007 telah dikembangkan
beberapa aplikasi Intranet sebagai berikut:
•

Formulir Registrasi Online
Aplikasi ini merupakan wujud nyata praktik paperless office di
lingkungan Departemen Perindustrian. Formulir ini dapat diisi oleh
karyawan Depperin yang akan menggunakan layanan intranet. Data
yang terdapat pada formulir online tersebut untuk selanjutnya akan
ditindaklanjuti oleh petugas khusus yang menangani layanan
tersebut.
Dengan demikian, segala bentuk pencatatan telah
dilakukan secara elektronis.
Hingga saat ini terdapat 4 jenis formulir registrasi online yang
tersedia di Intranet:
- Formulir yang digunakan untuk membuat e-mail Depperin
- Formulir pendaftaran hot spot Depperin
- Formulir pendaftaran nomor telepon VoIP
- Formulir pendaftaran untuk mengikuti pelatihan
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•

Agenda Kegiatan Pribadi dan Laporan Mingguan
Aplikasi ini digunakan untuk mencatat kegiatan harian yang
dilakukan oleh karyawan. Pada akhir pekan, catatan tersebut dapat
langsung diolah untuk pembuatan rekapitulasi laporan mingguan
tiap-tiap unit eselon II. Dengan bantuan aplikasi ini, proses pembuat
laporan mingguan dapat dilakukan lebih cepat, karena:
- Seluruh catatan kegiatan sudah tersedia di database
- Petugas pembuat laporan tidak perlu menunggu laporan dari tiaptiap unit eselon III
- Pimpinan dapat juga langsung melihat laporannya melalui Intranet
setiap saat

•

VoIP (Voice Over Internet Protocol)
VoIP adalah media komunikasi yang menggunakan komputer dan
jaringan Internet. Layanan ini serupa dengan telepon, namun alat
yang digunakan sebagai terminal adalah komputer, bukan pesawat
telepon. Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk menekan biaya
komunikasi antar unit di lingkungan Depperin, yang tersebar di
berbagai daerah. Setiap pegawai dapat memiliki nomor VoIP sendiri,
yaitu NIP-nya.
Pada saat ini, VoIP baru dapat digunakan pada LAN Gedung
Depperin Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta. Percakapan antar daerah
belum bisa dilakukan karena keterbatasan bandwidth Internet yang
dimiliki Pusdatin-Depperin.

B. PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS
1. Yang terkait langsung dengan tugas pokok
a. Program Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati
Dalam rangka pelaksanaan Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang
Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, Departemen
Perindustrian telah, sedang dan akan terus meningkatkan program
pengembangan biofuel, antara lain dengan program pengembangan
mesin/peralatan, pengembangan industri bahan bakar nabati
termasuk dalam mendukungan pengembangan Desa Mandiri Energi
sbb :
1). Pengembangan Mesin dan Peralatan Bahan Bakar Nabati
Telah dilakukan berbagai pertemuan dan konsultasi dengan
pemangku kepentingan guna memberikan dorongan kepada
pengusaha industri permesinan dan perekayasaan dalam
mengembangkan mesin peralatan biofuel buatan dalam negeri
baik skala kecil, menengah maupun besar. Dalam hal ini, atas
kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan,
sejumlah industri permesinan dan perekayasaan dalam negeri
telah mampu memproduksi mesin/peralatan bahan bakar nabati
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sampai dengan kapasitas 6.000 ton/tahun dan secara bertahap
akan ditingkatkan menjadi 30.000 ton/tahun dan 100.000
ton/tahun. Khusus untuk untuk mesin pres biji jarak, kapasitasnya
juga terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kesediaan
tanaman jarak sehingga akan lebih ekonomis dalam
pengoperasiannya.
Beberapa industri permesinan, lembaga penelitian maupun
perusahaan rancang bangun dan perekayasaan yang telah
mampu membuat perancangan dan fabrikasi mesin/peralatan
serta pembangunan pabrik bahan bakar nabati yaitu : BPPT, IPB,
LAPI-ITB, PT. Rekayasa Industri, PT. PINDAD, PT. Pura
Barutama, PT. Tracon, PT. Borneo Sakti, PT. Hasakona Bina
Cipta, PT. Perkakas Rekadaya Nusantara dan lainnya.
Dalam rangka untuk mengembangkan industri permesinan BBN
serta untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri Energi,
pada tahun 2007 ini Departemen Perindustrian memberikan
bantuan 48 paket peralatan pemroses BBN yaitu masing-masing
paket terdiri dari 6 unit peralatan/mesin press biji jarak dengan
kapasitas 100 kg/jam biji jarak dan 1 unit pengolahan minyak
jarak menjadi minyak jarak murni atau Pure Plant Oil (PPO)
dengan kapasitas 250 liter/jam serta 4 unit mesin biodiesel
dengan kapasitas 300 ton/tahun. Peralatan pemroses BBN
tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian penyelesaian
dan diharapkan pada bulan Desember 2007 pemasangan semua
peralatan tersebut selesai dan telah diujicoba.
Lokasi penempatan peralatan mesin tersebut adalah sebagai
berikut :
No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

Provinsi
Pabrik Biodiesel
Sumatera Barat
Banten
Jawa Tengah
NTT
Alat Pres Biji Jarak
Jambi
Sumatera Barat

2.3

Bengkulu

2.4

Lampung

2.5

Banten

2.6

Jawa Barat

Lokasi
Kab. Solok
Kab. Serang
Kab. Pati
Kota Kupang
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Kab. Merangin
Kab. Tanah Datar
Kab. Solok
Kab. Lebong
Kab. Seluma
Kab. Bengkulu Selatan
Kab. Bengkulu Utara
Kota Bengkulu
Kab. Lampung Timur
Kab. Lampung Selatan
Kab. Serang
Kab. Pandeglang
Kab. Lebak
Kab. Ciamis
Kab. Garut
Kab. Sumedang

120

2.7

Jawa Tengah

2.8

DIY

2.9

Jawa Timur

2.10

Sulawesi Selatan

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Sulawesi Barat
Gorontalo
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur

2.16

Nusa Tenggara Barat

2.17

NTT

1. Kab. Cilacap
2. Kab. Brebes
3. Kab. Pemalang
4. Kab. Grobogan
5. Kab. Pati
1. Kab. Gunung Kidul
2. Kab.Kulon Progo
1. Kab. Banyuwangi
2. Kab.Situbondo
3. Kab. Bondowoso
4. Kab. Mojokerto
1. Kab. Gowa
2. Kab. Takalar
3. Kab. Jeneponto
4. Kab. Selayar
5. Kab. Pangkep
6. Kab. Pinrang
Kab. Polewali Mandar
Kota Gorontalo
Kota Palangka Raya
Kab. Hulu Sungai Tengah
1. Kab. Kutai Kertanegara
2. Kab. Kutai Timur
1. Kab. Lombok Barat
2. Kab. Lombok Timur
3. Kab. Sumbawa Barat
4. Kab. Sumbawa
1. Kab/Kota Kupang
2. Kab. TTU
3. Kab. Flores Timur
4. Kab. Sumba Barat
5. Kab. Alor

2). Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati
a). Perkembangan Industri Biodiesel
Dalam upaya pengembangan industri bahan bakar nabati,
Departemen Perindustrian bersama pemangku kepentingan
telah dilakukan berbagai kegiatan promosi investasi,
pertemuan, sosialisasi, seminar. Sejumlah pengusaha sudah
mulai melakukan kegiatan produksi bahan bakar nabati
walaupun masih dalam jumlah yang terbatas. Produksi
biodiesel (pengganti solar) terus mengalami peningkatan,
dimana pada tahun 2006 kapasitas produksi biodiesel
Indonesia masih dalam jumlah kecil sekitar 175.000 ton/tahun,
dan pada tahun 2007 sudah mengalami penigkatan menjadi
sekitar 500.000 ton/tahun. Beberapa perusahaan yang telah
memproduksi bahan bakar nabati diantaranya adalah PT.
Eterindo, PT. Energi Alternatif Indonesia, PT. Perkebunan IV
Sumatera Utara, PT. Wilmar Bioenergi, PT. Sumi Asih.
Sebenarnya izin pembangunan pabrik biodiesel di Indonesia
pada tahun 2007 lebih dari 10 juta ton. Namun karena
keterbatasan bahan baku CPO dan terus meningkatnya harga
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internasional CPO, banyak perusahaan yang menunda
pembangunan pabrik biodiesel. Beberapa industri biodiesel
yang masih dalam tahap konstruksi dan pengkajian
kelayakan, adalah PT. Musim Mas, Bakrie Brothers, PT.
Karya Prajona Nelayan dan PT. Astra Agro Lestari.
b). Perkembangan Industri Bioethanol
Di Indonesia saat ini telah ada 10 perusahaan yang
memproduksi ethanol dengan total kapasitas sekitar 180.000
KL/tahun. Sebagian besar produksi ethanol saat ini masih
dalam bentuk ethanol teknis yaitu dengan kadar ethanol
sekitar 95% yang diperuntukkan sebagai bahan baku industri
farmasi dan untuk keperluan di rumah sakit.
Diantara 10 perusahaan produsen ethanol tersebut di atas
yang telah mengembangkan industriya untuk memproduksi
bioethanol (ethanol unhydrouse) yaitu dengan meningkatkan
kandungan ethanolnya menjadi sekitar 99,5% adalah PT.
Molindo Raya dengan kapasitas produksi sebesar 40.000
KL/Tahun.
Dengan semakin meningkatnya harga minyak dunia, industri
bioethanol mempunyai prospek yang cukup baik, sehingga
banyak perusahaan yang telah mengajukan izin untuk
mendirikan pabrik bioethanol.
b. Program Revitalisasi Pabrik Gula
Revitalisasi Pabrik Gula dan Pembangunan Pabrik Gula Merah Putih
oleh Industri Dalam Negeri merupakan penugasan Wakil Presiden
R.I untuk meningkatkan produksi gula sebesar 1 juta ton pada tahun
2009 (dari 2,3 juta ton menjadi 3,3 juta ton).
Kegiatan tersebut diatas memanfaatkan industri nasional mulai dari
rancang bangun, perekayasaan, konstruksi, sampai dengan
pembuatan mesin dan peralatan yang dikerjakan oleh putra-putri
bangsa sendiri. Sumber pembiayaan didukung oleh Perbankan
Nasional yang dikoordinir oleh Bank Rakyat Indonesia.
Rencana Pembangunan Pabrik Gula Merah Putih
• Pencapaian peningkatan produksi 1 juta ton dari 2,3 juta Ton,
menjadi 3,3 juta Ton pada tahun 2009 adalah melalui :


Rehabilitasi di tingkat on farm dan off farm
Rehabilitasi dan perluasan tanaman tebu serta revitalisasi
PG yang diharapkan akan diperoleh tambahan gula sebesar
750.000 ton.



Pembangunan PG baru
Pembangunan 4 unit PG, dengan kapasitas total 20.000 TCD
untuk menghasilkan produksi sekitar 300.000 ton gula.
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•

Perkiraan kebutuhan dana untuk program tersebut terdiri dari
Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman sebesar Rp. 733, 5 Miliar,
Rehabilitasi dan Peningkatan Kemampuan pabrik, sebesar Rp.
4,43 Triliun dan pembangunan 4 unit PG. baru sebesar Rp. 4,80
Triliun.

Kemampuan Industri Dalam Negeri
• Industri dalam negeri telah mampu melakukan jasa Engineering,
Procurement and Construction (EPC) antara lain PT. Barata
Indonesia, PT. Rekayasa Industri.
• Mesin dan peralatan yang dibutuhkan pada pabrik gula telah
mampu dihasilkan oleh Industri dalam negeri.
• Telah diidentifikasi besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dalam pembangunan Pabrik Gula yaitu sebesar 74,59%
yang terdiri dari TKDN Barang 71,56% dan TKDN Jasa 95,4%
Sumber Biaya
Sumber pembiayaan telah disiapkan oleh Perbankan Nasional yang
dikoordinir oleh Bank Rakyat Indonesia.
Permasalahan
• Beberapa BUMN dinyatakan kurang sehat, sehingga diperlukan
strategi yang saling menguatkan antar BUMN terkait.
• Belum adanya kejelasan pabrik gula dan target yang akan masuk
program ini.
• Pelaksanaan revitalisasi pabrik gula dan pembangunan pabrik
gula baru, belum terjadwal dengan baik
• Sumber pendanaan dari Perbankan Nasional telah terkoordinasi
dengan baik dan siap menerima proposal dari perusahaan.
Rekomendasi
• Perlu payung hukum (berupa PP atau Permen) yang mengatur
agar Pembangunan dan Restrukturisasi PG dilaksanakan oleh
Industri Dalam Negeri dengan TKDN misalnya minimal 75 %.
• Koordinasi dan integrasi pelaksanaan Pembangunan PG Merah
Putih antara Instansi Pembina PG (Deptan dan Meneg BUMN)
dengan Instansi Pembina Industri Permesinan (Depperin), melalui
pertemuan antar Departemen atau rapat Pokja DGI.
• Perlu dibuat jadwal pelaksanaan revitalisasi/pembangunan PG
baru secara menyeluruh sampai tahun 2009.
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c. Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan
Kimia Sebagai Senjata Kimia
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan
Kimia Sebagai Senjata Kimia dapat diuraikan sebagai berikut:
•

RUU sedang dibahas dengan DPR dan segera disahkan menjadi
Undang-Undang untuk melaksanakan Konvensi Senjata Kimia
(KSK) dan Implementasi UU No. 6/ 1998 mengenai Ratifikasi
Konvensi Senjata Kimia.

•

Sebagai salah satu negara pihak peratifikasi KSK, maka
Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban, antara lain
menyusun Legislasi Nasional, menetapkan Otoritas Nasional,
menyampaikan Deklarasi tahunan dan menerima tim inspeksi
internasional.

•

Kegiatan tersebut dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait
antara lain Departemen Hukum dan HAM, Departemen
Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen
Perdagangan.

•

Posisi sampai dengan bulan Desember 2007 adalah telah
diselesaikannya pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
RUU tersebut di tingkat Panitia Kerja (Panja) Panitia Khusus
(Pansus) RUU DPR RI pada tanggal 3 Desember 2007.
Pemerintah dan DPR RI menyepakati konsep pembentukan
Otoritas Nasional, ketentuan pidana, dan penyempurnaan bagian
Penjelasan RUU. Tim Perumus Pansus RUU DPR RI telah
mengadakan rapat kerja pertama dengan agenda sinkronisasi
pasal-pasal RUU pada tanggal 5 Desember 2007. Karena pasalpasal RUU belum seluruhnya dibahas, maka akan dilanjutkan
pada masa sidang tahun 2008 mengingat DPR RI sejak tanggal
14 Desember 2007 telah memasuki masa reses.

•

Rencana agenda pembahasan RUU oleh Tim Perumus Pansus
RUU DPR RI pada masa sidang tahun 2008 adalah sebagai
berikut:
-

Penyelesaian sinkronisasi pasal-pasal RUU pada minggu
kedua bulan Januari 2008.

-

Konsinyering Tim Perumus Pansus RUU DPR RI pada tanggal
16-18 Januari 2008.

-

Finalisasi RUU di tingkat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI
pada minggu ketiga bulan Januari 2008.

-

Pengesahan RUU menjadi UU tentang Penggunaan Bahan
Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai
Senjata Kimia pada Sidang Pleno dan Sidang Paripurna DPR
RI pada minggu keempat bulan Januari 2008.
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d. Program Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW
Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) 22.000 MW,
dengan bahan bakar batubara merupakan upaya pemerintah untuk
menyediakan kebutuhan tenaga listrik secara nasional yang belum
terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan yang
dibutuhkan.
Seiring dengan itu keberadaan industri dalam negeri diharapkan
dapat menunjang pembangunan PLTU dan dapat bersaing dalam
penyediaan mesin dan peralatan listrik baik kualitas, harga dan
waktu penyerahan (delivery time).
Pelaksanaan pembangunan PLTU Batubara tersebut terdiri dari :
 10.000 MW merupakan proyek PT. PLN (Persero)
 10.000 MW dengan pola Independent Power Producer (IPP)
 2.000 MW dengan pola kemitraan antaras PLN dengan IPP
Pembangunan
PLTU
Batubara
dapat
merupakan
basis
pengembangan industri dalam negeri untuk dapat membuka
lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, serta pada akhirnya dapat
menggerakkan perekonomian nasional, karena barang dan jasa
produksi dalam negeri telah memiliki kesiapan dan kemampuan
untuk menunjang pembangunan PLTU batubara tersebut. Hal-hal
yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
1) Kebijakan Pendukung
Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan PLTU
Batubara 10.000 MW dan mendorong keikutsertaan penyedia
barang dan jasa dalam negeri untuk bersaing secara sehat
dengan peserta dari luar negeri adalah sebagai berikut:
•

Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk beberapa
perubahannya

•

Perpres Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan kepada
PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan
Tenaga Listrik.

•

Perpres Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi
Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik.

•

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

•

Khusus dalam pembangunan PLTU Batubara skala kecil telah
dikeluarkan kebijakan berupa :
-

Peraturan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor :
0751-12/44/600.4/2005 tentang Penggunaan Barang/ Jasa
Produksi Dalam Negeri Pada Pembangunan PLTU
Batubara Kapasitas Terpasang s.d 8 MW per Unit.
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-

Ditindaklanjuti dengan SK Direksi PT. PLN (Persero) No.
074/DIR/2005 tentang Optimalisasi Kemampuan dalam
negeri untuk PLTU Skala Kecil s.d 8 MW per unit.

2) Kesiapan Industri Dalam Negeri.
•

Untuk mendukung percepatan pembangunan PLTU 10.000
MW telah dilakukan koordinasi dan konsolidasi diantara
industri dalam negeri dan lembaga litbang dalam negeri,
instansi pemerintah termasuk PLN
yang menghasilkan
indikasi potensi barang dan jasa yang dapat dipasok oleh
industri dalam negeri dengan TKDN untuk masing-masing
kapasitas PLTU Batubara yang akan dibangun.
-

PLTU skala s/d 8 MW, TKDN untuk barang adalah 67,10%
dan untuk jasa adalah 96,30%, sehingga nilai total TKDN
sebesar 70%.

-

PLTU skala 8 MW s/d 25 MW, TKDN untuk barang adalah
46,40% dan untuk jasa adalah 92,00%, sehingga nilai total
TKDN sebesar 50%.

-

PLTU skala 25 MW s/d 100 MW, TKDN untuk barang
adalah 41,80% dan untuk jasa adalah 88,10%, sehingga
nilai total TKDN sebesar 45%.

-

PLTU skala diatas 100 MW, TKDN untuk barang adalah
38% dan untuk jasa adalah 71,30%, sehingga nilai total
TKDN sebesar 40%.

•

Dalam rangka kemandirian bangsa pada pembangunan PLTU
batubara juga sedang dirumuskan spesifikasi nasional untuk
PLTU Batubara berbasis potensi industri dalam negeri yang
melibatkan seluruh pihak terkait.

•

Untuk memudahkan koordinasi diantara industri dan pihak
terkait lainnya, telah disepakati adanya koordinator untuk
masing-masing komponen utama dan pendukungnya yaitu :
-

Koordinator untuk Boiler: Asosiasi Ketel Uap dan Boiler
(AKUBI) dengan PT. DEN.

-

Koordinator untuk Turbin: PT. Nusantara Turbin dan
Propulsi.

-

Koordinator untuk Generator: PT. PINDAD

-

Koordinator untuk Balance of Plant (BOP): PT. Barata
Indonesia dan PT. PAL Indonesia

-

Koordinator untuk EPC: PT Rekadaya Elektrika, PT
Bukaka, Teknik Utama dan Gabungan Perusahaan
Engineering Indonesia (GAPENRI).

-

Koordinator untuk Sistem Transmisi dan Distribusi:
Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
(AKLI).
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•

Untuk pembangunan PLTU Batubara diatas 300 MW, industri
dalam negeri mengharapkan adanya kemitraan dari pihak EPC
pelaksana luar negeri dalam rangka alih teknologi serta
berperan sebagai local control penggunaan barang dan jasa
produksi dalam negeri.

•

Untuk pembangunan PLTU Batubara dibawah 100 MW,
industri dalam negeri mengharapkan dapat berperan secara
optimal, termasuk pembangunan PLTU Batubara yang
dilakukan oleh IPP sesuai dengan ketentuan yang terlah
ditetapkan.

e. Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG
•

Berbagai upaya program pengalihan penggunaan minyak tanah
menjadi LPG telah dilakukan salah satunya adalah menyiapkan
industri dalam negeri sejak September 2006, sehingga saat ini
industri dalam negeri telah mampu memproduksi tabung baja
LPG 3 kg dan kompor gas satu tungku beserta asesorisnya untuk
memenuhi kebutuhan program tersebut, kecuali pemantik kompor
gas yang sepenuhnya masih diimpor.

• Industri pendukung program tersebut adalah sebagai berikut :
-

-

-

-

Industri tabung baja LPG 3 kg
Jumlah industri : 21 perusahaan
Kapasitas terpasang : 24.600.000 unit tabung per tahun
Industri kompor gas satu mata tungku
Jumlah industri : 29 perusahaan
Kapasitas terpasang : 15.000.000 set per tahun
Industri regulator dan selang
Jumlah Industri : 3 perusahaan
Kapasitas terpasang : 15.000.000 set per tahun
Industri katup gas tabung baja LPG 3 kg
Jumlah industri : 1 perusahaan
Kapasitas terpasang : 2.000.000 unit katup per tahun

• Bahan baku utama yang diperlukan untuk tabung dan kompor
sepenuhnya telah dapat disediakan di dalam negeri. PT.
Krakatau Steel memproduksi plat baja SG 295 sebagai bahan
baku tabung baja LPG 3 kg, dan PT. Blue Scope Steel Indonesia
memproduksi Zincalume untuk bahan baku kompor gas.
• Permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan
program pada tahun 2007 yang sedang berjalan adalah
tertundanya penyerahan produk dari industri ke Pertamina atas
permintaan Pertamina selama satu setengah bulan (Juli –
Agustus 2007) karena gudang Pertamina tidak dapat
menampung,
sehingga
mempengaruhi
jadwal
produksi
selanjutnya dari masing-masing industri. Disamping itu, ada
beberapa industri yang mempunyai masalah kualitas pada awal
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produksi. Untuk hal tersebut PT. Pertamina telah melakukan
pembinaan, sehingga saat ini hanya 1 perusahaan yang belum
memenuhi ketentuan kualitas produk.
• Pada periode tahun 2007, dari 29 perusahaan industri kompor,
hanya 11 perusahaan dengan kapasitas terpasang 13.100.000
unit kompor per tahun yang mendapat order pekerjaan. Berarti
masih ada 18 perusahaan kompor dengan kapasitas terpasang
sebanyak 17.400.000 unit kompor yang belum terlibat dalam
program 2007. Begitu pula dari 21 perusahaan tabung baja LPG
3 kg, hanya 11 perusahaan dengan kapasitas terpasang
17.700.000 unit tabung yang mendapat order pekerjaan,
sehingga masih ada 10 perusahaan dengan kapasitas terpasang
6.900.000 unit tabung yang belum terlibat.
• Untuk mendukung rencana percepatan program pengalihan
minyak tanah ke LPG, yang berarti meningkatkan jumlah suplai
tabung baja gas LPG 3 kg, kompor gas satu mata tungku dan
asesorisnya, diusulkan hal-hal sebagai berikut :
Pemerintah menetapkan harga tabung LPG 3 kg, kompor gas
satu mata tungku dan asesorisnya, dan melakukan
penunjukan langsung kepada industri dalam negeri sesuai
dengan
kemampuan
masing-masing
perusahaan,
sebagaimana arahan Wapres.
Melibatkan semua industri dalam negeri yang telah
melakukan investasi untuk mendukung program pengalihan
minyak tanah menjadi gas LPG, termasuk industri-industri
yang dalam tahun 2007 belum dilibatkan.
f. Program Pengembangan Industri Pertahanan
Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan
ALUTSISTA–TNI dari produksi dalam negeri, telah dilakukan
langkah-langkah koordinasi dengan BUMN - industri strategis, yaitu :
PT. PAL Indonesia, PT.PINDAD, PT.Dirgantara Indonesia, PT.LEN,
PT.INTI, DAHANA, dan PT.Dok Kodja Bahari, sesuai dengan
kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan TNI sesuai spesifikasi
teknis, dan mendukung kebijakan pemerintah mengutamakan
pemanfaatan produksi dalam negeri. Demikian pula halnya dengan
Departemen Keuangan dan Bank-Bank dalam negeri yang terkait
dengan pembiayaan pengadaan ALUTSISTA.
Dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa dalam pemenuhan
kebutuhan ALUTSISTA, Departemen Perindustrian terus mendorong
kerja sama industri strategis untuk saling mengisi sesuai kompetensi
yang dimiliki masing-masing, seperti yang telah dilakukan PT.PAL
dalam menyongsong pembangunan kapal KORVET Nasional.
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g. Pembangunan Car Port Tanjung Priok
Dalam rangka mendukung kegiatan ekspor-impor produk industri
otomotif telah dibangun fasilitas pelabuhan khusus yang berlokasi di
Tanjung Priok lahan ex galangan kapal PT.Dok Kodja Bahari (luas
tanah sekitar 7,3 Ha), yang nantinya akan menjadi penyertaan modal
saham PT.Dok Kodja Bahari kepada PT.Pelindo II yang akan
mengoperasikan Car Port tersebut.
Pembangunan Car Port dilaksanakan oleh PT.Pelindo II dengan total
investasi Rp.200 miliar, dermaga sepanjang 300 meter, gedung
parkir 3 (tiga) lantai, car wash 3 (tiga) unit , luas pelataran parkir 4,6
Ha dan kapasitas yang direncanakan sebesar 380.000 unit/tahun (
Antar pulau 250.000 unit, impor 70.000 unit dan ekspor 60.000 unit).
h. Program Pengembangan Industri Baja di Kalimantan Selatan
• Daya saing industri baja nasional dewasa ini sangat rendah
mengingat bahan baku yang merupakan komponen utama industri
baja masih sangat tergantung kepada bijih besi impor. Salah satu
solusi untuk meningkatkan daya saing industri baja tersebut
adalah pemanfaatan SDA Lokal (bijih besi dan batubara).
• Saat ini PT. Krakatau Steel (KS) telah melakukan survey dan
pemetaan bahan baku bekerja sama dengan Konsultan
Eksplorasi TekMIRA dari Badan Litbang Departemen ESDM serta
mensosialisasikannya dengan pihak terkait, terutama pemilik
Kuasa Penambangan (KP) dan Instansi terkait di lingkungan
Pemda Kalimantan Selatan. Disamping itu PT. Krakatau Steel
juga sedang melakukan pemilihan Konsultan Amdal untuk
melakukan Studi UKL dan UPL serta mempersiapkan lahan dan
tender EPC.
• Kendala utama yang dihadapi PT. KS adalah kemampuan suplai
bijih besi dari pemilik KP kepada PT. KS, yaitu hanya 30.000 ton
per tahun dari kebutuhan sekitar 600.000 ton per tahun.
• Berdasarkan MOU antara PT. Krakatau Steel dan PT. Silo serta
PT. Yiwan Mining bahwa kedua perusahaan tambang bijih besi
tersebut sepakat untuk memasok bijih besi sebesar 600.000 ton
per tahun dengan catatan Departemen Kehutanan memberikan
ijin pinjam pakai untuk area pertambangan yang berada di wilayah
hutan produksi.
• Departemen Kehutanan melalui Badan Planologi telah
merekomendasikan ijin pinjam pakai untuk PT. SILO sehingga
saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Kehutanan.
• Pada bulan April 2008 direncanakan akan dilakukan peresmian
dan ground breaking pembangunan pabrik sponge iron oleh
Presiden RI.
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2. Tugas Khusus Lainnya
a. Program National Single Window (NSW)
Peresmian pelaksanaan program tahap pertama National Single
Window dan peluncuran official web site dari Portal Indonesia NSW
http://www.insw.go.id telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember
2007. Lima instansi Pemerintah utama yang terlibat dalam
peluncuran tahap pertama (NSW Kepabeanan dan Kepelabuhan)
adalah Ditjen Bea dan Cukai (Dep. Keuangan), Ditjen Perdagangan
Luar Negeri (Dep. Perdagangan), Badan Pengawasan Obat dan
Makanan, Karantina Tumbuhan Departemen Pertanian dan
Karantina Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan. Dari kelima
instansi tersebut tercakup kurang lebih 80% prosedur pelaksanaan
ekspor-impor nasional.
Implementasi tahap I dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
yang mencakup lebih kurang 60% dari total volume ekspor impor
nasional dengan melibatkan 100 importir prioritas (Mitra Utama).
Dengan adanya sistem online dalam prosedur kegiatan ekspor-impor
diharapkan ”high cost economy” berupa waktu dan biaya pengurusan
rekomendasi/perijinan yang dialami pengusaha dapat dikurangi
secara signifikan.
Departemen Perindustrian sebagai anggota Tim Pokja/Satgas NSW
dan sebagai salah satu dari 36 instansi yang terlibat dalam
pemberian rekomendasi/perijinan ekspor- impor akan dilibatkan pada
kegiatan penerapan sistem NSW tahap berikutnya yaitu sekitar
bulan Januari - Maret 2008.
Dalam rangka mendukung program NSW tersebut, Ditjen IATTDepperin dan Ditjen IAK-Depperin telah membuat aplikasi pelayanan
rekomendasi/perijinan secara online yaitu : Pendaftaran Tipe
Kendaraan Bermotor (TPT-Online), Rekomendasi Izin Impor Gula
dan Pendaftaran Tipe Ban.
b. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
Menindak-lanjuti pembentukan Tim Nasional Peningkatan Ekspor
dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) yang diketuai langsung
oleh Presiden RI melalui Keppres No. 3 tahun 2006 , Menko
Perekonomian membentuk 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu
Pokja 1 Pengkajian, Penyiapan Rumusan, dan Pemantauan
Kebijakan Ekspor; Pokja 2 Koordinasi Implementasi dan
Penyelesaian Masalah Peningkatan Ekspor dan Investasi; dan Pokja
3 Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Promosi
Terpadu Pariwisata; dan membentuk Sekretariat Timnas PEPI
melalui Kepmenko No. 34 Tahun 2007.
Menteri Perindustrian selaku Ketua Pokja 3 melalui Permenperin No.
64 Tahun 2007 beserta perubahannnya membentuk susunan
keanggotaan Pokja 3 yang terdiri dari beberapa instansi, yaitu:
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Departemen Perindustrian, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata,
Departemen Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar
Negeri dan Kementerian KUKM.
Sebagai penunjang Timnas PEPI, Pokja 3 telah melaksanakan
beberapa kali pertemuan, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2007, 28
September 2007, 29 Oktober 2007, dan 17 Desember 2007 untuk
menginventarisasi kegiatan masing-masing instansi tahun 2007 dan
Rencana Kerja Tahun 2008.
Program Kerja Pokja 3 Tahun 2008 diharapkan dapat
mengintegrasikan dan mensinergikan semua kegiatan di masingmasing instansi terkait melalui Program Pembangunan Citra (image
building), Program Promosi (penggunaan produksi dalam negeri dan
pariwisata), dan Program Edukasi Masyarakat.
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BAB IV
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

A.

Latar Belakang
Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai kedudukan yang sangat
penting dan strategis dalam perekonomian nasional, mengingat jumlah
unit usahanya banyak yaitu lebih dari 98% dari total industri nasional, jenis
ragam produknya luas, banyak menyerap tenaga kerja, mampu mengisi
wilayah pasar yang luas, populasi penyebarannya di seluruh wilayah
Indonesia, sifatnya yang mudah dilaksanakan oleh wirausaha baru, no
entry barrier, sehingga cepat dapat membuka lapangan usaha baru.
Jumlah unit usaha IKM saat ini berjumlah sekitar 3,43 juta, menyerap
tenaga kerja 8,88 juta orang serta nilai ekspor US$ 9,4 miliar dengan
pertumbuhan sekitar 10,9%.
Dengan potensinya yang besar maka apabila IKM berhasil ditumbuhkembangkan, maka akan memberikan andil sangat besar dalam
mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, maju dengan
kerakyatan.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan peranan IKM di sektor
industri maupun perekonomian nasional, serta untuk mengantisipasi
perkembangan di masa datang, perlu dilakukan langkah intensif
pembinaan yang lebih terarah dan fokus melalui program pembinaan dan
pengembangan IKM yang lebih mendasar, menyentuh dan efektif dengan
memperhatikan kondisi spesifik obyek binaan sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan aktual yang terjadi. Pembaharuan langkah-Iangkah
pembinaan IKM yang ditempuh, adalah seiring dengan kebijakan pokok
pengembangan industri nasional maupun kebijakan IKM yang ditetapkan.
Secara teknis, modus yang dilakukan semakin diperkaya dengan pilihanpilihan alternatif sistem pembinaan yang terus berkembang diantaranya
dengan menerapkan mekanisme umpan-balik dari kegiatan pengendalian
(kontrol) dengan titik berat meningkatkan efektifitas program yang kini
semakin difungsikan di lingkungan Ditjen Industri Kecil dan Menengah.

B.

Kebijakan Pengembangan IKM
Dalam rangka pengembangan IKM yang lebih berdayaguna dan berhasil
guna, maka visi, misi, kebijakan dan sasaran pengembangan IKM
disampaikan berikut ini.
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1. Visi
Visi IKM adalah untuk terwujudnya Industri Kecil dan Menengah
sebagai segmen produksi yang sehat, kuat dan berkembang pesat,
sehingga produksinya dapat menguasai pasar dalam negeri,
meningkatkan penerimaan devisa, membuka lapangan usaha baru dan
penyerapan tenaga kerja yang besar dan memberi kontribusi yang
besar bagi tumbuhnya perekonomian nasional yang berpihak dan
mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Misi
a. Menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja seoptimal
mungkin.
b. Menggerakan perekonomian nasional dan daerah.
c. Meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
d. Menyebarkan kegiatan pembangunan yang lebih merata keseluruh
wilayah Indonesia.
3. Kebijakan Pengembangan IKM
Kebijakan pengembangan IKM diarahkan untuk memperkuat
perkembangan IKM yang sudah ada (existing industry), penumbuhan
wirausaha baru untuk membuka lapangan usaha baru dan penyerapan
tenaga kerja, peningkatan keterkaitan dan kemitraan antaralKM
dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya serta
penanggulangan segera permasalahan aktual.
4. Sasaran Pengembangan IKM
Pengembangan IKM ditujukan agar IKM menjadi penggerak utama
perekonomian nasional dimana pada tahun 2025 diharapkan dapat
memberikan kontribusi kepada PDS Industri sebesar 54% dengan
pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,2%. Secara kuantitatif
sasaran jangka pendek dan menengah telah ditetapkan dalam Renstra
IKM 2005-2009 seperti dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1
Sasaran Kuantitatif Pengembangan IKM
NO

Tolok Ukur

1 Unit Usaha (juta)
2 Tenaga Keria (iuta)
3 Kontribusi Thd PDB (%)
4 Ekspor (US$ Miliar)
Sumber: Ditjen IKM

Jangka Pendek Jangka Menengah Pertumbuhan
2005
2009
(%)
3,3
3,95
4,6
8,60
10,3
4,6
38,90
41,66
1,15
8,10
8,9
2,5

5. Program dan Sasaran Pengembangan IKM
Dibawah ini adalah bagian program dan sasaran pengembanganlKM
pada periode tahun 2005-2009 dengan sasaran tercapainya IKM yang
berdaya saing kuat.
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GOAL

IKM BERDAYA SAING KUAT
(Sehat, Maju, Modern dan Mandiri)

KLASTER IKM
PURPOSE

KUATNYA IKM
PENDUKUNG
KLASTER IINDUSTRI
PRIORITAS

NON KLASTER IKM

BERKEMBANG
NYA 6 KLASTER
IKM

BERKEMBANGNYA
IKM DI DAERAH
TERTINGGAL, PASCA
KONFLIK,
PERBATASAN

BERKEMBANGNYA IKM

OUTPUT

PROGRAM KLASTER

•

PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN KLASTER
IKM

•

PENGEMBANGAN IKM
PENDUKUNG KLASTER
INDUSTRI PRIORITAS

TUMBUHNYA WUB

PROGRAM PEMBERDAYAAN

INPUT

BERKEMBANG
NYA IKM
UNGGULAN
DAERAH

•

PENINGKATAN KAPASITAS
IKM

•
•
•
•
•
•
•

PENGEMBANGAN SDM

PROGRAM
PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA BARU

PENINGKATAN TEKNOLOGI
STANDARDISASI
FASILITASI PEMBIAYAAN
PROMOSI DAN PEMASARAN
FASILITASI INFORMASI
KERJASAMA INDUSTRI

INDUSTRI YANG ADA

•
•

INKUBATOR

•

PONDOK
PESANTREN

•
•

KUB WANITA

•

DAERAH PASCA
KONFLIK
/BENCANA

PERGURUAN
TINGGI IKM

DAERAH
TERTINGGAL

PENCIPTAAN IKLIM USAHA

6. Sistem Pengembangan IKM
Sistem yang dilaksanakan dalam pengembangan IKM seperti di bawah
ini ditujukan untuk tercapainya IKM yang sehat, kuat dan berkembang
pesat sebagai penggerak utama industri dan perekonomian nasional.
SISTEM PEMBINAAN IKM
INSTANSI
TERKAIT
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Dept. PU
Dept. Dag
Dept. Keu
Dept.
Pertanian
Dept. Perhub
Menegkop &
UKM
PT/Universitas
BDSP/LSM/
BUMN
Perbankan
Eksportir
Asosiasi
Dll

PROGRAM

Provinsi

Kluster
IKM

IKM Penunjang
Kluster Industri
Prioritas

IKM
Unggulan
Daerah

DJ-IKM

Kab/Kota

IKM di daerah tertinggal,
Pasca konflik dan perbatasan

•
•
•
•
•
•
•
•

Sasaran:
IKM sebagai
Penggerak
Perekonomian
Nasional

KEGIATAN:
Bahan Baku
Bantuan Teknologi/Mesin/Alat
Peningkatan Kemampuan SDM
Permodalan
Iklim Usaha
Kemitraan
Promosi/Pemasaran
Pendampingan IKM
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7. Langkah Strategis Dalam Pengembangan IKM
Dalam rangka pengembangan IKM dilakukan langkah strategis yang
meliputi :
-

Perkuatan program
Perkuatan Sumber Daya Manusia
Perkuatan kelembagaan
Perkuatan operasional pendampingan perusahaan dan sentra IKM
Perkuatan jejaring kerja
Peningkatan anggaran dan effisiensi pelaksanaannya

Langkah-Iangkah tersebut sebagai berikut :
a. Perkuatan Program meliputi perkuatan program pengembangan 6
(enam) klaster IKM, program pengembangan IKM pendukung 10
(sepuluh) klaster industri prioritas dan industri andalan masa
depan, program pengembangan IKM berbasis komoditi unggulan
daerah, program pengembangan IKM didaerah tertinggal,
perbatasan, pasca konflik dan bencana, program pendukung dan
program pemecahan masalah masalah aktual yang menghambat
pengembangan IKM.
b. Perkuatan SDM yang dilaksanakan bagi aparat pembina Tenaga
Penyuluh Perindustrian maupun para pengusaha IKM melalui
pemberian pelatihan manajemen dan teknik (AMT, GKM, CEFE,
ISO, dsb), magang, pendampingan bagi perusahaan IKM oleh
konsultan, penciptaan konsultan diagnosis IKM (Shindan), seminar,
workshop, studi banding.
c. Perkuatan kelembagaan melalui pembentukan Unit Pendampingan
Langsung (UPL) IKM di Dinas yang membidangi perindustrian di
seluruh Propinsi maupun Kab/Kota di Indonesia, demikian juga
pendirian Klinik Disain dan Kemasan, Klinik HaKI, pembiayaan,
pemasaran, Klinik SDM. serta revitalisasi Unit Pelayanan Teknis
(UPT) dan pendirian UPT baru, revitalisasi LPT Indak, serta
pengembangan jasa konsultansi IKM.
d. Perkuatan operasional pendampingan perusahaan dan sentra IKM
melalui penyediaan sarana dan dana operasional UPL-IKM untuk
pendampingan langsung perusahaan dan sentra IKM oleh Tenaga
Penyuluh Perindustrian, penggunaan pihak ketiga seperti
(perusahaan, konsultan perguruan tinggi, LSM, dsb) dalam
pendampingan langsung ke perusahaan dan sentra IKM.
e. Perluasan jejaring kerja melalui: (1) pembentukan forum klaster
pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
sentra IKM di desa-desa; (2) Produktifitas, teknologi pemanfaatan
tenaga ahli baik dalam maupun luar negeri di bidang disain, mutu
dll; (3) Kerjasama dengan lembaga, perguruan tinggi, lembaga
konsultansi, LSM dll; (4) Fasilitasi aliansi strategis antar
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pengusaha/asosiasi IKM dengan mitranya di dalam dan di luar
negeri serta lembaga lainnya di luar negeri dalam peningkatan
bisnis dan daya saing.
f. Perkuatan anggaran untuk pembinaan IKM melalui pemanfaatan
dana dari dalam maupun luar negeri dalam hal ini termasuk
menggali dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan (investasi
dan modal kerja) bagi perusahaan-perusahaan IKM serta
kemudahan akses kepada sumber-sumber pembiayaan (Bank dan
Non Bank).

C.

Pelaksanaan Program Pengembangan IKM
Pelaksanaan program pengembangan IKM dapat dibagi dalam
pelaksanaan program utama dan pelaksanaan program pendukung.
1. Pelaksanaan Program Utama
a. Program pengembangan 6 (enam) Klaster IKM meliputi klaster IKM
kerajinan gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan,
kerajinan anyaman, garam rakyat, makanan ringan dan minyak
atsiri. Keenam program tersebut ditujukan untuk membentuk dan
memperkuat klaster IKM dalam rangka peningkatan daya saing
yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru
dan jumlah perusahaan IKM. Kegiatan dalam program ini
selengkapnya dirinci pada tabel di bawah:
Program Klaster
Kerajinan gerabah/
keramik hias

Kegiatan
• Kolaborasi klaster
kerajinan gerabah/
keramik hias
• Pelatihan teknis dan
desain
• Modernisasi mesin
peralatan di sentra
produksi potensial
Batu mulia dan • Kolaborasi klaster
perhiasan
batu mulia dan
perhiasan
• Pelatihan teknis dan
desain
• Modernisasi mesin
peralatan di sentra
produksi potensial
Kerajinan anyaman • Kolaborasi klaster
kerajinan anyaman
• Pelatihan teknis dan
desain
• Modernisasi mesin
peralatan di sentra

Lokasi
Lombok Barat
Bantul
Purwakarta

Gianyar
Lumajang
Kota Gede

Hulu Sungai Utara
Tasikmalaya
Lombok tengah
Kota Bukit Tinggi
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Garam rakyat

Makanan ringan

Minyak atsiri

produksi potensial
• Kolaborasi
sosialisasi klaster
garam

Rembang
Sampang
Jeneponto

• Bantuan mesin
pengolah garam

Jeneponto

• Pelatihan dan
bimbingan teknis
serta manajemen
• Kolaborasi klaster
makanan ringan

Jeneponto

• Bantuan mesin
peralatan untuk
makanan ringan
• Pelatihan dan
bimbingan teknis
serta manajemen

Ciamis

• Kolaborasi Stake
holder klaster minyak
atsiri
• Bantuan 1 paket
mesin peralatan
fraksinasi
• Bantuan 1 paket
mesin peralatan
rektifikasi
• Bantuan 1 unit mesin
peralatan minyak
nilam

Medan

• Seminar
internasional minyak
atsiri
• Pembuatan website
minyak atsiri

Jakarta

Ciamis
Magelang
Sidoarjo

Ciamis

Banyumas

Pakpak Bharat

Aceh Selatan
Tanah Laut
Madiun
Belu ( 2 unit)

Jakarta

b. Program pengembangan IKM penunjang (supporting industry) 10
klaster industri prioritas, yaitu antara lain IKM mesin peralatan,
kapal rakyat, elektronika, industri komponen otomotif, industri
mesin listrik, sutera alam, sepatu dan alas kaki.
Kegiatan
yang
dilaksanakan
dalam
rangka
program
pengembangan IKM penunjang antara lain:
o Fasilitasi/Bantuan Operasional IFSC Sidoarjo;
o Pelatihan Keterampilan Menjahit Sepatu;
o Revitalisasi UPT Penyamakan Kulit di Magetan dan Garut;
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o Pengembangan Sentra IKM BJK Sidoarjo, yaitu pemberian
bantuan mesin peralatan kepada IKM barang jadi kulit
Kabupaten Sidoarjo melalui Koperasi Industri Tas dan Koper
(Koperasi INTAKO);
o Revitalisasi UPT TPT Tekstil Produk Tekstil (UPT Tekstil
Majalaya, Pekalongan, Sumbar dan Sulsel);
o Temu bisnis di 15 lokasi dan bimbingan produksi penerapan
GMP untuk IKM pengolahan buah-buahan;
o Temu bisnis, uji coba pasar, bimbingan produksi, penerapan
GMP dan pelatihan diversifikasi produk dan bantuan mesin
peralatan untuk IKM pengolah hasil laut;
o Temu bisnis, bimbingan produksi, penerapan GMP, pelatihan
diversifikasi produk dan bantuan mesin peralatan untuk IKM
pengolah coklat;
o Pelatihan desain kapal rakyat berkerjasama dengan perguruan
tinggi;
o Pelatihan wira usaha baru permesinan modern;
o Pelatihan cad/cam bagi IKM logam;
o Workshop IKM mesin listrik di Bandung;
o Penguatan
kemampuan
jejaring
kerja
kelembagaan
persuteraan alam;
o Fasilitasi kemitraan persuteraan alam;
o Penyusunan rumusan konsep standar benang sutera alam;
o Penyusunan Konsep Klaster Persuteraan Alam di Jawa Tengah
dan Sulawesi Selatan
o Kolaborasi Sosialisasi pengembangan konsep klaster bagi
pelaku usaha persuteraan alam dan para stakeholder;
o Workshop dalam rangka menyatukan persepsi dan pemikiran
stakeholder bagi pengembangan persuteraan alam di Sulawesi
Selatan melalui pendekatan klaster;
o Pendirian Forum Silk Solution Centre di 10 Provinsi, meliputi:
Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali,
NTB, Sulsel; Perumusan standar benang sutera;
c. Program pengembangan IKM Unggulan Daerah, ditujukan untuk
mengembangkan IKM yang mengolah sumber daya alam maupun
sumber daya produktif lainnya unggulan daerah yang merupakan
kompetensi inti daerah yang bersangkutan. Kegiatan yang telah
dilakukan antara lain adalah:
o Bantuan mesin peralatan pupuk organik di Aceh Besar ( 2 unit),
Pandeglang ( 2 unit), Purbalingga ( 2 unit), Sleman ( 2 unit),
Mojokerto ( 1 unit), Lamongan ( 1 unit), Lombok Barat ( 2 unit),
Enrekang ( 1 unit) dan Toraja ( 1 unit);
o Bantuan mesin pengering kayu ( 2 unit) mesin pengering
bambu ( 1 unit) di Banyumas;
o Bantuan mesin peralatan kayu (6 paket) di Kulon Progo, di
Asahan ( 7 paket) dan di Bengkulu ( 3 paket)
o Bantuan molen untuk batu bata dan genteng di Cirebon ( 5
buah), Bone ( 1 buah) lima puluh kota ( 3 buah);
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o Bantuan mesin extruder di Cirebon ( 5 buah), Bone ( 1 buah)
Lima puluh kota ( 3 buah) dan Bima ( 1 buah);
o Bantuan pres genteng (1 buah) dan ball mil & pengayak (1
buah) di Bima;
o Bantuan mesin peralatan paving/batako di Sidoarjo ( 1 unit);
o Bantuan mesin peralatan sabut kelapa (1 paket) di Cilacap;
o Bantuan mesin peralatan batu marmer di Lombok Tengah ( 3
unit);
o Bantuan mesin peralatan pupuk organik di Karawang ( 2 unit);
o Bantuan mesin peralatan tungku gamping di Gunung Kidul ( 5
unit);
o Bantuan mesin peralatan genteng di Kab. Malang ( 1 unit);
o Bantuan mesin peralatan batu bata di Kuantan Sengingi ( 1
unit);
o Bantuan mesin peralatan gambir di Pakpak Bharat ( 1 paket);
o Bantuan mesin peralatan daur ulang plastik ( 1 paket) dan karet
( 1 paket) di Kab. Asahan dan Jogyakarta;
o Bantuan mesin peralatan cetakan batako di Maluku Utara ( 1
paket);
o Bantuan mesin peralatan pemecah granit di Ende ( 1 paket);
o Bantuan mesin peralatan tungku gamping di Wonosari
Jogyakarta ( 7 paket);
o Pelaksanaan bimbingan langsung terhadap 72 IKM tenun
tradisional di bidang mutu dan desain;
o Bantuan mesin peralatan untuk IKM pangan di 11 propinsi;
o Pemberian anggaran I dana untuk perbantuan dalam rangka
pengembangan industri logam utamanya knalpot di kabupaten
Purbalingga.
d. Program pengembangan IKM di daerah tertinggal dan perbatasan,
serta pasca konflik dan pasca bencana. Program ini bertujuan
untuk memacu penumbuhan IKM di daerah tertinggal dan
perbatasan serta melakukan rehabilitasi secara cepat kerusakan
sarana produksi IKM yang disebabkan oleh bencana atau konflik.
Kegiatannya antara lain meliputi :
o Bantuan mesin peralatan pengolah kayu ( 1 paket) di Kab.
Samosir;
o Bantuan mesin peralatan minyak nilam di Kab. Kepahiang (1
paket) dan Toraja ( 1 paket);
o Bantuan mesin peralatan sabut kelapa, pupuk organik,
genteng/batu bata di Kab OKU Timur ( 3 paket);
o Bantuan mesin peralatan pupuk organik Kab. Landak; bantuan
mesin peralatan marmer di Kab. Pangkajene ( 1 paket);
o Bantuan mesin peralatan pengolahan kelaa terpadu di Kab.
Lembata NIT ( 1 paket);
o Bantuan mesin peralatan batu bata dan pengolahan kayu di
Kab. Poso ( 2 paket) ;
o Bantuan mesin peralatan minyak lawang di kab. Sorong selatan
( 1 paket);
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o Bantuan Mesin Peralatan IKM Tekstil dan Produk Tekstil
Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bantuan berupa : Verticall
Mill (Mesin Bubuk); Pin Mill (Mesin Bubuk Kasar); Semi
Automatic Top & Bottom Belts Driven Sealer; Oven Pemanas
(Pengering); Panci Masak Stainless; Kompor Masak; Generator
Pembangkit Listrik dan Timbangan Duduk ;
o Bantuan Mesin Peralatan IKM Tekstil dan Produk Tekstil
Kabupaten Sumba Barat. Bantuan berupa ATBM (Alat Tenun
Bukan Mesin)
o Bantuan Mesin Peralatan IKM Konveksi Kabupaten Bone
Bolango, Gorontalo. Bantuan berupa Mesin Jahit, Mesin Obras,
Mesin Bordir dan Mesin Potong Kain ;
o Bantuan Mesin Peralatan IKM Konveksi Kabupaten Poso,
Sulawesi Tengah; Bantuan berupa peralatan sablon;
o bantuan Mesin Peralatan IKM Konveksi Kabupaten Sorong
Selatan, Irian Jaya Barat;
o bantuan berupa Mesin Jahit, Mesin Obras, Mesin Bordir dan
Mesin Potong Kain;
o Bantuan mesin peralatan untuk IKM logam di Kab. Aceh Utara,
Toba, Samosir, Sintang, Luwu Utara, Toli - toli, Bitung, Kota
Tidore kepulauan dan Kabupaten Sumba Barat;
o Penumbuhan wirausaha baru IKM anyaman di daerah tertinggal
di delapan kabupaten kota dengan hasil terbentuk delapan
KUB;
o Pelatihan fasilitator inti dari pengerajin wirausaha baru yang
tersebar di kabupaten Agam, Lampung Barat, Bangli, Lombok
Barat, Konawe, Takalar, Pontianak dan Panajang Pasir Utama;
o Pengembangan komoditi prioritas IKM kerajinan di daerah
tertinggal, terpencil dan perbatasan dengan hasil tumbuh dan
berkembangnya industri kecil kerajinan yang berbasis pada
pemanfaatan sumber daya alam setempat yaitu di kabupaten
Solok Selatan untuk industri anyaman, kabupaten Sumba Timur
untuk industri gerabah, kabupaten Skadau untuk industri
anyaman; kabupaten Lebak untuk kerajinan Oja Baduy dan
kabupaten Raja Ampat untuk indnustri anyaman;
o Bantuan mesin dan peralatan untuk industri kerajinan kerangkerangan serta pelatihan operator mesin peralatan di sentra
potensial terpilih.
2. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung
a. Program Pengembangan Promosi dan Informasi. Program ini
ditujukan untuk mempromosikan IKM dan penyediaan informasi
bagi IKM dalam rangka peningkatan dan pengembangan akses
pasar, akses modal, dan lain-lain. Kegiatan yang dilaksanakan
pada pengembangan promosi dan informasi meliputi:
o Pengembangan Website IKM,
o Penyebar-Iuasan informasi leaflet, brosur investasi, profil IKM,
majalah Gema IKM,
o Pembuatan sistem informasi klaster kayu di Jateng
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o Pembangunan database IKM nasional,
o Partisipasi pameran di dalam dan luar negeri. Kegiatan ini
antara lain:
 Forum komunikasi IKM Minyak Atsiri di Surabaya;
 Forum komunikasi IKM pupuk organik di Yogyakarta;
 Partisipasi pameran mebel kayu dan rotan di Cina;
 Partisipasi pameran minyak atsiri di Bombai India;
 Partisipasi pameran mebel kayu di Valencia Spanyol;
 Partisipasi pameran di Singapura dan Hongkong
 Gelar Tenun Nasional Indonesia;
 Partisipasi Gelar Batik Nusantara;
 Pameran Komponen Otomotif di JCC;
 Pameran Produk Ekspor di Jakarta;
 Pameran komponen elektronika di Jakarta;
 Partisipasi Halal World Expo di Abu Dhabi National
Exhibition Centre;
 Partisipasi dalam pameran perhiasan di Surabaya,
 Pameran produk ekspor/PPE;
 Promosi dan pemasaran di plasa industri;
 Pekan produk budaya indonesia;
 Partisipasi pada Hongkong Jewellery and Watch Fair;
 Internasional Gift Show di California Amerika;
 Internasional Gift Show di Tokyo Jepang;
 Indonesian Expo Mumbai India ;
 Telerence Life Style Frankfurt Jerman;
 Craft Fair Frankfrut Jerman;
 Vicenza Jewellery Fair di Italy;
 Plural fashion Madrid Spanyol;
 Promosi IKM melalui media TV dengan hasil adanya
penulisan editorial media cetak, penayangan film IKM
produksi 2006 -2007, dan produksi semi sinetron, talk show
di TV dan radio.
b. Program Peningkatan SDM IKM
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilan para pengusaha IKM dan aparat pembina.
Kegiatannya antara lain:
o Training Of Trainer (TOT) fasilitator HKI di Jakarta;
o Bimbingan penerapan HKI;
o Pelatihan IKM pupuk organik di Jogyakarta;
o Magang mebel ukir kayu di Jepara;
o Pelatihan teknis pengolahan kayu di Jepara;
o Pelatihan desain dan finishing barang jadi kayu;
o Bimbingan dan pelatihan Teknis Pencelupan dengan Zat Warna
Alam kepada IKM Batik dan Tenun Tradisional;
o Pembinaan (On Company Level) IKM Sandang di 5 (lima)
wilayah, yaitu : Sumbar, Jabar, Jatim, Bali dan Sulsel dalam
komoditi sepatu, pakaian jadi sutera alam, batik dan tenun
tradisional;
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o Pelatihan GMP bagi aparat Pembina IKM;
o Peningkatan kemampuan IKM pangan melalui dampingan
tenaga ahli;
o Pelatihan diversifikasi produk di Yogyakarta;
o TOT perbengkelan;
o TOT reparasi hand phone;
o TOT reparasi mesin pendingin;
o Peningkatan teknologi proses dan desain mainan bagi
pengusaha IKM dari 5 propinsi yaitu Bali, Jatim, DIY, Jateng,
Jabar dan kepulauan Riau;
o Pelatihan peningkatan keterampilan produksi kerajinan kerang
dari 9 propinsi : Kep. Riau, Babel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim,
Bali, NTB, Kalbar;
o Pembinaan peran wanita industri kecil menengah melalui
pelatihan motivator dan pelatihan teknis di 15 Kab/Kota
lengkap dengan bantuan mesin/peralatan;
c. Program Peningkatan Kerjasama Industri
Program ini ditujukan untuk mewujudkan sinkronisasi program
serta kerjasama antara Departemen Perindustrian dengan
instansi/lembaga pembina terkait, asosiasi, perbankan, lembaga
non-bank, dengan kegiatan antara lain;
o Bantuan mesin peralatan untuk UPT Kayu di Kab.
Palangkaraya; Boyolali ; Bondowoso; Bojonegoro;
o Bantuan mesin peralatan untuk UPT rotan di kota
Palangkaraya; kota Palu; Konawe;
o Bantuan mesin peralatan minyak atsiri untuk UPT di Garut ;
o Pelatihan TDM bagi IKM logam.
d. Program Peningkatan Standarisasi dan Teknologi
Program ini ditujukan pada peningkatan kualitas produksi untuk
memenuhi standar dalam rangka meningkatkan daya saing dan
perlindungan terhadap konsumen sehingga produk IKM dapat
diterima oleh pasar yang luas di dalam dan luar negeri. Kegiatan
yang dilaksanakan antara lain:
o Penyusunan GMP minyak atsiri ( nilam, pala, cengkeh, dan
akar wangi);
o Pengembangan prototype alat minyak nilam di Banyumas dan
Pakpak Bharat, akar wangi di Garut serta Pala di Aceh Selatan;
o Modernisasi mesin peralatan minyak cengkeh di Minahasa,
Malang, Enrekang, Karawang, Karang anyar dan Ambon;
o Modernisasi mesin peralatan minyak nilam di Aceh Jaya
,Tobasa ,Salatiga ;
o Modernisasi mesin peralatan minyak masohi di Teluk Bintoni;
o Modernisasi mesin peralatan minyak pala di Tidore ;
o Modernisasi mesin peralatan minyak akar wangi di Garut;
o Modernisasi mesin peralatan minyak kayu manis di Solok ;
o Modernisasi mesin peralatan minyak Ylang ylang dan minyak
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adas di Boyolali;
o Sosialisasi dan Bimbingan Sistem Manajemen Mutu Serta
Penerapan ISO 9001 :2000 bagi IKM Sandang di wilayah
Sumut, Sumbar, Sumsel, Sulsel, Jabar, DIY dan Jateng;
o Fasilitasi sertfikasi halal (300 IKM) dan pendirian packing house
di Jawa Tengah dan Jawa Timur;
e. Program Pengkajian
Program ini ditujukan untuk melakukan kajian melalui identifikasi
dan menganalisa perkembangan dan permasalahan IKM yang
berkaitan dengan pemasaran, teknologi, keuangan, SDM,
kebutuhan bahan baku dan lain-lain. Prioritas program pengkajian
ditekankan pada enam klaster IKM.
f. Program Pemberdayaan IKM melalui dekonsentrasi di 33 provinsi.
Program ini dilaksanakan oleh kantor Dinas Perindag di 33
Provinsi. Kegiatan antara lain:
o Pelatihan SDM IKM,
o Pelatihan Aparat pembina IKM,
o Promosi pemasaran didalam dan luar negeri,
o Pendaftaran merek dan hak cipta,
o Pembinaan terhadap 99 sentra IKM dan perusahaan IKM di 111
UPL Kab/Kota.
D.

Beberapa Kegiatan yang Utama Tahun 2007
1. Dalam upaya mempermudah konsultasi pemecahan masalah usaha
bagi IKM di daerah, maka pada tahun 2007 telah dilakukan
pembentukan Unit Pendampingan Langsung (UPL) IKM di Kantor
Dinas yang membidangi perindustrian di 33 provinsi dan 56 Kab/Kota.
UPL merupakan unit kerja teknis dibawah Kepala Dinas yang terdiri
dari para tenaga penyuluh perindustrian dengan tugas melakukan
pembinaan teknis langsung ke perusahaan perusahaan IKM di
lapangan. UPL berfungsi sebagai pendamping langsung perusahaan
IKM maupun sentra IKM dalam mendiagnosa dan mencari solusi
permasalahan pada perusahaan IKM yang menyangkut aspek teknis
produksi, manajemen, pemasaran, desain dll. Pelaksanaan tugas dan
fungsi UPL berpedoman pada SK. DIRJEN IKM Nomor :
55/1KM/PER/8/2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan
Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil Dan Menengah (UPLIKM).
2. Menindak lanjuti peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/MIND/PER/6/2006 tentang Pengembangan jasa konsultansi IKM.
Pelatihan konsultan diagnosis (Shindan) terhadap aparatur dari
berbagai daerah oleh tenaga ahli Jepang (JICA) selama 6 bulan dalam
rangka menciptakan konsultan diagnosis. Tenaga shindan tersebut
ditempatkan di UPL Propinsi maupun Kab/Kota. Saat ini total tenaga
konsultan diagnosis (Shindan) adalah 197 orang tersebar di 33
Provinsi dan 56 Kabupaten/Kota.
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3. Melaksanakan program revitalisasi UPT untuk meningkatkan
penerapan teknologi maju pada industri kecil dan menengah (IKM)
dengan memberikan percontohan dan penyediaan mesin peralatan
produksi (common service facilities) yang lebih maju untuk digunakan
bersama pengusaha IKM di sentra produksi IKM. Kegiatan yang
tercakup didalamnya antara lain:
o Bantuan mesin peralatan dengan teknologi lebih maju,
o pelatihan teknis untuk operator,
o pelatihan pengolahan UPT,
o pembuatan prototipe mesin peralatan,
o pendampingan tenaga ahli,
o pengembangan network kerjasama lembaga teknis dan balai
industri.
Pada tahun 2007 direncanakan 64 UPT direvitalisasi termasuk
pendirian UPT baru yaitu kelompok IKM logam 17 UPT di 16
Kabupaten, kelompok IKM Kimia dan Bahan Bangunan 23 UPT di 22
Kabupaten, kelompok IKM Sandang 10 UPT di 10 Kabupaten,
kelompok IKM Kerajinan 11 UPT di 10 Kabupaten, kelompok IKM
Pangan 3 UPT di 3 Kabupaten.
4. Untuk meningkatkan akses pembiayaan IKM, telah tanda tangani nota
kesepahaman bersama (MoU) antara Departemen Keuangan,
Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen
Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM
dengan Perum Sarana Pengembangan Usaha, Asuransi Kredit
Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara
Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin dan Bank Syariah
Mandiri tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro,
kecil, menengah dan koperasi.
5. Menyelenggarakan pemberian penghargaan Upakarti tahun 2007
untuk lima kategori yaitu Pengabdian, Pelestarian, Kepeloporan,
Kepedulian, dan IKM Modern. Penghargaan diberikan kepada
pengusaha perorangan, badan usaha dan pejabat yang dinilai
mempunyai andil besar dalam mendorong peran serta masyarakat
luas dalam pembangunan IKM di Indonesia.
6. Memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan IKM
antara lain melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta
yaitu :
a. Sebagai tindak lanjut MOU antara Menteri Perindustrian RI dengan
Menteri Perindustrian dan Pertambangan Iran tahun 2006,
dilaksanakan business meeting antara pengusaha tekstil Iran
pengusaha dan asosiasi tekstil Indonesia pada bulan Maret 2007.
b. Kerjasama RI – Jepang
¾ Pada tahun 2007, telah disepakati kerjasama JICA Japan
Cooperation Agency) dengan Ditjen dibidang pembinaan SDM
IKM, Pihak JICA melalui konsultan dari Jepang yaitu (UNICO)
melakukan kegiatan study in Human Resource and
Development for MI, focus on mafufacturing Industru Pahse 2.
pelaksanaan Kegiatan tersebut dilakukan di Dinas Perindag
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yaitu Jawa barat dan dan Jawa Timur, Dalam study
dikembangkan model pengembangan SDM IKM
¾ Kerjasama JICA dengan Ditjen IKM melalui pelaksanaan
kegiatan pelatihan Shindan-shi Angkatan ke 2 yaitu sistem
konsultasi diagnosis IKM yang diikuti Dinas propinsi dan
kabupaten. Para instruktur teridiri dari Jepang dan dari
Indonesia.
7. Melakukan pengkajian pengembangan kompetensi inti daerah dengan
maksud mengkaji dan menyusun konsep kompetensi inti daerah yang
menyeluruh mulai dari penentuan komptensi inti hingga rencana
implementasi dengan tujuan agar hasil kajian tersebut dapat
dimanfaatkan dan dapat membantu pemerintah daerah untuk
meningkatkan efektivitas dan daya saing daerahnya dalam rangka
menstimulus perekonomian daerah yang pada akhirnya akan
berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
8. Pemetaan lokasi sentra industri kecil dan menengah dengan maksud
melakukan pemetaan lokasi minimal 1340 sentra IKM di 17 propinsi
dengan tujuan untuk mengetahui lokasi maupun potensi sentra IKM
secara digital dalam rangka pembinaan dan pengembangan sentra
IKM.
E.

Permasalahan
Peningkatan dan perkembangan IKM pada tahun 2007 walau cukup
menggembirakan namun masih menghadapi beberapa masalah baik
internal maupun eksternal. Permasalahan internal antara lain. (a)
Kemampuan SDM pengusaha dan pekerja dalam manajemen dan
produksi masih perlu ditingkatkan, (b) lambatnya kemampuan IKM dalam
pemanfaatan
mesin/peralatan
produksi
disebabkan
terbatasnya
kemampuan modal untuk investasi , (c) keterbatasan produksi, mutu dan
desain dalam memenuhi permintaan pasar yang dinamis, (d) keterbatasan
kemampuan pengusaha IKM untuk mengatasi permasalahan sendiri
sementara untuk mendatangkan tenaga ahli atau konsultan masih enggan
mengeluarkan biaya. Sedangkan masalah eksternal meliputi (a) semakin
ketatnya persaingan dengan produk impor sejenis dan diperparah dengan
impor ilegal (b) makin sulitnya bahan baku dan modal (kayu, rotan, scrap
logam) dan harga energi yang memukul IKM bermodal terbatas (c) masih
belum diperbaikinya berbagai peraturan daerah yang kurang mendorong
perkembangan IKM seperti pungutan - pungutan, banyaknya jenis
perizinan dan sebagainya (d) perbankan yang masih kurang pro-IKM
sehingga akses memperoleh kredit bagi industri kecil masih sulit
dibandingkan oleh sektor usaha lainnya seperti usaha dagang, kredit
konsumen dan sebagainya.
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BAB V
RINGKASAN RENCANA KERJA DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2008

A. Umum
Rencana Kerja Pembangunan Sektor Industri selain melihat kepentingan
sektoral juga mengacu sepenuhnya pada Arah dan Prioritas Pembangunan
Ekonomi Nasional. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2008 yang
bertema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan
dan Pengangguran”, meliputi:
1. Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja;
2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan
Pedesaan;
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi;
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
5. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam
Negeri; serta
8. Penanganan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberantasan
Penyakit Menular.
Tiap-tiap prioritas diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan secara
terukur dengan fokus yang terarah dan kegiatan-kegiatan penting yang
mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan pada masing-masing
prioritas pembangunan. Secara khusus fokus pembangunan di sektor industri
akan terkait secara langsung dengan prioritas pembangunan Peningkatan
Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja. Untuk mendukung pencapaian
Sasaran pembangunan tersebut maka ditetapkan Tema Pembangunan
Industri yaitu “Percepatan Pertumbuhan Industri Nasional dalam Rangka
Meningkatkan Daya Saing Industri”.
Sasaran pembangunan industri tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya daya saing industri manufaktur secara berkelanjutan dengan
indikator makin besarnya pangsa pasar domestik yang dikuasai oleh
industri dalam negeri dan meningkatnya ekspor produk manufaktur;
2. Meningkatnya kemampuan inovasi industri dan termasuk penerapan
standarisasi dan teknologi bagi industri manufaktur;
3. Meningkatnya kemampuan fasilitasi pengembangan klaster industri inti;
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4. Meningkatnya kemampuan daerah dalam membangun kompetensi inti
daerah;
5. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah;
6. Berkembangnya kemampuan SDM aparatur negara baik di daerah maupun
di pusat serta dunia usaha khususnya IKM.
Sasaran pertumbuhan industri pada tahun 2008 diproyeksikan sebesar 7,43
%, dengan rincian pertumbuhan tiap Kelompok Lapangan Usaha Industri
diproyeksikan sebagai berikut: (1) industri makanan, minuman dan tembakau
8,00 %; (2) tekstil, barang kulit dan alas kaki 3,50 %; (3) barang kayu dan hasil
hutan lainnya 1,00 %; (4) kertas dan barang cetakan 8,00 %; (5) pupuk, kimia
dan barang dari karet 6,50 %; (6) semen dan bahan galian non logam 7,00 %;
(7) logam dasar, besi & baja 5,50 %; (8) alat angkut, mesin dan peralatan 9,60
%; serta (9) barang lainnya 3,50 %.
Pada tahun 2008, disamping melanjutkan kebijakan tahun 2006 dan 2007
akan ditempuh berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang lebih besar lagi
dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi industri, dan sebagai
usaha dalam mempercepat upaya peningkatan daya saing. Dalam kaitan ini,
intervensi
pemerintah
diharapkan
dapat
menyelesaikan
masalah
(menghilangkan Bottleneck) di industri, sehingga memberi efek ganda (multiplier
effect) bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dengan melihat basis
sumber daya alam serta basis tingkatan kemampuan sumber daya manusia yang
kita miliki maka bantuan atau intervensi pemerintan diprioritaskan kepada
pengembangan sektor agro industri, yang basisnya ada di daerah. Dengan
memberi prioritas pada pengembangan agro industri, sekaligus upaya dimaksud
dapat mempercepat upaya penangulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan
kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan devisa.
Pemilihan industri yang berbasis agro dan industri berorientasi ekspor sangat
diperlukan mengingat keunggulan komparatif (ketersediaan sumber daya
alam, dan kesesuaian SDM) yang dimiliki dan dengan kebijakan atau
intervensi pemerintah yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan
keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif. Kebijakan
pembangunan sektor industri antara pusat dan daerah dalam rangka
meningkatkan daya saing, baik untuk pengembangan industri berbasis agro
dan industri berorientasi ekspor, dilaksanakan melalui dua pendekatan;
Pertama, melalui pendekatan top-down yaitu pembangunan industri yang
direncanakan dari pusat (by design) dengan memperhatikan prioritas terhadap
komoditi-komoditi yang selama memiliki kinerja yang baik di pasar internasional,
yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah; dan Kedua,
melalui pendekatan bottom-up yaitu melalui penetapan kompetensi inti daerah
yang merupakan keunggulan daerah. Pendekatan ini lebih diorientasikan pada
industri yang berbasis agro.
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B. Prioritas Rencana Kerja Departemen Perindustrian 2008
Sehubungan dengan belum baiknya kinerja sektor industri, karena adanya
berbagai kendala yang masih dihadapi serta berbagai hal yang telah diuraikan
sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan industri tahun 2008 meliputi:

1. Peningkatan daya saing melalui :
- Perbaikan iklim investasi dan berusaha
- Peningkatan koordinasi lintas sektor
- Penggalakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- Penguatan pasar dalam negeri
- Pembangunan kompetensi inti daerah
2. Peningkatan kemampuan inovasi teknologi melalui :
- Penerapan standardisasi dan akreditasi
- Pengembangan teknologi baru
- Pembangunan sistem informasi keindustrian
3. Pemberdayaan IKM
4. Penyusunan strategi implementasi klaster industri prioritas
5. Intervensi langsung Pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan
sektor industri di daerah terutama dalam bidang :
- Pengembangan litbang (R&D) industri
- Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri
- Penyediaan layanan informasi pasar produk dan faktor produksi
- Penyediaan sarana & prasarana pengendalian mutu & pengembangan
produk
- Implementasi dan mengkoordinasikan pembangunan kawasan industri
bekerjasama dengan daerah
Program Prioritas
Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 dan Surat Edaran
Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : 0093/M.PPN/03/2007 dan SE226/MK.02/2007 tanggal 30 Maret 2007, serta setelah dilakukan kajian lebih
lanjut dan penyesuaian di tingkat internal Departemen Perindustrian, maka
alokasi anggaran beberapa kegiatan prioritas sebagaimana tersaji pada tabel
5.1.
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Tabel 5.1
Kegiatan Prioritas Departemen Perindustrian Tahun 2008
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nama Kegiatan
Pemberdayaan IKM
Pembantuan Pembinaan IKM
Peningkatan Standarisasi Industri
Penguatan & Pengembangan Klaster Industri
Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
Pengembangan Kawasan Industri
Fasilitasi Layanan IKM
Pilot Proyek PengembanganIndustri Baja
Perluasan Penerapan Standarisasi, Akreditasi & Mutu
Pengembangan Teknologi Baru & Aplikasi ke Industri
Pengembangan Industri Hilir Dalam Nilai Tambah Komoditi Ekspor Primer
Restrukturisasi Permesinan Industri
Pengembangan Kompetensi Inti Daerah
Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati

Keluaran
33
100
162
10
600
8
45
1
700
10
3
100
70
52

Propinsi
Kab/Kota
RSNI
Klaster
Produk
Kawasan
UPT
Pilot Proyek
Perusahaan
Teknologi
Komoditi
Perusahaan
Kab/Kota
Unit Pengolahan

Disamping Kegiatan Prioritas RKP juga terdapat Kegiatan Pendukung untuk
Tahun 2008 yang mendapat prioritas Departemen Perindustrian, yaitu :
 Memperkuat dan mengembangkan klaster industri prioritas yang didukung
oleh sarana dan prasarana klaster.
 Melaksanakan fasilitasi Layanan pengembangan sentra-sentra IKM melalui
pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan revitalisasi UPT;
 Melaksanakan pembinaan Terpadu IKM di daerah melalui program
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 Melaksanakan pembinaan Kemampuan Teknologi Industri melalui layanan
teknologi industri dan pengembangan teknologi baru yang siap dialihkan ke
industri;
 Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan kompetensi inti
daerah;
 Melakukan pembinaan Pengawasan Standardisasi, Akreditasi dan
Pengendalian Mutu melalui pengembangan SNI serta pembinaan
standardisasi;
 Melakukan pengembangan sistem informasi industri yang terhubungkan
dengan daerah-daerah;
 Melaksanakan pengembangan kapasitas diklat baik aparatur maupun untuk
industri.
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BAB VI
HAL-HAL YANG PERLU PENANGANAN SEGERA

Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian sebagaimana
yang diuraikan pada Bab-bab terdahulu masih menyisakan beberapa hal yang
perlu ditangani dalam rangka pengembangan sektor industri pada tahun 2007. Halhal sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Penyelesaian Rancangan Perpres tentang Kebijakan Pengembangan
Industri Nasional
Sesuai amanat Inpres No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), Departemen Perindustrian ditugaskan untuk menyusun
Kebijakan Pengembangan Industri Nasional (KPIN), termasuk pembangunan
industri daerah untuk dijadikan landasan bersama antara Pemerintah Pusat
dan Daerah untuk membangun daya saing industri secara berkelanjutan.
Target yang ditetapkan oleh Inpres tersebut adalah bulan Oktober 2007.
Mengingat keterkaitannya yang cukup luas dengan Departemen/Instansi lain,
maka KPIN 2004-2009 dan konsep penyempurnaan KPIN 2004-2009
disampaikan kepada Departemen/Instansi lain untuk memperoleh
tanggapan/masukan. Setelah bahan KPIN dibahas secara intensif dalam
berbagai Rakortas antar Menteri terkait maka pada tanggal 28 November 2007
– 6 Desember 2007 draft Perpres tentang KPIN diparaf oleh para Menteri
terkait untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet pada tanggal 7 Desember 2007.
B. Penyelesaian RUU Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan
Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 1998 mengenai Ratifikasi Konvensi Senjata
Kimia, maka Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban, antara lain
menyusun Legislasi Nasional, menetapkan Otoritas Nasional, menyampaikan
Deklarasi tahunan dan menerima tim inspeksi internasional.
Posisi sampai dengan bulan Desember 2007 adalah telah diselesaikannya
pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut di tingkat
Panitia Kerja (Panja) Panitia Khusus (Pansus) RUU DPR RI pada tanggal 3
Desember 2007.
Diharapkan pengesahan RUU menjadi UU tentang Penggunaan Bahan Kimia
dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia dapat
dilakukan pada Sidang Pleno dan Sidang Paripurna DPR RI pada minggu
keempat bulan Januari 2008.
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C. Penyelesaian Beberapa Peraturan Perundangan lainnya
Beberapa peraturan perundangan lainnya yang perlu segera dalam proses
penyelesaian adalah:
- RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian
- RPP tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
dan Keselamatan Alat, Proses Serta Hasil Produksi Industri Termasuk
Pengangkutannya
- RPP tentang Kawasan Industri
- RPP tentang Informasi Industri
- Rancangan Permenperin tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
- Rancangan Permenperin tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
D. Dukungan Terhadap Kebijakan Pemanfaatan Produksi Dalam Negeri
Sesuai dengan kemampuan industri dalam negeri yang ada, maka barang dan
jasa produksi dalam negeri mempunyai peluang yang cukup besar dalam
pembangunan sektor kelistrikan, telekomunikasi, perhubungan, migas,
pertanian dan pertahanan. Oleh karena itu Departemen Perindustrian terus
mendorong berbagai instansi terkait untuk mendukung upaya peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri melalui pengaturan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN). Dukungan dari instansi lain yang perlu diselesaikan
adalah:
1. Penyelesaian Surat Keputusan Bersama (Menperin, Menkeu dan Menhub)
tentang Ketentuan TKDN dalam Pembangunan Sektor Perhubungan
khususnya Perkapalan
2. Penyelesaian Peraturan tentang Ketentuan TKDN dalam Pembangunan
Kelistrikan (PLTU Batubara)
3. Penyelesaian Peraturan tentang Ketentuan TKDN dalam Pembangunan
Sektor Pertanian khususnya Revitalisasi dan Pembangunan Pabrik Gula
4. Penyelesaian Peraturan tentang Ketentuan TKDN dalam Pembangunan
Sektor Telekomunikasi khususnya “Palapa Ring”
5. Penyelesaian Peraturan tentang Ketentuan TKDN dalam Pembangunan
Sektor Migas khususnya bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)
6. Penyelesaian Peraturan tentang Ketentuan TKDN dalam Pembangunan
Sektor Pertahanan khususnya Alutsista
7. Penyelesaian Peraturan tentang Ketentuan TKDN dalam Pembangunan
Sektor Energi khususnya Program Konversi Minyak Tanah ke LPG
E. Penyelesaian Kekurangan Pasokan Gas Bumi untuk Industri
Kemampuan pasokan gas bumi dua tahun terakhir ini mengalami penurunan,
sehingga kebutuhan gas bumi untuk industri dalam negeri belum dapat
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dipenuhi sesuai dengan kontrak. Akibatnya banyak industri belummampu
menunjukkan kinerja secara optimal, bahkan melemah karena kelangkaan
pasokan gas.
Industri pupuk khususnya pupuk urea merupakan salah satu industri yang
mengalami kekurangan pasokan gas bumi, sehingga kemampuan produksi
urea di dalam negeri berada dibawah kapasitas terpasangnya.
Pada tahun 2007 PT. PIM hanya beroperasi 1 pabrik selama 6 bulan dengan
menggunakan gas bumi swap dari PT. Pupuk Kaltim. Untuk tahun 2008 PT.
PIM direncanakan juga hanya dapat beroperasi 1 pabrik dari gas swap karena
belum adanya sumber gas bumi untuk memasok ke PT. PIM. Hal ini berakibat
PT. PIM akan mengalami kesulitan keuangan.
F. Penyelesaian Kekurangan Pasokan Rotan untuk Industri
Untuk menindak lanjuti kerjasama mitra antara daerah penghasil bahan baku
dengan daerah sentra industri rotan maka telah dilakukan penjajakan
kerjasama antara Pemerintah Kota Palu (Sulawesi Tengah) dengan
Pemerintah Kab. Cirebon (Jawa Barat) dan antara Pemerintah Kab. Katingan
(Kalimantan Tengah) dengan Pemerintah Kab. Cirebon. Untuk mendukung
pengembangan industri pengolahan rotan secara berkelanjutan diperlukan
evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor rotan asalan, mengingat produksi rotan
asalan dari hutan terjadi penurunan, sehingga saat ini terjadi kelangkaan
bahan baku bagi industri rotan.
G. Penyelesaian Praktik Penyelundupan
Mengingat adanya fakta bahwa nilai barang yang diselundupkan sangat besar
dan terus meningkat, sehingga selain akan sangat merugikan negara dan
penerimaan sektor pajak dan bea masuk juga telah merusak pertumbuhan
industri nasional secara nyata. Oleh karena itu langkah-langkah
pemberantasan penyelundupan (TPT, alas kaki, rotan, besi baja, kaca
lembaran, dsb) perlu terus dilakukan segera dalam skala yang lebih besar,
meliputi: verifikasi teknis di pelabuhan muat asal barang untuk beberapa
komoditi tertentu, penghapusan praktik impor borongan dan penyalahgunaan
nomor HS.
H. Penyelesaian Regulasi Penanganan Limbah Padat
Untuk mendukung pengembangan industri logam diperlukan kebijakan
delisting slag dan scale dari Lampiran PP No. 85/1999 tentang Pengelolaan
Limbah B3 yang saat ini belum mendapat tanggapan dari Kementerian Negara
Lingkungan Hidup. Disamping itu perlu dilakukan kerjasama dengan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Lembaga Uji Petik independent
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guna melakukan uji petik terhadap slag dan scale untuk memastikan kembali
bahwa barang tersebut bukan limbah B3.
I.

Monitoring Penerapan SNI Wajib Tabung Baja dan Kompor Gas
Untuk mendukung keberhasilan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG,
maka diperlukan monitoring penerapan SNI wajib Tabung baja gas 3 kg,
Kompor gas satu mata tungku, Katup gas tabung baja LPG 3 kg dan Regulator
dan Selang.

J. Menindaklanjuti Program Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil
dan Produk Tekstil
Melanjutkan program restrukturisasi permesinan industri TPT yang telah
dimulai sejak pertengahan tahun 2007 dengan dana yang lebih besar dan
memperbaiki juklak teknis pelaksanaan SKIM-1 dan SKIM-2.
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BAB VII
PENUTUP
Arah dan kebijakan pengembangan serta langkah-langkah penting dalam rangka
pelaksanaan pengembangan sektor industri sebelum dan selama tahun 2007 telah
diuraikan secara rinci pada laporan ini, yang pada intinya, selain mengembangkan
dan memperkuat klaster industri prioritas, dengan menitikberatkan pada
pengembangan IKM, juga memperlihatkan upaya-upaya dan langkah-langkah
pengembangan yang telah dan masih perlu dilakukan.
Departemen Perindustrian telah mempersiapkan diri untuk berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi tahun depan yang telah tersusun pada Rencana Kerja
tahun 2008 untuk sektor industri, yaitu: (a) Peningkatan daya saing industri
manufaktur melalui perbaikan iklim investasi dan berusaha, peningkatan koordinasi
lintas sektor, penggalakan penggunaan produksi alam negeri, penguatan pasar
dalam negeri, dan pembangunan kompetensi inti daerah; (b) Peningkatan
kemampuan inovasi teknologi melalui penerapan standardisasi dan akreditasi,
pengembangan teknologi baru, dan pembangunan sistem informasi keindustrian;
(c) Pemberdayaan IKM; (d) Penyusunan strategi implementasi klaster industri
prioritas; dan (e) Intervensi langsung Pemerintah dalam rangka mempercepat
pembangunan sektor industri di daerah terutama dalam bidang : Pengembangan
litbang (R&D) industri, Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri, Penyediaan
layanan informasi pasar produk dan faktor produksi, Penyediaan sarana &
prasarana pengendalian mutu & pengembangan produk, Implementasi dan
mengkoordinasikan pembangunan kawasan industri bekerjasama dengan daerah.
Semoga Tuhan senantiasa menganugrahkan taufik dan hidayah-Nya bagi kita
semua untuk tahun yang akan datang.
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