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Pupuk, Komoditi Strategis
Yang Harus Diamankan
Pupuk

merupakan

Pupuk Kalimantan Timur

salah satu komoditi yang

Tbk (PKT) di Kalimantan

dinilai memiliki peranan

Timur.

strategis dalam mendu-

Total kapasitas pro-

kung sektor pertanian dan

duksi pupuk urea keenam

dalam upaya meningkat-

perusahaan tersebut ada-

kan kesejahteraan petani.

lah sebesar 7,5 juta ton per

Dengan alasan itu peme-

tahun, sedangkan kalau

rintah hingga kini tetap

dikurangi kapasitas pro-

mengalokasikan subsidi

duksi PT AAF (karena PT

pupuk bagi petani yang

AAF merupakan perusa-

diberikan melalui subsidi

haan patungan negara-

harga gas kepada industri
pupuk. Subsidi harga gas

negara ASEAN yang lebih

kepada industri pupuk

ditujukan untuk memePupuk

tersebut merupakan upaya

nuhi kebutuhan pupuk

pemerintah untuk menjamin keter-

mengingat kemampuan produksi

urea di ASEAN), maka total

sediaan pupuk bagi petani dengan

urea nasional jauh lebih tinggi dari

kapasitas produksi pupuk urea pril

harga yang telah ditetapkan peme-

kebutuhannya.

nasional adalah 5,7 juta ton per

rintah, yaitu harga eceran tertinggi

Saat ini terdapat enam peru-

tahun. Sementara itu, kebutuhan

(HET) pupuk urea di tingkat petani

sahaan industri pupuk di dalam

pupuk urea pril nasional (untuk

Rp 1.050/kg.

negeri, yaitu PT Pupuk Iskandar

pertanian, perkebunan dan industri)

Secara hitung-hitungan di

Muda (PIM) dan PT ASEAN Aceh

rata-rata setiap tahunnya mencapai

atas kertas, produksi pupuk urea di

Fertilizer (AAF) di propinsi Nanggroe

5 juta ton. Dengan demikian, masih

dalam negeri seharusnya mampu

Aceh Darussalam, PT Pupuk

terdapat kelebihan produksi sekitar

memenuhi seluruh kebutuhan

Sriwidjaja (Pusri) di Sumatera

700.000 ton setiap tahunnya yang

pupuk urea yang ada. Bahkan setiap

Selatan, PT Pupuk Kujang di Jawa

dapat diekspor ke mancanegara

tahunnya Indonesia seharusnya

Barat, PT Petrokimia Gresik

untuk menghasilkan devisa bagi

dapat mengekspor pupuk urea

(Petrogres) di Jawa Timur dan PT

negara.
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PETA KONDISI PABRIK PUPUK NASIONAL
No.
1.

PERUSAHAAN

KAP(Ton/Th)

Operasi

Umur (Th)

PT. PUPUK SRIWIDJAJA
Pusri – II

552.000

1974

30

Pusri – III

570.000

1976

28

Pusri – IV

570.000

1977

27

Pusri – 1B

570.000

2994

10

462.000

1995

9

Kaltim – 1

700.000

1984

20

Kaltim – 2

570.000

1984

20

Kaltim – 3

570.000

1989

15

Kaltim – 4

570.000

2002

2

POPKA

570.000

1999

5

Sub Total (1)

2.262.000

2.

PT. PETROKIMIA GRESIK

3.

PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sub Total (3)

2.980.000

4.

PT. PUPUK KUJANG

587.000

1978

25

5.

PT. PUPUK ISKANDAR MUDA

627.000

1984

19

6.

PT. ASEAN ACEH FERTILIZER

627.000

1983

20

TOTAL

7.545.000

Dalam Pembangunan
1.

PIM – 2

570.000

2004**)

2.

KUJANG – 1B

570.000

2005

TOTAL PROYEK

1.140.000

Meskipun kapasitas produksi

oleh turunnya produksi pupuk

seringkali mengakibatkan muncul-

pupuk urea nasional jauh di atas

akibat gangguan pasokan gas bumi

nya isu kelangkaan pupuk.

kebutuhannya, namun hampir

dan adanya gangguan teknis pabrik.

setiap tahun, khususnya menjelang
musim tanam padi, Indonesia dilanda isu kelangkaan pupuk di
berbagai daerah.

Selain itu, terjadinya peningkatan
kebutuhan pupuk nasional terutama di Pulau Jawa dan adanya

Berkurangnya pasokan gas
bumi dari perusahaan pemasok gas
(KPS Pertamina) kepada industri
pupuk, kembali terjadi pada
periode Januari sampai April 2004

Isu kelangkaan pupuk yang

beberapa produsen dan distributor

hampir terjadi secara berulang

pupuk yang tidak melaksanakan

setiap menjelang musim tanam padi

Keputusan Menperindag No. 70/

penghentian pasokan gas sama

ternyata lebih banyak disebabkan

MPP/Kep/2/2003 secara penuh juga

sekali dan PT Petrogres di Jatim
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lalu, khususnya bagi PT PIM (dan
PT AAF) di NAD yang mengalami
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yang mengalami pengurangan

pasokan gas bumi kepada PT AAF

panjangan kontrak ekspor LNG-nya

pasokan gas. Berkurangnya pasok-

dan PT PIM terjadi karena kontrak

ke Jepang dan Korea melalui Arun-

an gas bumi telah mengakibatkan

pasokan gas bumi PT AAF telah

2 Extention.

terjadinya kehilangan produksi

habis pada 31 Desember 2002,

Hal yang hampir sama juga

pupuk urea pada periode tersebut

sedangkan kontrak pasokan gas

dialami PT Pupuk Kujang, kendati

sebanyak 187.000 ton.

bumi untuk pabrik PIM-1 telah

kondisinya relatif lebih baik, namun

Sementara itu, kasus gang-

selesai pada 31 Desember 2003 dan

kelanjutan pasokan gas bumi

guan pabrik dialami pabrik PT Pusri

kontrak untuk PIM-2 hingga kini

kepada PT Pupuk Kujang pun

(Pusri III) pada April 2004 serta

belum ada.

hingga kini belum ada kepastian.

PT Pupuk Kujang dan PT Petrogres

Untuk mengatasi masalah

Kontrak pasokan gas bumi untuk

pada awal Mei 2004 dengan total

kekurangan gas bumi di NAD, kata

untuk pabrik Kujang-1 telah diper-

kehilangan produksi pupuk urea

Menperindag, pemerintah melalui

panjang pada tahun 2002 dan akan

mencapai 61.000 ton yang mempe-

Menteri Energi dan Sumber Daya

berakhir pada 31 Desember 2005,

ngaruhi pasokan pupuk di wilayah

Mineral Purnomo Yusgiantoro telah

namun belum mendapat kepastian

Jawa Barat dan Jawa Timur.

memerintahkan PT Exxon Mobil

untuk pasokan berikutnya. Sedang-

Kondisi tersebut semakin di-

Oil Indonesia melalui BP-MIGAS

kan untuk proyek pabrik Kujang-1B

perparah dengan meningkatnya

untuk memasok gas bumi kepada

yang diperkirakan akan mulai

permintaan pupuk khususnya di

PT PIM sebanyak 75 MMSCFD.

berproduksi pada tahun 2005 baru

Pulau Jawa akibat terjadinya

Namun demikian pasokan gas

pergeseran musim tanam, adanya

bumi yang sudah direalisasikan ke

perluasan tanam gadu, dan per-

industri pupuk di NAD dari EMOI

Pasokan gas bumi untuk

luasan areal tanaman pangan yang

saat ini baru mencapai 57 BBTU (68

Kujang-1B (selama tiga tahun)

semuanya mendorong peningkatan

MMSCFD) yang digunakan untuk

direncanakan berasal dari sumur

penggunaan pupuk urea. Selain itu,

preservasi PIM-2 sebesar 5-6 BBTU,

gas Subang, sedangkan selanjutnya

adanya disparitas harga pupuk urea

untuk listrik PT AAF sebesar 2-3

akan dipenuhi setelah selesai

antara pupuk bersubsidi untuk

BBTU dan untuk produksi PIM-1

jaringan pipa gas bumi dari

petani dengan pupuk untuk per-

sebesar 48 BBTU. Dengan pasokan

Sumatera Selatan yang diperkira-

kebunan dan industri, terlebih

gas bumi tersebut, pabrik PIM-1

kan selesai pada Maret 2006.

dengan harga pupuk di pasar ekspor

hanya dapat beroperasi pada rate

dikhawatirkan telah mendorong

80%. Namun sayangnya pasokan

kali

sejumlah pedagang pengumpul

gas bumi dari EMOI itu sampai kini

masalah pasokan gas bumi untuk

untuk menjual pupuk urea ber-

belum ditetapkan dalam bentuk

PT Pupuk Kujang melalui Rakortas

subsidi kepada pihak perusahaan

kontrak, sehingga belum diperoleh

Perekonomian dan melalui forum

swasta besar (perkebunan atau

kepastian tentang kelanjutan

tersebut Menko Perekonomian

industri) atau bahkan menyelun-

pasokan gas bumi itu bisa diper-

telah membentuk Tim Koordinasi

dupkannya ke luar negeri.

tahankan. Sementara itu, di lain

Penyelesaian Masalah Gas Bumi

M.S.

pihak mulai 1 Januari 2005 EMOI

untuk Pabrik Pupuk Kujang dimana

Soewandi mengatakan terhentinya

akan mulai melaksanakan per-

Deperindag menjadi anggotanya.

Menperindag
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Rini

mendapat jaminan pasokan dari
Pertamina selama tiga tahun.

Pemerintah sudah beberapa
membahas

penyelesaian
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Perubahan SK Menperindag
Untuk mengatasi masalah
kelangkaan pasokan gas bumi bagi
industri pupuk dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan
pupuk di dalam negeri, Deperindag
mendorong (kalangan industri
pupuk) untuk membuka sumur gas
bumi baru agar pasokan gas bumi
untuk industri pupuk dapat tersedia
sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Menperindag

Rini

M.S.

Soewandi juga mengakui salah satu
penyebab terjadinya isu kelangkaan pupuk adalah masih adanya
kelemahan

dalam

Keputusan

Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/
2003 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi
Sektor Petanian. Karena itu, untuk
pengamanan

pengadaan

dan

penyaluran pupuk selanjutnya
Menperindag telah merevisi SK No.

dalam pemasaran pupuk dan setiap
produsen pupuk mendapatkan

dan penyaluran pupuk bersubsidi
hingga di Lini IV, namun demikian

tanggung jawab penuh atas pengadaan dan penyaluran pupuk di

dalam tahap pengadaannya
produsen hanya ditugaskan hingga

wilayah kerja pemasarannya.
Dengan perubahan itu, maka

Lini III.
Dalam rangka menanggu-

wilayah Jawa Barat yang semula
menjadi tanggung jawab penuh PT

langi kelangkaan pupuk yang
terjadi di lapangan dan untuk men-

Pupuk Kujang (dan sebagian diKSO-kan dengan PT Pusri)

jamin harga pupuk sesuai dengan
HET, maka pemerintah menempuh

menjadi tanggung jawab penuh PT
Pusri (7 kabupaten) dan PT Pupuk

sejumlah langkah pengamanan,
yaitu menugaskan produsen pupuk

Kujang (15 kabupaten dan kota),
sedangkan wilayah Jawa Timur

yang mempunyai kelebihan produksi
untuk membantu produsen lain yang

yang semula menjadi tanggung
jawab penuh PT Petrogres (dan

mengalami kekurangan produksi,
melakukan peningkatan peng-

sebagian di-KSO-kan dengan PT
Pusri dan PT PKT) kini menjadi

awasan dan pengamanan kelangsungan operasi pabrik dan setiap

tanggung jawab penuh PT Petrogres
(12 kabupaten dan kota) dan PT

produsen diharuskan mempunyai
gudang di lini III yang menjadi

PKT (25 kabupaten dan kota).
Pemerintah, melalui SK 356,

wilayah tanggung jawabnya.
Selain itu, distributor yang

mewajibkan produsen pupuk untuk
bertanggung jawab atas pengadaan

ditunjuk juga diharuskan mempunyai gudang dan kantor per-

70/2003 itu dengan diterbitkannya
SK Menperindag No. 356/MPP/Kep/
5/2004 yang antara lain mengatur
rayonisasi pemasaran pupuk berdasarkan kemampuan produksi
produsen, kewajiban produsen dan
distributor serta sanksi yang lebih
tegas kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pendistribusian
pupuk bersubsidi.
Perubahan

pokok

dalam

rayonisasi pemasaran pupuk dalam
SK No. 356/2004 adalah dihapuskannya kerjasama operasi (KSO)
6

Pupuk sangat berpengaruh terhadap hasil panen
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menuhi tanggung jawab dalam
memenuhi kebutuhan pupuk di
pasar, mereka juga kami rekomendasikan

kepada

Menteri

Keuangan agar dana subsidi pupuknya tidak diberikan dahulu kepada
perusahaan yang bersangkutan,”
tutur Menperindag.
Sanksi penangguhan pembayaran dana subsidi pupuk tersebut, menurut Menperindag, diharapkan

dapat

memberikan

Ketersediaan pupuk sangat diperlukan saat musim panen

dampak positif kepada perusahaan

wakilan di kabupaten yang men-

kerja yang menjadi tanggung

produsen pupuk berupa timbulnya

jadi tanggung jawabnya, distributor

jawabnya.

tanggung jawab dan komitmen yang

diwajibkan mengangkat pengecer

“Inti dari perubahan SK No. 70

lebih besar terhadap penyediaan

di setiap kecamatan yang menjadi

itu ada dua, yaitu pertama perubah-

pupuk bersubsidi bagi petani.

sentra tanaman pangan dan setiap

an tentang rayonisasi atau pem-

“Sebab kalau pengucuran dana

pengecer resmi wajib memasang

bagian wilayah pemasaran pupuk

subsidi ditangguhkan maka per-

papan nama dan papan Harga

bersubsidi bagi masing-masing

usahaan juga akan mengalami

Eceran Tertinggi.

produsen

kesulitan keuangan, dan itu men-

pupuk,

dan

kedua

mengenai sanksi bagi produsen

jadi tanggung jawab direksi.”

Diancam Sanksi Hukum Subversi Ekonomi

pupuk yang tidak memenuhi

Menurut Rini, sanksi tersebut

tanggungjawabnya dalam melak-

memang harus diterapkan meng-

Bagi perusahaan produsen

sanakan kewajibannya memasok

ingat Deperindag tidak memiliki

pupuk yang melanggar ketentuan

pupuk bersubsidi di wilayah kerja-

wewenang untuk menjatuhkan

pengadaan dan dan penyaluran

nya,” kata Menperindag.

sanksi secara langsung kepada

pupuk bersubsidi bagi sektor per-

Dalam SK Menperindag No.

perusahaan produsen pupuk, karena

tanian sesuai SK Menperindag No.

356/MPP/Kep/5/2004 Deperindag

sanksi kepada direksi hanya dapat

356/MPP/Kep/5/2004, maka peme-

menggunakan Undang-undang

dilakukan oleh pemegang saham

rintah dalam SK itu juga me -

Subversi Ekonomi untuk menjerat

(Menneg BUMN-Red.), sedangkan

netapkan sanksi hukum tindak

para produsen pupuk yang memang

pengucuran dana subsidi merupa-

subversi ekonomi dan penundaan

terbukti melakukan tindakan-

kan tanggung jawab pemerintah

pengucuran dana subsidi dari

tindakan yang melawan hukum

melalui APBN. “Mengenai pene-

pemerintah apabila mereka benar-

sehingga mengakibatkan tidak

rapan sanksi berupa penangguhan

benar terbukti lalai dalam men-

tersedianya pupuk di pasar.

pengucuran dana subsidi ini kami

jalankan kewajibannya memasok

“Selain itu, bagi produsen

pupuk urea bersubsidi di wilayah

pupuk yang terbukti tidak me-

Media Industri dan Perdagangan

sudah membicarakannya dengan
Menteri Keuangan.”

mip
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PP dan K
eppres PPerkuat
erkuat LLegitimasi
egitimasi
Keppres
Pengaturan Gula oleh Deperindag
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 57/2004 dan Keppres No. 58/
2004 yang merupakan peraturan
pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2004 telah memberikan legitimasi yang jauh lebih
kuat dan mantap kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dalam pengaturan perdagangan komoditi gula.
Demikian diungkapkan Dirjen
Perdagangan Luar Negeri Deperindag, Sudar S.A. menanggapi
keluarnya tiga produk hukum
secara serentak pada tanggal 26 Juli
2004 lalu, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 11 Tahun 1962
tentang Perdagangan Barangbarang dalam Pengawasan serta
Keppres No. 57 Tahun 2004 tentang
Penetapan Gula sebagai Barang
dalam Pengawasan dan Keppres No.
58 Tahun 2004 tentang Penanganan
Gula yang Diimpor Secara Tidak
Sah
Menurut Sudar, Keppres No.
57/2004 tentang Penetapan Gula
sebagai Barang dalam Pengawasan
dan Keppres No. 58/2004 tentang
Penanganan Gula yang Diimpor
Secara Tidak Sah merupakan dua
produk peraturan perundang-
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Pembakaran gula ilegal di Pulau Laki - Kep. Seribu

undangan sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 19/2004 yang
memberikan legitimasi yang lebih
kuat dan mantap kepada Deperindag atas pengaturan komoditi
gula di seluruh wilayah Indonesia.
“Keluarnya Keppres No. 57/
2004 dan Keppres No. 58/2004
menyusul terbitnya PP No. 19/2004
tanggal 26 Juli 2004 lalu merupakan
cerminan ketegasan sikap pemerintah sekaligus sebagai payung
hukum yang memberikan legitimasi
sangat kuat dan mantap kepada
Deperindag untuk melaksanakan
pengaturan perdagangan gula di
dalam negeri. Dengan demikian,
terjawab sudah suara-suara yang
selama ini mempertanyakan kekuatan hukum atas berbagai ke-

bijakan pengaturan gula oleh
Deperindag,” kata Sudar.
Menurut Sudar, Pasal 1 PP No.
19/2004 menyebutkan bahwa
penunjukan barang-barang dalam
pengawasan ditetapkan dengan
Keputusan Presiden (Keppres),
sedangkan Pasal 2 PP No. 19/2004
menyebutkan Keppres tersebut
mengatur tata cara, termasuk
perizinannya, perdagangan barang
dalam pengawasan, tindakan dan
sanksi administratif yang dapat
dikenakan terhadap pelanggaran
tata cara perdagangan serta hal-hal
lain yang diperlukan untuk mengatur perdagangan barang dalam
pengawasan.
Dalam rangka melaksanakan
ketentuan tersebut, kata Sudar
seraya mengutip Pasal 6 PP No. 19/
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2004, pemerintah dapat menggunakan bantuan aparat penegak
hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Pasal II PP No. 19/2004,
tambah Sudar, disebutkan bahwa
dengan berlakunya PP tersebut,
penetapan barang-barang sebagai
barang dalam pengawasan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di
bidang perdagangan dan izin yang
diperoleh pihak yang ditunjuk
untuk melakukan perdagangan
barang dalam pengawasan tersebut
sebelum berlakunya PP tersebut
dinyatakan tetap berlaku sepanjang
belum diganti dengan yang baru
berdasarkan PP tersebut.
Sudar mengatakan lebih tegas
lagi Keppres No. 57/2004 telah
menetapkan gula sebagai barang
dalam pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang
No. 8 Prp Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang dalam
Pengawasan. Keppres tersebut juga
memberikan wewenang penuh

kepada Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag) untuk
melakukan pengawasan perdagangan gula.
“Dalam Keppres No. 57/2004
disebutkan bahwa dengan berlakunya Keppres tersebut, segala
ketentuan yang ada mengenai
pengawasan perdagangan gula
dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan belum
diganti dengan yang baru berdasarkan Keppres tersebut,” tutur Sudar.

Dikuasai dan Dimiliki Negara
Lebih lanjut Sudar mengatakan dalam Keppres No. 58/2004
pemerintah menegaskan bahwa
pengadaan impor gula sebagai
barang dalam pengawasan sesuai
Keppres No. 57/2004 dibatasi dan
gula impor yang tidak sesuai dengan
ketentuan pembatasan impor dinyatakan sebagai gula yang diimpor
secara tidak sah.
“Gula yang diimpor secara
tidak sah ditetapkan sebagai barang

Pembongkaran gula impor di pelabuhan

Media Industri dan Perdagangan

yang dilarang untuk diimpor dan
dinyatakan dikuasai dan dimiliki
oleh Negara sesuai Pasal 68, Pasal
69 huruf c, Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang No. 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan,” tegas Sudar
seraya menambahkan terhadap
barang tersebut dilakukan tindakan
pelelangan melalui lelang umum
yang pelaksanannya dilakukan oleh
Menperindag.
Mengenai pemanfaatan gula
hasil pelelangan, Sudar mengatakan dalam Keppres No. 58/2004 juga
disebutkan bahwa pemanfaatan
gula hasil pelelangan tetap diawasi
Menperindag khususnya menyangkut peredarannya setelah mendapat
pertimbangan dari menteri terkait
lainnya.
Dengan berlakunya Keppres
No. 58/2004 tersebut, kata Sudar,
segala ketentuan yang ada mengenai
penanganan gula yang diimpor
secara tidak sah dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan
yang baru berdasarkan Keppres
tersebut.
Dengan keluarnya keputusan
pemerintah yang tertuang dalam PP
dan Keppres tersebut maka jelaslah
sudah status hukum dari gula ilegal
sebanyak 73.820 ton yang selama ini
menjadi bahan perdebatan diantara
anggota masyarakat. Sebab melalui
PP dan Keppres tersebut menjadi
jelaslah sudah bahwa setiap gula
yang diimpor secara tidak sah
merupakan barang yang tidak sah
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(ilegal) dan secara otomatis barang
tersebut menjadi barang sitaan dan
dikuasai/dimiliki negara. Barang
tersebut kemudian dapat dilelang
secara umum dan pemanfaatannya
diawasi oleh Menperindag.
Dengan berbekal PP dan
Keppres tersebut maka diharapkan
pemerintah khususnya Deperindag
kini tidak perlu sungkan dan raguragu lagi dalam upaya memberantas
penyelundupan gula sesuai dengan
kewenangan dan instrumen kebijakan yang dimilikinya.
Sikap Menperindag Rini M.S.
Soewandi yang selama ini tidak
pernah mengenal kata kompromi
dengan para penyelundup akan
semakin tegas. Hal itu sudah
pernah diperlihatkan Menperindag
ketika memberantas penyelundupan 162 kontainer gula ilegal asal
Thailand (setara dengan 3.450 ton)
beberapa waktu lalu. Sikap tegas
tersebut diwujudkan dengan
dikeluarkannya keputusan untuk
memusnahkan 3.450 ton gula ilegal
tersebut dengan cara dibakar di
Pulau Laki, Kepulauan Seribu.
Walaupun tindakan tegas
telah diterapkan kepada para
penyelundup, namun ternyata para
penyelundup gula tidak pernah
kapok. Deperindag pun kembali
berhasil membongkar praktek
penyelundupan gula dalam skala
yang jauh lebih besar pada bulan
Mei 2004 lalu, yaitu sebanyak 73.820
ton. Dalam kasus penyelundupan
kali ini, Deperindag bahkan ber-
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hasil menelusuri pihak-pihak yang
secara langsung terkait dengan
jaringan praktek penyelundupan
gula tersebut dan kemudian menyerahkan proses penyelidikan lebih
lanjut kepada pihak Kepolisian RI.
Sebagai tindak lanjut dari
proses penyelidikan kasus penyelundupan gula putih tersebut, pihak
Mabes Polri telah memeriksa
sejumlah pejabat PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) X, Induk
Koperasi Unit Desa (Inkud),
Phoenix Commodities Pvt. Ltd.,
Standard Chartered Bank, PT
Sucofindo dan sejumlah pejabat
Deperindag. Berdasarkan hasil
pemeriksaan tersebut pihak Mabes
Polri telah menemukan adanya
tindak pemalsuan dokumen impor
yang dilakukan oleh oknum tertentu. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pihak Polri juga telah
menetapkan sejumlah tersangka
dalam tindak pidana penyelundupan gula putih tersebut.
Kepala Bagian Reserse dan
Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri
Komjen Suyitno Landung Sujono
mengatakan pihak Mabes Polri
sudah melakukan pemeriksaan
terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Mereka yang
diperiksa adalah, Direktur Impor,
Deperindag, Aang Kanaan Adikusumah, lima pejabat PT Sucofindo, yaitu Direktur Operasional I
Rajachmur Akbar, Direktur SBU
Finansial, Hidayat Hardian,
Warehouse Master, Fackhruuddin

Kadri, Kepala Gudang, Sugiri Teguh
Wiyono, Kepala Gudang Budi
Susilo. Selain itu, juga turut diperiksa Direktur Utama PTPN X
Duduh Sadarachmat, Direktur
Pemasaran PTPN X Irwan Basri,
serta Kepala Divisi Perdagangan
Umum Inkud Abdul Waris Halid.
Menurut Suyitno, sebenarnya
jumlah gula impor yang masuk
berdasarkan dokumen yang ada
sebanyak 98.300 ton. Dari jumlah
itu, PTPN X hanya mengakui
39.920 ton. Sedangkan sisanya,
56.000 ton lebih tidak diakui PTPN
X. Dirut PTPN X Duduh Sadarachmat pun, kata Suyitno, mengaku tidak pernah memberikan
kuasa impor gula putih kepada
pihak manapun termasuk kepada
Inkud. “Sekarang sudah jelas PTPN
X tidak terlibat. Jadi pemeriksaan
selanjutnya hanya difokuskan kepada Inkud, Phoenix, dan Konsorsium
5 perusahaan,” tutur Suyitno.
Lebih lanjut Suyitno mengatakan dalam pengurusan dokumen
impor oleh konsorsium, gula impor
tersebut dinyatakan seolah-olah
milik PTPN X. Namun dari keterangan dua direksi BUMN tersebut
terungkap bahwa dokumen impor
dan dokumen eigen losing (permohonan pemindahan barang ke
gudang di wilayah pabean) adalah
palsu.
Indikasi mengenai adanya
dokumen palsu tersebut, kata
Suyitno, terlihat dari nomor surat
yang dikeluarkan PTPN X yang
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hingga kini belum sampai pada
angka “48”. Selain itu, tanda
tangan yang dibubuhkan dalam
dokumen itu juga palsu, karena
PTPN X tidak pernah menumpuk tanda tangan dengan
stempel perusahaan. Demikian
juga, angka romawi pada nomor
surat PTPN X biasanya menunjukkan bulan pembuatan
surat, sedangkan pada dokumen palsu itu angka romawinya
menunjukkan tahun.
“Pemalsuan inilah yang
akan kita cari, siapa pelakunya.
Kalau (ternyata pemalsunya)
dari Inkud, ya Inkud jadi
tersangka. Kalau dari konsorsium,
ya mereka yang jadi tersangka,”
tegas Suyitno seraya menambahkan
lima perusahaan yang tergabung
dalam konsorsoum dimaksud
adalah PT Kencana Gula Manis,
CV. Surya Hendra Utama, PT
Megaraya Sejahtera, PT Iroda Mas
dan UD. Gunung Sewu.
Untuk penyidikan selanjutnya,
tambah Suyitno, pihak Polri juga
telah memeriksa tujuh pihak
lainnya, yaitu lima perwakilan
pelayaran yang mengangkut gula,
para petugas gudang Hobros (milik
PT MSA) di Cakung dan gudang
BGR di Kelapa Gading, pelaksana
Konsorsium yang mengurus importasi gula, yaitu Jacktanim, oknum
yang membantu pelaksanaan di
lapangan (mengurus kepabeanan),
yaitu Effendi Kekek, ekspedisi
pengangkutan gula keluar dari
gudang, perusahaan yang terlibat
dalam kosorsium serta pihak-pihak
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Penyimpanan gula di gudang

yang mendanai importasi, yaitu
Standard Chartered Bank.
Suyitno juga mengatakan
pihaknya akan memeriksa tiga
aparat Bea dan Cukai yang kini dinonaktifkan. Secara internal ketiga
oknum tersebut memang sudah
diperiksa oleh Bea dan Cukai. Tapi,
menurut Suyitno pihaknya juga
akan menjadikan ketiganya sebagai
tersangka dalam kasus ini. “Kita
juga akan memasukkan ketiga
orang Bea dan Cukai tersebut sebagai tersangka. Kalau memang
kita bisa membuktikan mereka
bekerjasama dalam pemalsuan
surat, maka akan kita lakukan
penyidikan lanjutan,” tegas
Landung.
Sementara itu, Ketua Umum
Inkud Nurdin Halid membantah
kalau 56.820 ton gula putih yang
disimpan di gudang Hobros Cakung
dan Gudang GBR Kelapa Gading
sebagai gula illegal. Sebab menurut

Nurdin importasi gula tersebut
merupakan bagian dari kerjasama antara PTPN X dan
Inkud bersama konsorsium
yang diketahui oleh Menperindag Rini M.S. Soewandi,
Dirjen Perdagangan Luar
Negeri Deperindag Sudar S.A.
dan disaksikan oleh sejumlah
anggota Komisi V DPR.
Menurut Nurdin, Inkud
sudah mendapatkan izin impor
gula putih dari Deperindag
melalui kerjasama dengan
PTPN X. Izin impor tersebut
diperoleh Inkud sebagai hasil
dari pertemuan antara Nurdin
dengan Menperindag pada jam
20.00 tanggal 19 Nopember 2003 di
kawasan Mega Kuningan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh
Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Deperindag, Sudar S.A. dan salah
satu anggota Komisi V DPR RI
Akhmadi Noor Supit. Dalam pertemuan itu, Rini mengatakan Inkud
diberi izin untuk mengimpor gula
dengan menggandeng PTPN X.
Nurdin juga mengatakan
dalam pelaksanaan importasi gula,
secara teknis Inkud tidak pernah
terlibat secara langsung karena
seluruh teknis pelaksanaan importasi gula dilakukan oleh konsorsium lima perusahaan itu.
Direktur Utama Inkud Chaerudin mengatakan dari 108.000 ton
izin impor gula putih PTPN X,
hingga saat ini Inkud sudah merealisasikan impor gula sebanyak
98.317 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 50.500 ton sudah dilapor11

Kebijakan
kan kepada PTPN X dengan
rincian 38.500 ton dilaporkan pada
tanggal 31 Maret 2004 dan 12.000
ton dilaporkan pada tanggal 15
April 2004.

Bantah bertemu
Sementara itu, Menperindag
Rini M.S. Soewandi membantah
pernyataan Ketua Umum Inkud
Nurdin Halid bahwa dirinya pernah
memberikan izin impor gula putih
kepada Inkud dalam sebuah pertemuan di kantor pribadinya di
kawasan Mega Kuningan pada
tanggal 19 Nopember 2003.
“Saya tidak kenal dengan
Nurdin Halid, kalau dia seorang
Ketua Umum PSSI saya tahu, tapi
kalau mengenal secara pribadi dan
bertemu di kantor saya, itu tidak
benar,” tegas Rini.
Kendati demikian Rini mengakui bahwa Nurdin Halid memang
pernah ingin bertemu dengan
dirinya melalui Dirjen Perdagangan
Luar Negeri Deperindag, Sudar SA
untuk membicarakan soal izin impor
gula. “Tapi sampai sekarang pertemuan saya dengan Ketua Umum
Inkud itu tidak pernah terealisasi
mengingat belum ada kesesuaian
waktu,” kata Rini.
Untuk memperjelas duduk
persoalan yang terkait dengan
kasus penyelundupan gula tersebut,
Rini menyatakan kesiapannya
untuk dipanggil pihak kepolisian
guna memberikan keterangan
berkaitan dengan masuknya gula
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impor ilegal sebanyak 56.820 ton itu
serta menyatakan kesiapannya
untuk mempertanggungjawabkan
semua kebijakan pergulaan yang
dikeluarkannya.
“Silahkan aparat kepolisian
memanggil saya untuk dijadikan
saksi soal gula ilegal itu dan kalau
memang saya terbukti bersalah
harus dihukum, juga kepada pejabat
Deperindag jika terbukti bersalah
harus dihukum,” tegas Rini.
Ia mengatakan, dirinya sudah
mendesak Polri untuk segera memeriksa dan menuntaskan kasus
gula impor ilegal ini mengingat
keberadaannya sudah sangat mengganggu dan meresahkan petani tebu
nasional yang kini sedang mengalami panen raya tebu.
“Dalam beberapa kali pertemuan dengan Bapak Kapolri, saya
minta agar kasus gula ini segera
diperiksa dan ditangani dan saya
bersedia dipanggil sebagai saksi jika
memang dibutuhkan,” tutur Rini.
Menurutnya, gula impor sebanyak 56.820 ton itu dinyatakan
sebagai gula ilegal karena gula
tersebut masuk ke wilayah Indonesia dengan tidak dilengkapi izin
impor yang sah dari pemerintah.
Selain itu, berdasarkan dokumen
impornya, gula impor itu masuk ke
Indonesia setelah batas akhir waktu
pemasukan yang diperkenankan,
yaitu tanggal 30 April 2004.
“Batas akhir impor gula kristal
putih tanggal 30 April 2004 bukan
merupakan keputusan Deperindag

saja, melainkan merupakan keputusan bersama yang ditetapkan
Deperindag dengan pihak terkait
seperti kalangan petani (yang
diwakili APTRI), importir terdaftar
(IT) serta Dewan Gula Indonesia
(DGI),” kata Rini.
Tanggal 30 April 2004 ditetapkan sebagai batas akhir izin
impor karena sesuai perhitungan
dan masukan dari kalangan petani
bahwa 1 Mei 2004 merupakan awal
dari musim panen dan musim giling
tebu oleh pabrik gula. Dengan
batas akhir izin impor pada 30
April, berarti jika ada gula impor
masuk setelah tanggal itu maka
gula itu ilegal, sekalipun dilakukan
oleh IT.
Mengenai penunjukan importir oleh IT untuk melakukan
impor, Menperindag mengatakan,
Deperindag tidak mengaturnya dan
menyerahkan masalah tersebut
sepenuhnya kepada IT untuk melakukan kerjasama dengan pihak
manapun. Sesuai keputusan Menperindag No 643/2002, izin impor
diberikan kepada IT sehingga
seluruh kewajiban dan tanggungjawab dalam kegiatan importasi
gula ada pada pemegang IT.
Ditambahkan Menperindag,
dalam SK Menperindag No. 643/
2002 juga tidak pernah disebutkan
mengenai kerjasama antara IT
dengan pihak ketiga sehingga
dengan demikian apabila IT akan
melakukan kerjasama dengan
pihak ketiga maka merupakan
tanggungjawab IT. mip
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IT Beras Wajib Memiliki Gudang
di Daerah Kurang Beras
Beras, importir harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Dirjen
Perdagangan Luar Negeri Deperindag dan memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan, Tanda Daftar
Perusahaan, Nomor Pokok Wajib
Pajak, Angka Pengenal Importir
Umum (API-U), Nomor Pengenal
Importir Khusus (NPIK) dan harus
dapat membuktikan telah berpengalaman di bidang impor
Kegiatan bongkar muat beras

Pemerintah mewajibkan setiap
Importir Terdaftar (IT) Beras untuk

minimal selama tiga tahun yang di-

indag No. 9/MPP/Kep/1/2004

tunjukkan dengan Pemberitahuan

tentang Ketentuan Impor Beras.

Impor Barang (PIB) serta mem-

memiliki atau menguasai gudang

Menurut SK Menperindag ter-

buktikan kepemilikan atau pengua-

beras di daerah-daerah atau

sebut gudang beras yang harus

saan gudang yang telah dilengkapi

wilayah yang mengalami kekurang-

dimiliki IT Beras setidaknya harus

dengan sertifikat verifikasi atau

an beras di tanah air yang pelak-

berlokasi di daerah atau wilayah

pemeriksaan gudang. Penunjukan

sanaannya disesuaikan dengan

yang mengalami kekurangan beras

sebagai IT Beras berlaku paling lama

kebijakan pemerintah dalam rangka

yang mencakup 13 propinsi di tanah

satu tahun dan dapat diperpanjang.

pengadaan dan penyediaan beras.

air, yaitu Propinsi Riau, Bangka

Sesuai SK Menperindag No. 9/

Demikian salah satu ketentuan

Belitung, DKI Jakarta, Banten,

MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentu-

pemerintah yang tertuang dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa

an Impor Beras, kegiatan impor

Surat Keputusan Menteri Perin-

Tenggara Timur, Kalimantan Timur,

beras hanya dapat dilakukan oleh

dustrian dan Perdagangan (Men-

Sulawesi

Utara,

perusahaan importir yang sudah

perindag) No. 357/MPP/Kep/5/2004

Sulawesi

Tenggara,

Maluku,

mendapatkan penunjukan sebagai

tanggal 27 Mei 2004 tentang

Maluku Utara dan Wilayah Papua.

IT Beras dan perusahaan importir

Perubahan atas Keputusan Menper-

Untuk dapat ditunjuk sebagai IT

yang telah mendapat pengakuan
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sebagai Importir Produsen (IP)

beras

Beras dari Dirjen Perdagangan Luar

dalam masa satu

Negeri Deperindag.

bulan

dilarang
sebelum

IP Beras adalah industri yang

panen raya, selama

menggunakan beras sebagai bahan

panen raya dan

baku, misalnya industri tepung

dua bulan setelah

beras dan industri bihun, sedangkan

panen raya, se -

IT Beras adalah importir yang telah

dangkan penen-

memenuhi persyaratan yang di-

tuan masa panen

tetapkan sebagai importir terdaftar
untuk melaksanakan impor beras
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk kegiatan impor beras itu
pemerintah juga mempersyaratkan
dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan di
negara muat barang, yang mencakup antara lain jenis dan jumlah
barang, kondisi barang, tanggal
pengapalan, pelabuhan muat dan
pelabuhan bongkar dengan tujuan

raya padinya sendiri dilakukan oleh
Menteri Pertanian.
Masa

pela-

rangan impor beras
dapat diperpanjang
atau dipersingkat
sesuai dengan pen-

Gudang beras pasar induk Cipinang

capaian produksi padi pada masa

lama ini Menteri Pertanian telah

panen raya agar persediaan beras

mengajukan rekomendasi baru

tetap dapat memenuhi kebutuhan

kepada Menteri Perindustrian dan

nasional. Perpanjangan atau pengu-

Perdagangan yang menyatakan

untuk mencegah impor ilegal,

rangan waktu pelarangan impor

seperti under-invoicing, penyim-

ditentukan oleh Menperindag

pangan volume dan penyimpangan

dengan memperhatikan pendapat

k l a s i f i ka s i barang. Selain itu,

Menteri Pertanian atau pejabat

pemerintah juga menentukan pela-

yang ditunjuk.

bahwa panen raya padi tahun 2004
melebihi target yang telah ditetapkan dan stok beras nasional
cukup aman untuk memenuhi
kebutuhan beras hingga akhir Juli

buhan tujuan impor dengan maksud

Untuk tahun 2004 Menteri

agar beras impor lebih mudah di-

Pertanian telah menetapkan bahwa

kontrol baik menyangkut jumlah

musim panen raya padi berlangsung

maupun jenisnya dengan memprio-

pada bulan Februari sampai April

ritaskan daerah-daerah minus.

2004. Dengan demikian masa

telah menerbitkan surat edaran

Selanjutnya dalam SK Men-

pelarangan impor beras berlangsung

yang memperpanjang untuk semen-

perindag No. 357/MPP/Kep/5/2004

mulai bulan Januari sampai akhir

tara masa pelarangan impor beras

ditetapkan bahwa kegiatan impor

Juni 2004. Namun demikian belum

hingga akhir Juli 2004.
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2004. Dengan terbitnya rekomendasi Menteri Pertanian tersebut
Menperindag Rini M.S. Soewandi

mip
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Deperindag Siapkan Kebijakan
Tekan Impor Tembakau
Departemen Perindustrian

jenis tembakau beraneka ragam,”

pertemuan

dengan

sejumlah

dan Perdagangan (Deperindag) kini

kata Rini kepada pers di Jakarta,

pimpinan pemerintah daerah

sedang mempersiapkan kebijakan

belum lama ini.

(Pemda) yang wilayahnya meru-

baru untuk mengurangi impor

Tujuan dari kebijakan me-

pakan sentra produksi tembakau.

tembakau dengan mendorong posisi

ngenai tembakau adalah untuk

Selain mengadakan pertemuan

tawar para petani tembakau di

menurunkan impor dengan men-

dengan pimpinan Pemda, Deper-

dalam negeri agar mampu meng-

dorong produksi tembakau di dalam

indag juga mengadakan pertemuan

ambil alih pasokan tembakau yang

negeri, sehingga diharapkan pro-

dengan kalangan petani tembakau,

selama dipenuhi dari impor.

duksi tembakau lokal mampu

pengusaha perdagangan tembakau

mensubstitusi tembakau yang

dan industri pengguna tembakau

berasal dari impor.

seperti industri rokok. Pertemuan

Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag) Rini
M.S. Soewandi mengatakan volume

Untuk mendapatkan masuk-

tersebut digelar dengan maksud

impor tembakau Indonesia dewasa

an mengenai rencana penerbitan

untuk memperoleh masukan dari

ini terhitung sangat tinggi, padahal

kebijakan baru mengenai tembakau

berbagai kalangan yang terlibat

para petani tembakau Indonesia

ini, Deperindag telah menggelar

dalam usaha pertembakauan di

sendiri sebetulnya mampu memasok
kebutuhan tembakau, khususnya
untuk industri rokok kretek.
“Kita harus jaga agar komoditi
tembakau di dalam negeri tidak
over supply dan penggunaan
tembakau di dalam negeri cukup
sehingga harganya tidak anjlok.
Jadi, kita akan buat agar ada
semacam koordinasi antar kabupaten sentra produksi tembakau
dalam memproduksi tembakau
termasuk koordinasi dalam jenis
tembakau yang diproduksi, sebab
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dalam negeri. Sementara itu,

juga dipetakan

Direktur Industri Agro Deperindag,

mengenai volume

H.M. Yamin Rachman mengatakan

kebutuhan

pimpinan Pemda yang hadir dalam

tiap tahunnya ter-

pertemuan mengenai tembakau

masuk juga jenis-

antara lain Gubernur Jawa Timur,

jenis tembakau

Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera

yang dibutuhkan

Utara dan Nusa Tenggara Barat

serta jenis-jenis

bersama 18 Bupati sentra produksi

tembakau

tembakau, Asosiasi Perkumpulan

saja yang dipro-

Petani Tembakau, ahli tembakau,

duksi di dalam

lembaga tembakau, petani, pe-

negeri dan jensi

dagang dan asosiasi industri rokok.

tembakau apa saja

“Inti dari pertemuan itu
adalah untuk mencari masukan
mengenai kebijakan pertembakauan dengan tujuan akhir untuk
meningkatkan posisi tawar petani
tembakau melalui kerjasama pemasaran antar daerah yang menjadi
sentra produksi tembakau,” tutur
Yamin.
Berdasarkan hasil pertemuan,
Deperindag kini sedang menyusun
peta pertembakauan di dalam

se-

apa

yang belum atau
tidak tidak diproduksi di dalam
negeri. Dengan

Daya serap tembakau lokal oleh pabrik rokok masih rendah

menggunakan peta pertemba-

2000 naik lagi menjadi 204.329 ton.

kauan tersebut maka dengan

Pada tahun 2001 produksi tembakau

mudah diketahui jenis tembakau

Indonesia kembali meningkat

apa saja yang perlu diimpor dengan

menjadi 227.511 ton dan pada tahun

volume seberapa besar. Sedangkan

2002 menjadi 226.329 ton.

untuk tembakau yang sudah dapat
dipenuhi dari dalam negeri sendiri,
akan diupayakan semaksimal
mungkin untuk menekan impornya.

Sementara itu, volume ekspor
tembakau Indonesia dalam lima
tahun terakhir ini cederung mengalami penurunan dengan rata-rata

negeri yang antara lain di dalamnya

Data Deperindag menunjuk-

mencakup peta produksi tembakau

kan volume produksi tembakau

di dalam negeri termasuk wilayah

Indonesia dalam beberapa tahun

sentra produksi, volume produksi

terakhir ini cenderung terus

masing-masing sentra produksi dan

meningkat. Pada tahun 1998 total

jenis tembakau yang diproduksi

produksi tembakau Indonesia

derungannya terus meningkat

oleh sentara-sentra produksi itu.

mencapai 105.580 ton, tahun 1999

dengan volume impor rata-rata men-

Sementara itu, dari sisi kebutuhan

naik menjadi 135.384 ton, tahun

capai 42.300 ton per tahun.

16

volume ekspor mencapai 42.250 ton
per tahun, sementara itu impor
tembakau dalam periode lima tahun
terakhir berfluktuasi namun kecen-

mip
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Menperindag Terbitkan Larangan Ekspor
Rotan Asalan dan Setengah Jadi
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag) Rini
M.S. Soewandi menerbitkan larangan ekspor rotan asalan dan setengah jadi yang berasal dari hutan
alam sebagai upaya untuk me nyediakan bahan baku rotan bagi
industri dan para perajin rotan di
dalam negeri dalam rangka meningkatkan perolehan nilai tambah
pengolahan rotan di dalam negeri.
Dirjen Perdagangan Luar
Negeri Deperindag, Sudar S.A.
mengatakan kebijakan Menperindag mengenai larangan ekspor
rotan asalan dan rotan setengah
jadi tersebut ditetapkan melalui SK
Menperindag No. 355/MPP/Kep/5/
2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang
Pengaturan Ekspor Rotan.
“Penerbitan SK Menperindag
No. 355/2004 tersebut ditujukan
antara lain untuk mendorong dan
mengembangkan industri mebel
dan kerajinan rotan di dalam negeri
melalui upaya penyediaan bahan
baku rotan, sehingga diharapkan
industri dan pengrajin rotan dapat
tumbuh dan berkembang serta
mampu menyediakan lapangan
kerja yang sangat besar. Dewasa ini
saja jumlah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam
industri dan kerajinan rotan mencapai 118.000 orang dan tenaga
kerja tidak langsung mencapai
450.000 orang.
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Menurut Sudar, kebijakan
larangan ekspor rotan asalan dan
setengah jadi tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan daya
saing produk industri mebel dan
kerajinan rotan Indonesia yang
dalam beberapa tahun terakhir ini
cenderung mengalami penurunan
akibat kelangkaan bahan baku rotan
dan merosotnya daya saing produk
jadi rotan Indonesia di pasar dunia.
Kondisi tersebut sangat ironis
mengingat Indonesia selama ini
menjadi penghasil bahan baku rotan
utama di dunia yang memasok
bahan baku rotan ke negara-negara
pesaing seperti China dan Vietnam.
“Karena itu, dengan dilarangnya ekspor rotan asalan dan
setengah jadi diharapkan industri
dan perajin rotan di dalam negeri
tidak akan mengalami kelangkaan
bahan baku rotan lagi, sebaliknya
pasokan bahan baku rotan bagi
industri rotan di luar negeri akan
berkurang sehingga pada gilirannya
daya saing produk jadi rotan
Indonesia akan meningkat. Dalam
SK Menperindag No. 355/2004
pemerintah tetap memperbolehkan
ekspor rotan asalan dan setengah
jadi yang berasal dari hutan budi
daya, termasuk di dalamnya rotan
jenis Irit, Sega dan Taman yang kini
banyak dibudidayakan para petani
rotan di Kabupaten Katingan dan
Barito Selatan (Kalimatan Tengah)
dan Kabupaten Palu (Sulawesi

Tengah). “Walaupun sekarang
ekspor rotan asalan dan setengah
jadi yang berasal dari hutan budi
daya masih diperbolehkan, namun
nantinya ekspor jenis rotan ini juga
akan dilarang secara bertahap
setelah industri rotan maupun para
petani rotannya siap. Sebab dewasa
ini industri rotan di dalam negeri
belum mampu menyerap seluruh
bahan baku rotan yang ada, demikian juga petani rotannya belum
mampu mengolah rotan asalan
menjadi rotan setengah jadi agar
dapat diserap oleh industri,” kata
Sudar seraya menambahkan pemerintah telah menyiapkan progam
pembinaan bagi petani rotan agar
mereka dapat mengolah rotan
asalan menjadi rotan setengah jadi.
Bersamaan dengan kunjungan
Presiden Megawati Soekarnoputri
ke Cirebon beberapa waktu lalu,
pemerintah juga menyerahkan
bantuan berupa mesin pengolah
rotan bagi para petani rotan di
Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan
Tengah) dan di Kabupaten Palu
(Sulawesi Selatan). Selain itu, juga
ditandatangani MoU tentang pengusahaan rotan antara Bupati
Cirebon dengan Bupati Katingan
serta kesepakatan kerjasama
peningkatan sumberdaya manusia
antara Asmindo Komda Cirebon
dengan Asosiasi Petani dan
Pengusaha Rotan Kabupaten
Katingan. mip
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Impor Garam Dilarang Mulai 1 Juli
Sampai 31 Desember 2004
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan (Deperindag) menerbitkan kebijakan tata niaga
impor garam dengan melarang
kegiatan impor garam selama satu
bulan sebelum musim panen raya
garam rakyat, selama musim panen
raya garam rakyat hingga dua bulan
setelah musim panen raya garam
rakyat yang untuk tahun 2004,
larangan impor garam tersebut
berlaku efektif mulai 1 Juli sampai
31 Desember 2004.
Kebijakan larangan impor
garam itu merupakan bagian dari
upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan industri
garam di dalam negeri, khususnya
garam rakyat yang selama ini
cenderung selalu berada pada posisi
tawar yang lemah di pasar terutama
ketika berlangsungnya musim
panen raya garam rakyat dimana
harga garam rakyat selalu anjlok
hingga ke level harga yang sangat
rendah.
Kebijakan mengenai Ketentuan Impor Garam tertuang dalam
Surat Keputusan (SK) Menteri
Perindustrian dan Perdagangan
(Menperindag) No. 360/MPP/Kep/
5/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang
Ketentuan Impor Garam yang
disusul dengan SK Menperindag
No. 368/MPP/Kep/5/2004 tentang
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Perubahan Keputusan Menperindag
No. 360/MPP/Kep/5/2004 tanggal 7
Juni 2004 tentang Ketentuan Impor
Garam dan SK Menperindag No.
422/MPP/Kep/6/2004 tanggal 30 Juni
2004 tentang Masa Panen Raya
Garam Rakyat Tahun 2004.
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag) Rini
M.Sumarno Soewandi mengatakan
kebijakan larangan impor garam
merupakan bagian dari paket
ketentuan tata niaga impor garam
yang diterbitkan dalam bentuk
Surat Keputusan (SK) Menperindag tentang Pengaturan Impor
Garam (SK No. 360/MPP/Kep/5/
2004).
Mengingat
musim
panen raya garam terkait erat
dengan musim kemarau dan
musim hujan yang kadangkadang tidak selalu sama
setiap tahunnya, maka
Menperindag juga menetapkan waktu musim panen
raya garam setelah sebelumnya Deperindag terlebih
dahulu melakukan rapat
koordinasi dengan wakil dari
Departemen Kelautan dan
Perikanan, Badan Meteorologi dan Geofisika, Pemerintah Kabupaten Cirebon,
Dinas Perindustrian dan

Perdagangan (Disperindag) Propinsi
Jawa Timur, Disperindag Kabupaten
Pamekasan, Disperindag Kabupaten
Sumenep, Asosiasi Petani Garam
Madura dan Wakil dari para
Produsen Garam Lokal.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi itu, Menperindag kemudian
menerbitkan SK No. 422/MPP/Kep/
6/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang
Masa Panen Raya Garam Rakyat
Tahun 2004 yang menetapkan masa
panen raya garam rakyat untuk
tahun 2004 berlangsung mulai 1
Agustus 2004 hingga 31 Oktober
2004. Dengan adanya ketentuan
larangan impor garam selama satu
bulan sebelum musim panen raya

Petani garam rakyat
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Garam konsumsi

garam rakayat, selama masa panen
raya garam rakyat dan dua bulan
setelah masa panen raya garam
rakyat, maka kebijakan larangan
impor garam untuk tahun 2004
berlaku mulai 1 Juli 2004 sampai 31
Desember 2004.
Menperindag mengatakan
latar belakang dari ditetapkannya
kebijakan tata niaga impor garam
itu adalah selalu anjloknya harga
garam pada setiap musim panen raya
garam rakyat, sehingga para petani
garam selalu menderita kerugian
pada saat musim panen raya garam
tiba. “Harga garam seringkali
anjlok hingga di bawah biaya
produksi pada saat musim panen
raya,” tutur Rini.
Menurut catatan Media Indag,
pada Juni-Agustus 2003 lalu, yaitu
ketika berlangsung musim panen
raya garam tahun 2003, harga garam
produksi petani sempat merosot ke
level Rp 150 per kg, padahal biaya
produksi garam ketika itu sudah
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mencapai Rp 20.000 per kuintal
atau sekitar Rp 200 per kg.
“Salah satu penyebab anjloknya harga garam produksi petani
garam lokal selama ini adalah
membanjirnya garam impor pada
saat musim panen raya. Karena itu,
untuk mengatasinya kami memberlakukan kebijakan larangan impor
garam selama satu bulan sebelum
musim panen raya, selama musim
panen raya hingga dua bulan
setelah musim panen raya garam,”
kata Rini.
Menurut Rini, melalui kebijakan tentang Ketentuan Impor
Garam, pemerintah juga menetapkan bahwa kegiatan impor garam
(yang hanya boleh dilakukan pada
bulan Januari, Februari, Maret,
April dan Mei) hanya dapat dilakukan oleh importir yang telah mendapatkan

pengakuan

sebagai

Importir Terdaftar Garam (ITG)
dari Deperindag.

Kebutuhan garam di dalam
negeri, kata Rini, rata-rata mencapai 2,3 juta ton per tahun,
sedangkan produksi garam rata-rata
hanya 1,1 juta ton. Karena itu,
setiap tahunnya Indonesia harus
mengimpor garam cukup besar. Pada
tahun 1997 impor garam Indonesia
mencapai 748.000 ton, tahun 1999
naik menjadi 1,8 juta ton dan pada
tahun 2001 turun menjadi 1,5 juta
ton. Pada tahun 2003 impor garam
Indonesia mencapai 1,442 juta ton
yang terdiri dari 1,1 juta ton garam
industri dan 342.000 ton garam
konsumsi.
Dewasa ini Indonesia memiliki
11 wilayah sentra produksi garam,
yaitu Pati, Rembang, Demak
(Jateng), Indramayu dan Cirebon
(Jabar), Sampang, Pamekasan,
Pasuruan (Jatim), Jeneponto
(Sulsel), Bima (NTB), Kupang
(NTT). Total produksi garam
nasional dari ke-11 propinsi sentra
produksi garam tersebut pada tahun
2000 mencapai 902.752 ton. Pada
tahun 2002 produksi garam nasional
naik menjadi 1,2 juta ton, namun
dari jumlah itu sekitar 60%-nya
merupakan garam kelas 2 dan 3,
sedangkan sisanya merupakan
kelas 1.
Selama ini, Pemerintah
(melalui Deperindag) sebetulnya
telah menetapkan kebijakan tata
niaga impor garam dengan hanya
memperbolehkan 10 perusahaan
Importir Produsen (IP)Garam
untuk melakukan kegiatan impor
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garam, namun demikian selama ini
pemerintah tidak pernah melarang
impor garam selama musim panen
raya garam rakyat. Ke-10 perusahaan IP Garam tersebut adalah PT
Garam (persero), PT Garindo
Sejahtera Abadi, PT Sumatraco, PT
Boediono, PT Susanti Megah, PT
Unichem, PT Sumatera Palm Raya,
PT Surya Mandiri Utama, PT Graha
Reksa Manunggal dan PT Sakindo
Perkasa.

Harga Garam Petani Merangkak
Naik
Penerbitan Ketentuan Impor
Garam yang antara lain memuat
ketentuan larangan impor garam
selama satu bulan sebelum musim
panen raya garam rakyat, selama
musim panen raya garam rakyat dan
dua bulan setelah musim panen raya
garam rakyat, telah membawa
dampak positif terhadap perkembangan harga garam di dalam
negeri, khususnya garam yang dihasilkan oleh para petani garam
rakyat.
Harga garam berbagai kualitas
yang diproduksi petani garam di
berbagai daerah sentra produksi
garam di dalam negeri dalam dua
pekan pertama setelah pemberlakukan kebijakan Menperindag
tentang Ketentuan Impor Garam
mulai memperlihatkan kenaikan
yang cukup signifikan sehingga
mampu memberikan kegairahan
bagi para petani garam di dalam
negeri untuk terus meningkatkan
produksinya.
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Menurut Dirjen Perdagangan
Luar Negeri Deperindag, Sudar
S.A., harga garam Kualitas 1 (K1)
siap muat truk di lahan petani (di
tempat pengumpulan atau collecting
point) dalam dua pekan pertama
bulan Juni 2004 sudah mengalami
kenaikan antara Rp 30.000/ton
sampai Rp 40.000/ton dari Rp
80.000/ton menjadi Rp 110.000 ton/
ton sampai Rp 120.000/ton atau naik
37,5% sampai 50%.
“Harga garam di tingkat petani
sudah mengalami kenaikan sejak
seminggu sebelum diterbitkannya
SK Menperindag No. 360/MPP/Kep/
5/2004 dari Rp 80.000/ton menjadi
Rp 110.000/ton sampai Rp 120.000/
ton. Jadi, rupanya pasar garam
sudah bereaksi terhadap rencana
pemerintah untuk menerbitkan
kebijakan mengenai pengaturan
impor garam ini dan setelah SK
terbit pun harga garam di tingkat
petani akan terus merangkak naik
hingga mencapai level harga yang
wajar bagi petani garam,” kata
Sudar dalam sebuah acara kunjungan di salah satu sentra produksi
garam rakyat di Kabupaten
Pamekasan, Madura, Jawa Timur,
belum lama ini.
Menurut Sudar, reaksi positif
terhadap kebijakan pengaturan
impor garam juga muncul dari pasar
garam di luar negeri (pasar ekspor)
berupa munculnya permintaan
garam Indonesia dari pasar di luar
negeri yang sebelumnya tidak
pernah terjadi. “Permintaan garam

dari pasar ekspor ini merupakan
yang pertama kalinya terjadi
sepanjang sejarah pergaraman
Indonesia. Order ekspor garam ini
datang dari Taiwan, China dan
Malaysia dengan permintaan
volume ekspor rata-rata 4.000 ton
sekali order.”
Harga ekspor untuk garam asal
Indonesia juga relatif lebih baik
yaitu rata-rata US$ 22/ton dibandingkan dengan harga garam yang
terjadi di pasar eskpor selama ini,
yang berkisar sekitar US$ 20/ton.
Namun demikian Sudar juga mengakui ada sebagian eksportir yang
mendapatkan kontrak ekspor garam
dengan harga lebih tinggi lagi, yaitu
US$ 26/ton. Beberapa eksportir
garam yang sudah mendapatkan
kontrak ekspor antara lain adalah
PT Garam dan PT Garindo.
Sudar mengatakan untuk
memenuhi kebutuhan garam di
dalam negeri yang mencapai 3,2
juta ton/tahun, Indonesia masih
banyak melakukan impor berbagai
jenis garam dari luar negeri,
terutama dari Australia dan India.
Impor garam industri pada tahun
2003 lalu mencapai 1,2 juta ton,
sedangkan impor garam konsumsi
mencapai 600.000 ton/tahun.
Sementara itu, produksi di dalam
negeri memang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan garam di
dalam negeri. Produksi garam lokal
rata-rata hanya mencapai 400.000
ton sampai 500.000 ton/tahun untuk
kualitas K1, sedangkan produksi
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garam kualitas K2 lebih besar yang
umumnya diperuntukkan bagi
garam konsumsi.
“Ironisnya, walaupun produksi
garam di dalam negeri masih jauh
lebih rendah dari volume kebutuh-

dapat mengimpor garam adalah
perusahaan yang selama ini bahan
bakunya bersumber minimal 50%
dari petani garam atau yang
melakukan kerjasama dengan
kelompok tani garam setempat.

dapat terserap oleh industri garam
di dalam negeri dan petani garam
bisa mendapatkan perbaikan
pendapatan dari kenaikan harga
garam. Harga garam kualitas K1 diharapkan naik dari Rp 90/kg men-

an garam yang ada di pasar
dalam negeri, harga garam

jadi 145/kg (naik 61%), K2
naik dari Rp 70/kg menjadi

produksi petani selalu

Rp 100/kg (naik 43%) dan

anjlok pada setiap men-

K3 naik dari Rp 50/kg

jelang musim panen raya
garam, sehingga penda-

menjadi Rp 70/kg (naik

patan dan kesejahteraan

40%).

petani garam tidak pernah

“Penerapan kebija-

meningkat. Karena itu,

kan impor garam ini juga

pemerintah kemudian me-

diharapkan dapat men-

netapkan kebijakan peng-

dorong produktivitas dan

aturan impor garam untuk

mutu garam yang dihasil-

mengatasi masalah ter-

kan petani, sehingga kua-

sebut,” tutur Sudar.
Menperindag

litas garam yang semula

Rini

M.S. Soewandi menam-

bertumpu pada kualitas

bahkan upaya peningkatan

rendah (K2 dan K3)

pendapatan petani garam

dengan komposisi K1 30%,

hingga kini belum tercapai

Garam produksi dalam negeri

maksimal karena adanya kendala

Impor garam dilarang pada satu

masih rendahnya kualitas garam
petani yang mengakibatkan lemahnya daya saing garam petani dibandingkan dengan garam impor.
Karena itu, Deperindag bersama
instansi terkait, para petani garam
dan para pelaku industri garam
telah sepakat untuk menata kembali
pengaturan impor garam dengan

bulan sebelum panen raya, pada

menerbitkan SK Menperindag No.
360/MPP/Kep/5/2004.

masa panen raya dan dua bulan
setelah panen raya dan impor garam
tetap akan dilarang apabila harga
garam kualitas K1, K2 dan K3
masing-masing berada di bawah Rp
145.000/ton, Rp 100.000/ton dan Rp
70.000/ton di tempat pengumpulan
dalam bentuk curai.
Dengan ditetapkannya ke -

Menurut Rini, dalam SK 360

bijakan impor garam, kata Rini,

tersebut ditetapkan importir yang

diharapkan seluruh garam petani
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K2 20% dan K3 50%

menjadi kualitas K1 50%, K2 30%
dan K3 20,” tutur Rini.
Masalah kualitas garam,
sangat penting dalam mendukung
peningkatan pemasaran dan pendapatan petani. Karena itu, tambah
Rini, pemerintah pimpinan Presiden
RI Megawati Soekarnoputri dalam
kesempatan tersebut memberikan
bantuan 12 paket mesin pencuci,
pengering dan mesin iodisasi untuk
dimanfaatkan oleh 12 kelompok
tani garam di 11 kabupaten di enam
propinsi. mip
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Menanti Kebijakan
Harmonisasi Tarif BM Baja
Produk baja merupakan salah
satu produk industri yang cukup
penting untuk mendukung proses
pembangunan di dalam negeri.
Namun bagi Indonesia sebagai
negara produsen baja yang sekaligus
juga menjadi importir baja yang
cukup besar, maka kebijakan
proteksi industri baja di dalam
negeri melalui mekanisme tarif Bea
Masuk/BM harus betul-betul diHRC

selaraskan dengan kebijakan impornya agar upaya pemenuhan kebu-

harusan agar diperoleh penyele-

kelompok, yaitu kelompok produk

tuhan baja di dalam negeri, baik

saian jalan tengah yang semaksimal

baja

yang bersumber dari baja produksi

mungkin dapat mengakomodasikan

product) dan kelompok produk baja

dalam negeri maupun baja yang

kepentingan industri di dalam

batangan (long product). Untuk

bersumber dari impor tidak meng-

negeri maupun kepentingan peme-

alami gangguan yang berarti.

tahap pertama telah diusulkan

nuhan kebutuhan baja impor di

Karena itu, diperlukan satu

pasar domestik.

lembaran/lantaian

(flat

harmonisasi tarif BM untuk baja
lembaran dan selanjutnya akan

kebijakan industri dan perdagangan

Departemen Perindustrian dan

yang dapat melakukan dua fungsi

Perdagangan (Deperindag) sendiri

sekaligus, yaitu memberikan iklim

hingga saat ini masih melakukan

usaha yang kondusif guna men-

pembahasan masalah harmonisasi

dorong perkembangan industri baja

tarif tersebut dengan Tim Teknis

nasional dan mempermudah masuk-

Bea Masuk dan Pungutan Ekspor,

nya baja impor yang memang sangat

Departemen Keuangan (Depkeu).

baja lembaran/lantaian canai panas

Menperindag Rini M.Sumarno

(hot roll coil/HRC), karena HRC

Untuk memenuhi persyaratan

Soewandi mengatakan, rencana

merupakan produk dasar yang

tersebut, kebijakan harmonisasi

jangka panjang harmonisasi tarif

memiliki keterkaitan yang luas

tarif baja merupakan suatu ke -

BM baja dilakukan dalam dua

sehingga keberadaanya sangat

dibutuhkan di pasar domestik.
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segera disusul dengan harmonisasi
tarif BM untuk baja batangan.
Produk yang dijadikan sebagai
basis dalam harmonisasi tarif BM
untuk baja lembaran adalah produk
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menentukan kemandirian industri

memperhatikan proses industria-

asosiasi perusahaan industri lainnya

nasional berbasis baja.

lisasi dan keunggulan komparatif,

seperti GAMMA, Gabel, Gapsi,

Ada tiga pertimbangan pokok

serta perkembangan pola perda-

Gapipa dll. serta menurunnya harga

dalam melakukan harmonisasi tarif

gangan baik nasional maupun

baja (HRC dan CRC) di pasar

BM baja ini, Pertama, keseimbang-

internasional. Ketiga, tingkat

dunia.

an antara harga pokok produksi

proteksi efektif (Effective Rate of

(HPP) dalam negeri dengan harga

Protection/ERP) yang sama dari hulu

impor (dalam kondisi normal) dan

ke hilir untuk memberikan tingkat

tetap melakukan perbandingan

perlindungan yang sama terhadap

(benchmarking) dengan negara-

seluruh industri berbasis baja.

Harga HRC dan CRC yang
pada bulan April 2004 sempat
melonjak ke level US$ 670/ton dan
US$ 727/ton, pada awal Juni 2004
sudah mulai turun masing-masing

negara produsen baja sejenis.

Dengan memperhatikan ke-

Sedangkan untuk produk-produk

tiga pertimbangan itu, maka

tertentu yang bersifat strategis tetap

besaran tarif BM baja lembaran/

memperhatikan

kepentingan

lantaian dalam rangka harmonisasi

karena pemerintah China me-

nasional sebagaimana dilakukan

tarif tersebut adalah tarif BM

nurunkan target pertumbuhan

oleh negara-negara lain.

produk hulu baja (slab dan billet)

ekonominya dari 9,5% menjadi 7-

Kedua, kemampuan daya saing

0%, tarif BM produk antara baja

8% dan mengurangi pengeluaran

industri baja nasional dengan

(HRC, plate dan CRC) 7%-14%
dan tarif BM produk hilir

pembangunan infrastruktur sebesar

(pipa, BjLS, Alsintan

di Eropa, terutama di sektor real

dll.) 18%-20%.

estate, juga mengalami penurunan.

Selain ketiga pertimbangan utama tersebut, masih ada faktor
lain yang juga menjadi
bahan pertimbangan bagi
pemerintah dalam memutuskan kebijakan harmonisasi tarif BM baja,

WRC
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menjadi US$ 609/ton dan US$ 636/
ton. Penurunan harga terjadi

20%. Di samping itu, konsumsi baja

Dengan berbagai pertimbangan itu,
kata Menperindag, Deperindag
mengusulkan kepada Tim Tarif Bea
Masuk dan Pungutan Ekspor
Departemen Keuangan agar dalam
jangka panjang (2004-2010) tarif
bea masuk baja ditetapkan menjadi

yaitu masukan dari dunia

0% untuk produk baja hulu (slab

usaha yang tergabung

dan billet), 5%-10% untuk produk

dalam Kamar Dagang

baja antara (HRC, plate dan CRC)

dan Industri (Kadin)

serta 15%-20% untuk produk hilir

Indonesia maupun dari

(pipa, BjLS, Alsintan dll.).

mip
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Menper
indag Ubah Ketentuan
Menperindag
Perdagangan Gula Antar Pulau
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag) Rini
M.Sumarno Soewandi mengubah
sejumlah klausul dalam ketentuan
tentang perdagangan gula antar
pulau sebagai upaya untuk lebih
mempermudah kegiatan pendistribusian gula sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya.
Pengaturan perdagangan gula antar
pulau ini juga ditujukan untuk
lebih memperketat pengawasan
perdagangan gula di dalam negeri
guna menekan sekecil mungkin
perdagangan gula impor ilegal di
pasar domestik.
Perubahan ketentuan perdagangan gula antar pulau tersebut
tertuang dalam SK Menperindag

Gula impor tidak boleh di antar pulaukan

mengubah

“Khusus untuk gula kristal

sejumlah pasal dalam SK No. 61/

rafinasi yang berasal dari gula kristal

MPP/Kep/2/2004, yaitu Pasal 2,

mentah hanya dapat diantarpulau-

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

kan langsung kepada industri

2004 Menperindag

Dengan perubahan tersebut
maka bunyi Pasal 2 berubah menjadi

makanan, minuman atau farmasi,”
kata Menperindag.

gula yang diperdagangkan antar

Dalam pasal 2 SK Menper-

pulau meliputi gula kristal putih

indag sebelumnya (No. 61/2004)

produksi dalam negeri, gula kristal

disebutkan, gula yang dapat diper-

MPP/Kep/2/2004 tentang Perda-

rafinasi produksi dalam negeri yang

dagangkan antar pulau meliputi

gangan Gula Antar Pulau yang

berasal dari tebu, dan gula kristal

gula kristal putih produksi dalam

salinannya diterima Media Indag di

rafinasi produksi dalam negeri yang

negeri dan impor; dan gula kristal

Jakarta, pertengahan Mei 2004 lalu.

berasal dari gula kristal mentah/

rafinasi produk dalam negeri yang

Melalui SK No. 334/MPP/Kep/5/

gula kasar.

berasal dari tebu.

No. 334/MPP/Kep/5/2004, tanggal 11
Mei 2004 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menperindag No. 61/
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Kebijakan
Menperindag juga mengubah

putih produksi dalam negeri dan

Sementara dalam SK baru

pasal 3 menjadi berbunyi gula yang

gula rafinasi produksi dalam negeri

Pasal 5, Menperindag mengubah

dilarang diperdagangkan antar

yang berasal dari tebu hanya dapat

ketentuan menjadi setiap pelak-

pulau adalah gula kristal putih

diperdagangkan antar pulau oleh

sanaan perdagangan gula antar

impor, gula kristal rafinasi impor dan

Pedagang Gula Antar Pulau

pulau, PGAPT wajib melampirkan

gula kristal mentah/gula kasar.

Terdaftar (PGAPT).

Dalam pasal 3 SK lama di-

“Khusus gula rafinasi produksi

sebutkan, gula yang dilarang untuk

dalam negeri yang berasal dari gula

diperdagangkan antar pulau meli-

kristal mentah dapat diperdagang-

puti gula kristal rafinasi produksi

kan antar pulau oleh industri

dalam negeri yang berasal dari gula

rafinasi atau PGAPT,” kata Menper-

kristal mentah/gula kasar, kecuali

indag.

Surat Persetujuan Perdagangan
Gula Antar Pulau (SPPGAP) dari
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
Deperindag. SPPGAP harus memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai jenis, jumlah, daerah
asal, daerah tujuan, PGAPT

diperdagangkan dari industri rafi-

Dalam SK lama Pasal 4 disebut-

nasi kepada industri makanan,

kan, gula hanya dapat diperdagang-

minuman dan farmasi; gula kristal

kan antar pulau oleh PGAPT dan

rafinasi impor; serta gula kristal

PGAPT dapat melakukan perda-

mentah/gula kasar.

gangan antar pulau dari daerah asal

men seperti surat rekomendasi

gula atau dari daerah tujuan gula

kepala dinas propinsi daerah

atau dari daerah lain.

pemasok gula yang memuat kete-

Menperindag juga mengubah
bunyi Pasal 4 menjadi gula kristal

pengirim dan distributor penerima.
Untuk memperoleh SPPGAP,
PGAPT wajib melampirkan doku-

rangan kelebihan persediaan
gula di daerahnya. Demikian
juga surat rekomendasi kepala
dinas propinsi daerah penerima
gula yang memuat keterangan
kekurangan gula di daerahnya,
serta surat pernyataan dari
produsen gula/pabrik gula yang
menyatakan gula yang akan
diperdagangkan adalah benar
berasal dari produsen gula/pabrik
Gula produksi dalam negeri yang siap di antar pulaukan

Media Industri dan Perdagangan

gula.

mip

25

Ekonomi & Bisnis

Penjualan Terigu
Selama 2003 Turun 1,44%
Volume penjualan atau konsumsi tepung terigu selama tahun
2003 mengalami penurunan sebesar 46.591 ton atau turun sekitar
1,44% dari volume konsumsi tepung
terigu selama tahun 2002 yang
mencapai 3.229.385 ton menjadi
3.182.794 ton pada tahun 2003.
Data Asosiasi Produsen Terigu
Indonesia (Aptindo) menyebutkan
penurunan penjualan tepung terigu
itu terjadi baik pada tepung terigu
yang berasal dari produksi
dalam negeri maupun
tepung terigu yang berasal
dari impor.
Menurut catatan
Aptindo, penjualan tepung terigu produksi
dalam negeri turun sebesar 1,35% dari 2.884.
995 ton pada tahun 2002
menjadi 2.846.029 ton
pada tahun 2003. Sementara itu, penjualan tepung
terigu impor turun sebesar
2,21% dari 344.390 ton pada tahun
2002 menjadi 336.765 ton pada
tahun 2003.
Walaupun penjualan tepung
terigu produksi lokal mengalami
penurunan, namun selama tahun
2003 konsumsi tepung terigu
nasional masih tetap didominasi
tepung terigu produksi dalam
negeri, yaitu sebanyak 2.846.029
26

ton atau sekitar 89,42% dari total
konsumsi tepung terigu sebanyak
3.182.794 ton. Sedangkan pangsa
tepung terigu impor di pasar
domestik mengalami penurunan dari
10,66% pada tahun 2002 menjadi
10,58% pada tahun 2003.
Data Aptindo juga menyebutkan, walaupun volume penjualan
tepung terigu secara nasional mengalami penurunan selama tahun
2003, namun tidak semua perusa-

haan produsen tepung terigu di
dalam negeri mengalami penurunan penjualan tepung terigu selama
tahun 2003. Dari empat perusahaan
produsen tepung terigu di dalam
negeri, dua perusahaan diantaranya, yaitu PT Indofood Sukses
Makmur Bogasari Flour Mill dan PT
Sriboga Raturaya mengalami penurunan penjualan tepung terigu,

sedangkan dua perusahaan lainnya,
yaitu PT Berdikari dan PT Panganmas
Intipersada justru mengalami
peningkatan volume penjualan.
Menurut data Aptindo tersebut, penurunan penjualan tepung
terigu terbesar selama tahun 2003
dialami oleh PT Indofood Sukses
Makmur Bogasari Flour Mill, yaitu
sebesar 111.894 ton atau 4,87% dari
2.295.598 ton pada tahun 2002
menjadi 2.183.704 ton pada tahun
2003. Sedangkan PT Sriboga Raturaya mengalami penurunan volume
penjualan tepung terigu
sebesar 2,95% dari 191.
500 ton pada tahun 2002
menjadi 185.842 ton pada
tahun 2003.
Sementara itu, PT
Berdikari selama tahun
2003 berhasil meningkatkan volume penjualan
tepung terigunya sebesar
Terigu
25,63% dari 263.045 ton
pada tahun 2002 menjadi 330.465
ton pada tahun 2003 atau meningkat sekitar 67.420 ton. Sedangkan
PT Panganmas Intipersada berhasil
menaikkan volume penjualan tepung terigu sebesar 8,28% dari
134.852 ton pada tahun 2002
menjadi 146.018 ton pada tahun
2003 atau meningkat sebesar 11.166
ton. mip
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China dan Vietnam Terkena Sanksi
Dumping Udang di AS,
RI Dapat Imbasnya
Pada tanggal 6 Juli 2004 lalu
pemerintah Amerika Serikat (AS)
melalui Departemen Perdagangannya (US Commerce Department) secara resmi mengumumkan
kebijakan baru mengenai pengenaan tarif bea masuk anti dumping
sementara (BMADS) terhadap
China dan Vietnam, dua negara
pemasok udang utama ke pasar AS.
Alasannya berdasarkan penye lidikan awal yang dilakukan
Departemen Perdagangan AS, di-

Udang lokal

peroleh indikasi kuat bahwa kedua

lain yang juga akan terkena

pasar, sedangkan keempat negara

negara tersebut selama ini telah

kebijakan anti dumping udang di

lainnya (India, Thailand, Brazil

memasok udang ke pasar AS

pasar AS adalah India, Thailand,

dan Ekuador selama ini dianggap

dengan harga di bawah harga pasar

Brazil dan Ekuador, namun kepu-

telah menerapkan sistem ekonomi

(harga dumping) sehingga meng-

tusan mengenai pengenaan tarif

pasar).

akibatkan terjadinya kerugian

BMADS bagi keempat negara itu

Dengan alasan itu pula, ter-

(injury) bagi para produsen udang

baru akan diumumkan pada akhir

hadap keempat negara itu peme-

di dalam negerinya.

Juli 2004.

rintah AS diperkirakan tidak akan

Melalui kebijakan anti dum-

Sejumlah analis mengatakan

menerapkan kebijakan anti dum-

ping tersebut para pemasok udang

kebijakan anti dumping terhadap

ping sekeras yang diberlakukan

segar, udang beku maupun udang

ekspor udang dari China dan

terhadap China dan Vietnam.

kaleng dari China dikenakan tarif

Vietnam diumumkan lebih dulu

Kebijakan pemerintah AS

BMADS yang berkisar antara 12%

ketimbang kebijakan anti dumping

tersebut telah mendapatkan reaksi

hingga 112%, sedangkan para

terhadap ekspor udang dari India,

keras dari pemerintah China dan

pemasok udang dari Vietnam

Thailand, Brazil dan Ekuador

Vietnam dengan menyatakan

dikenakan tarif BMADS yang

karena China dan Vietnam di-

bahwa kebijakan anti dumping itu

berkisar antara 8% hingga 93%.

anggap merupakan negara yang

merupakan kebijakan proteksi yang

Selain China dan Vietnam, negara

tidak menerapkan sistem ekonomi

tidak tahu malu. Mereka mem-
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bantah telah melakukan praktek

Gordon menyatakan cukup puas

Departemen Perindustrian dan

dumping, sebab para pemasok

dengan kebijakan yang diambil

Perdagangan (Deperindag) Pos M.

(industri) udang di China dan

pemerintah AS mengingat hal itu

Hutabarat mengatakan sampai saat

Vietnam selama ini mampu menjual

akan menghindarkan industri

ini Deperindag belum mendapat-

udang dengan harga lebih murah

udang AS dari ancaman pemutusan

karena mereka dapat beroperasi

kan pengaduan ataupun keluhan

hubungan kerja (PHK) besar-

jauh lebih efisien ketimbang para

besaran terhadap puluhan ribu

dari kalangan pengusaha udang di

pesaingnya di AS. Vietnam meng-

pekerja yang terlibat di industri

aku kebijakan anti dumping

tersebut di AS.

dan nelayan udang di negara
tersebut. Sebab selama ini AS menjadi negara tujuan ekspor udang
terbesar bagi Vietnam dengan nilai
ekspor mencapai US$ 500 juta per
tahun dan udang merupakan
komoditi ekspor terbesar ketiga bagi
negara bekas jajahan Prancis itu.
Kebijakan anti dumping tersebut merupakan tanggapan pemerintah AS terhadap petisi anti
dumping yang diusulkan asosiasi
pengusaha udang AS ‘Southern

nya udang impor asal China ataupun
Vietnam.

pemerintah AS akan sangat memukul sekitar dua juta petambak

dalam negeri mengenai membanjir-

“Namun menurut informasi

Indonesia Dapat Imbas

dari asosiasi pengusaha udang,

Dikenakannya kebijakan anti

impor udang Indonesia saat ini

dumping terhadap komoditi udang

hanya berkisar antara 2% sampai 3%

dari China dan Vietnam di pasar AS

dari total konsumsi udang di dalam

ternyata telah membawa dampak

negeri. Kalau begitu kondisinya,

terhadap

di

maka udang impor yang masuk dari

Indonesia dengan meningkatnya

China atau Vietnam yang kabarnya

industri

udang

ekspor udang dari China dan
Vietnam ke Indonesia yang terjadi
dalam beberapa waktu terakhir ini.
Walaupun belum ada data resmi
baik dari Badan Pusat Statistik
(BPS) maupun dari Departemen

harganya lebih murah itu tidak
dapat dikenakan instrument dumping. Karena syarat mutlak yang
harus dipenuhi untuk mengajukan
petisi dumping adalah terjadinya
injury yang dialami pengusaha atau

Shrimp Alliance’ pada bulan

Perindustrian dan Perdagangan

Desember 2003 lalu yang menyata-

(Deperindag) mengenai pening-

kan bahwa udang impor murah

katan impor udang dari kedua

telah mengakibatkan merosotnya

negara itu, namun setidaknya indi-

hasil panen udang AS menjadi US$

kasi itu telah menimbulkan kekha-

550 juta pada tahun 2002 dari US$

watiran

pengusaha

masalah bangsa Indonesia sekarang,

1,25 miliar pada tahun 2000.

perikanan Indonesia seperti diakui

kata Pos, adalah apabila Indonesia

Walaupun tarif anti dumping

Wakil Ketua Umum Gabungan

dijadikan sebagai tempat tranship-

yang ditetapkan pemerintah AS

Pengusaha Perikanan Indonesia

ment ekspor udang negara lain

tidak sebesar tarif anti dumping

(Gappindo), Johannes Kitono

(China atau Vietnam) untuk meng-

yang diusulkan Southern Shrimp

belum lama ini.

hindari pembatasan impor di negara

kalangan

Alliance hingga 200%, namun

Dirjen Kerjasama Industri dan

ketua asosiasi tersebut, Eddie

Perdagangan Internasional (KIPI)
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perusahaan di dalam negeri sebagai
akibat dari meningkatnya impor
produk dimaksud,” kata Pos.
Ya n g m u n g k i n m e n j a d i

tujuan ekspor yang sesungguhnya
seperti AS atau Uni Eropa.

mip
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Ekspor Indonesia ke Malaysia
Tumbuh 15,52%
818,15 juta atau meningkat sekitar

Kementerian Pariwisata Malaysia,

Malaysia selama tahun 2003 meng-

9,29%

dengan

Malaysian Tourism Promotion

alami kenaikan sebesar 15,52% dari

perolehan surplus perdagangan

Board dan Atase Perindag RI untuk

US$ 2,55 miliar pada tahun 2002

selama tahun 2002 yang mencapai

Malaysia. Selain diikuti para pe-

Nilai ekspor Indonesia ke

dibandingkan

menjadi US$ 2,95

serta dari Malaysia

miliar pada tahun

dan Indonesia, pa-

2003. Sementara

meran ini juga di-

itu, pada tahun yang

ikuti para peserta

sama impor Indo-

dari

nesia dari Malaysia

Singapura

mengalami kenaik-

China.

Thailand,
dan

an sebesar 18,11%

Menurut

dari US$ 1,80 miliar

Nurma ningsih,

menjadi US$ 2,12

neraca perdagang-

miliar.

an

Indonesia

dengan Malaysia

Atase PerinPasar mebel di Malaysia masih menjanjikan

dustrian dan Perda-

terus mengalami

gangan (Atperindag) RI di Kuala

US$ 748,63 juta,” kata Nurma-

surplus bagi Indonesia, setidaknya

Lumpur, Nurmaningsih mengatakan

ningsih di sela-sela acara pelun-

dalam kurun lima tahun terakhir.

dengan nilai ekspor dan impor se-

curan pameran perdagangan dan

Pada tahun 1999 surplus perda-

besar itu selama tahun 2003

pariwisata ‘1st Indo-Asia Expo 2004’

gangan Indonesia mencapai nilai

Indonesia mengalami surplus per-

yang akan diselenggarakan pada 23-

US$ 526,23 juta, tahun 2000 naik

dagangan dengan Malaysia sebesar

26 September 2004 di Mid Valley

menjadi US$ 561,98 juta, tahun

US$ 818,15 juta.

Exhibition Centre, Kuala Lumpur,

2001 naik menjadi US$ 678,89 juta

Malaysia.

dan pada 2002 menjadi US$ 748,63

“Berdasarkan data Depar-

juta.

tement of Statistics Malaysia,

Penyelenggaraan pameran

Neraca perdagangan Indonesia

‘1st Indo-Asia Expo 2004’ didukung

Sementara itu, total nilai

dengan Malaysia selama tahun 2003

penuh oleh Wakil Perdana Menteri

perdagangan Indonesia-Malaysia

mengalami surplus sebesar US$

Malaysia Dato Seri Mohd. Najib,

cenderung terus meningkat dari
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meningkat dengan pertumbuhan
rata-rata 2,63% per tahun, yaitu
dari US$ 3,7 miliar pada tahun 1997
menjadi US$ 4,21 miliar pada tahun
2002. Pertumbuhan impor rata-rata
yang cukup tinggi dilakukan
dengan Kamboja, yaitu sebesar
47,45% per tahun.
Melalui penyelenggaraan
pameran perdagangan dan pariwisata ‘1st Indo-Asia Expo 2004’
Pasar mebel Indonesia mulai tersaingi mebel China

tersebut diharapkan hubungan

US$ 2,99 miliar pada tahun 1999

naik 40,17% dibandingkan nilai

perdagangan kedua negara dapat

menjadi US$ 3,98 miliar pada tahun

perdagangan migas tahun 2002

lebih meningkat lagi dan semakin

2000 dan sedikit melemah pada

yang mencapai US$ 397,75 juta.

banyak produk dan jasa Indonesia
yang diekspor ke negeri jiran

tahun 2001 menjadi US$ 3,81

Pertumbuhan ekspor non migas

miliar. Namun pada tahun 2002 nilai

Indonesia ke Malaysia merupakan

perdagangan Indonesia-Malaysia

yang tertinggi dibandingkan dengan

“Selama ini banyak sekali

kembali naik menjadi US$ 4,36

pertumbuhan ekspor ke negara

kalangan dunia usaha Malaysia

miliar dan pada tahun 2003 menjadi

lainnya di kawasan ASEAN. Pada

yang berminat menjalin hubungan

US$ 5,08 miliar.

kurun waktu tahun 1997-2002 rata-

dagang dan investasi dengan peng-

Perdagangan non migas men-

rata petumbuhan ekspor Indonesia

usaha Indonesia serta memanfaat-

dominasi nilai perdagangan Indo-

ke Malaysia mencapai angka 7,7%

kan Malaysia sebagai pintu gerbang

nesia-Malaysia. Pada tahun 2003

per tahun, sedangkan rata-rata

ekspor ke negara lain. Sebab mereka

misalnya nilai perdagangan non

pertumbuhan ekspor Indonesia ke

tahu banyak barang Indonesia yang

migas mencapai US$ 4,52 miliar

negara-negara ASEAN pada kurun

memiliki kualitas tinggi dan banyak

(dari total nilai perdagangan US$

waktu tersebut hanya 1,66% per

dicari pembeli di luar negeri.

5,08 miliar) atau naik 14,22% di-

tahun, yaitu dari US$ 8,17 miliar

Mereka juga tahu selama ini banyak

bandingkan nilai perdagangan non

pada tahun 1997 menjadi US$ 8,87

produk Indonesia yang dipasarkan

migas tahun 2002 yang mencapai

miliar pada tahun 2002.

melalui Singapura, bahkan sebagian

tersebut.

US$ 3,96 miliar. Sedangkan nilai

Sebaliknya, perkembangan

besar barang yang dipasarkan di

perdagangan migas selama tahun

impor Indonesia dari negara-negara

Singapura berasal dari Indonesia,”

2003 mencapai US$ 557,53 juta atau

ASEAN selama periode 1997-2002

katanya.
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Relatif Stabil Selama Pilpres
Harga berbagai kebutuhan
pokok masyarakat tidak mengalami
lonjakan selama berlangsungnya
kampanye Pemilihan Umum
(Pemilu) Presiden dan Wakil
Presiden hingga pelaksanaan
pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden pada 5 Juli 2004 lalu. Hal
itu menunjukkan bahwa hiruk
pikuk penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden tidak
membawa dampak psikologis
berupa gejolak harga barang.
Dirjen Perdagangan Dalam
Negeri Departemen Perindustrian
dan Perdagangan (Deperindag)
Rifana Erni mengatakan secara
umum harga berbagai kebutuhan
pokok di dalam negeri tidak
mengalami gejolak selama berlangsungnya kampanye hingga pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.
“Harga berbagai kebutuhan
pokok di dalam negeri tetap stabil
dan sama sekali tidak terlihat adanya gejolak meskipun berlangsung
kegiatan kampanye dan Pemilu.
Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa secara psikologis masyarakat
kini tidak lagi terpengaruh oleh
hiruk pikuk kampanye Pemilu
sehingga tidak ada lagi yang namanya panic buying yang seringkali
mengakibatkan lonjakan harga
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barang di pasar seperti terjadi pada
waktu-waktu lalu,” kata Rifana.
Namun demikian, Rifana
mengakui dalam beberapa waktu
terakhir ini terdapat dua komoditi
kebutuhan pokok masyarakat yang
harganya di pasaran tetap bertahan
pada level tinggi. Kedua komoditi
yang harganya tetap tinggi tersebut
adalah telur ayam dan cabe merah.
Harga telur ayam di pasar-pasar
tradisional di wilayah Jabotabek
hingga kini masih tetap relatif
tinggi, yaitu Rp 8.000/kg, bahkan di
sejumlah daerah di luar Jabotabek
harga telur ayam tetap bertengger
di atas Rp 9.000/kg. Tingginya
harga telur ayam, kata Rifana,
sudah berlangsung sejak terjadinya
serangan penyakit Avian Influenza
atau Flu Burung yang ternyata di
Indonesia penyakir tersebut lebih
banyak menyerang ayam petelur
ketimbang ayam pedaging.
“Akibat serangan penyakit Flu
Burung yang lebih banyak menyerang ayam petelur, produksi telur
dari para peternak telur mengalami
penurunan sehingga pasokan telur
ke pasar dalam negeri pun merosot.
Karena itu, harga telur ayam di pasar
domestik pun terus meningkat,”
tutur Rifana.
Tingginya harga telur ayam di
dalam negeri akibat kurangnya

pasokan telur ayam dari para
peternak ayam petelur sempat
mencuatkan isu masuknya telur
ayam selundupan dari Malaysia.
Namun Rifana membantah, karena
setelah dicek jajarannya ke pelabuhan, ternyata isu tersebut hanyalah isapan jempol belaka.
Selain telur ayam, komoditi
lainnya yang harganya di pasar
dalam negeri tetap bertahan pada
level tinggi adalah cabe merah.
Menurut Rifana, harga cabe merah
dalam beberapa waktu terakhir ini
tetap bertahan pada level Rp
17.000/kg di wilayah Jabotabek.
“Seperti yang terjadi pada
kasus telur ayam, lonjakan harga
cabe merah ini juga terjadi akibat
merosotnya pasokan cabe merah di
pasar dalam negeri menyusul terjadinya kegagalan panen cabe
merah di sejumlah sentra produksi
komoditi tersebut khususnya di
Jawa Timur dan Jawa Tengah,” kata
Rifana.
Pasar cabe merah di wilayah
Jabotabek biasanya mendapatkan
pasokan cabe merah dari Jawa
Timur dan Jawa Tengah. Namun
dengan terjadinya kegagala panen
cabe merah di kedua wilayah itu,
maka pasokan cabe merah ke Jabotabek pun merosot sehingga memicu terjadinya kenaikan harga. mip
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Komoditi

Bappebti Tunjuk BCA Kelola Dana
Jaminan dan Margin Berjangka
B a d an Pe n g a w a s Perda-

dahulu men-

gangan Berjangka Komoditi (Bap-

dapatkan izin

pebti) Departemen Perindustrian

dari Bappebti,”

dan Perdagangan (Deperindag)

kata Ardian-

menunjuk PT Bank Central Asia

syah kepada

Tbk (BCA) sebagai bank penyimpan

pers

margin, dana jaminan dan dana

acara. Menu-

kompensasi dalam rangka pelak-

rut Ardian-

sanaan kegiatan perdagangan ber-

syah, penun-

jangka di Indonesia. Penunjukan

jukan PT BCA

itu ditetapkan melalui Surat

dimaksudkan

Keputusan (SK) Kepala Bappebti

untuk mem-

Deperindag.

berikan pilih-

Kepala Bappebti Ardiansyah

an

seusai

layanan

Parman sendiri menyerahkan secara

perbankan

langsung izin tersebut kepada mana-

kepada para

jemen PT BCA Tbk yang diwakili

pelaku pasar

Wakil Presdir PT BCA Aswin

perdagangan

Wirjadi dalam sebuah acara di

berjangka di

Kantor Pusat Departemen Perindus-

Indonesia

trian dan Perdagangan (Deper-

kegiatan perdagangan berjangkanya.

indag), Jakarta, belum lama ini.

“PT BCA Tbk sengaja dipilih

Selain menyerahkan izin bagi

“Dengan diterbitkannya izin se-

karena BCA dinilai memiliki

PT BCA Tbk, dalam acara tersebut

jaringan layanan yang sangat luas

Bappebti juga menyerahkan izin

di Indonesia, termasuk layanan e-

pialang berjangka kepada PT Panin

banking-nya yang dapat dilakukan

Futures, izin pialang berjangka yang

24 jam penuh sehari dan tujuh hari

dapat menawarkan amanat nasabah

sebagai bank penyimpan margin,

per minggu. Penunjukan BCA juga

untuk transaksi ke luar negeri bagi

dana jaminan dan dana kompen-

dilakukan atas saran yang diajukan

PT Topgrowth Futures dan izin

sasi. PT Bank Niaga sudah lebih

oleh para nasabah bursa berjangka

wakil pialang berjangka kepada 26

bagai bank penyimpan margin, dana
penjaminan dan dana kompensasi
kepada PT BCA Tbk, maka kini
terdapat dua bank swasta nasional
yang sudah mendapatkan izin
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dalam

BCA ditunjuk sebagai pengelola dana jaminan dan margin berjangka

menunjang

yang rata-rata memiliki rekening di
BCA,” kata Ardiansyah.
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profesional yang telah lulus ujian

margin, dana kompensasi dan dana

tersebut dapat berjalan dengan

sebagai wakil pialang berjangka.

jaminan, 31 perusahaan pialang

baik.

Dalam kesempatan itu juga

berjangka, 10 perusahaan pialang

Salah satu perangkat pen-

ditandatangani perjanjian kerja-

berjangka sebagai penyalur amanat

dukung yang sangat penting dalam

sama antara PT Kliring Berjangka

nasabah untuk transkasi kontrak

industri perdagangan berjangka,

Indonesia dengan PT Bank Central

berjangka luar negeri serta 260

kata Ardiansyah, adalah lembaga

Asia Tbk serta dilakukan penye-

tenaga profesional sebagai wakil

perbankan. Aksesibilitas dan kemu-

rahan sertifikat sebagai anggota

pialang berjangka.

dahan terhadap jaringan perbankan

kliring berjangka Indonesia kepada

Dalam kesempatan itu Ardian-

sangat dibutuhkan oleh pelaku

dua perusahaan pialang berjangka,

syah juga mengakui bahwa per-

pasar dalam meningkatkan akti-

yaitu PT Panin Futures dan PT

kembangan kegiatan usaha perda-

vitas transaksi. “BCA merupakan

Realtimeforex.

gangan berjangka di Indonesia yang

salah satu perbankan yang memiliki

Secara keseluruhan, tambah

sudah dimulai sejak tanggal 15

platform teknologi perbankan ter-

Ardiansyah, hingga kini Bappebti

Desember 2000 (sebagai pelak-

depan di industri perbankan, yaitu

telah menerbitkan berbagai per-

sanaan dari UU No. 32/1997 tentang

Integrated Banking System.

izinan di bidang perdagangan ber-

Perdagangan Berjangka Komoditi

BCA merupakan salah satu

jangka komoditi kepada para

dan peraturan pelaksananya) masih

Corporate Banking yang telah ber-

pelaku perdagangan berjangka yang

belum optimal, sehingga kebutuhan

hasil membangun core compe-

meliputi dua bank, yaitu PT Bank

infrastruktur maupun sumber daya

tence dengan platform bisnis ber-

Niaga dan PT Bank Central Asia

manusia pendukung yang me -

standar internasional, termasuk

Tbk sebagai bank penyimpan

madai sangat penting agar kegiatan

menerapkan prinsip kehati-hatian
yang telah teruji dan memiliki
jaringan 780 kantor cabang tersebar di seluruh Nusantara.
Beberapa fasilitas yang disediakan
BCA adalah internet banking,
mobile banking serta Klik BCA
Bisnis yang memudahkan nasabah bertransaksi di manapun
nasabah berada. Kemudahankemudahan tersebut merupakan
kebutuhan yang dapat mendukung kinerja para pelaku pasar
dalam industri perdagangan ber-

Gedung Bank Niaga
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jangka komoditi.

mip

33

Komoditi

Deperindag Tetap Pertahankan
Tarif BM Jagung 0%
Departemen Perindustrian dan

1.500/kg pada tahun 2004 yang

hasil dan telah mencukupi kebu-

Perdagangan (Deperindag) me-

antara lain disebabkan oleh kebi-

tuhan di dalam negeri, termasuk

mutuskan untuk tetap memper-

jakan pemerintah China untuk me-

untuk pemenuhan industri pakan

tahankan tarif Bea Masuk (BM)

ngurangi ekspor jagungnya, padahal

ternak. Dalam kondisi tersebut para

komoditi jagung sebesar 0% kendati

selama ini kita ketahui bahwa

petani jagung di dalam negeri perlu

sejumlah kalangan dalam beberapa

China merupakan salah satu negara

mendapatkan dukungan untuk

waktu terakhir ini telah meng-

eksportir jagung terbesar di dunia

pemasaran produknya.

usulkan agar pemerintah menaik-

saat ini,” kata Menperindag kepada

kan tarif BM jagung dari 0% men-

pers di Jakarta, belum lama ini.

jadi 30%.

Hingga saat ini, produksi
jagung di dalam negeri belum dapat

Meski demikian, Menperindag

memenuhi seluruh kebutuhan yang

Menteri Perindustrian dan

menyatakan pengenaan tarif BM

ada, termasuk untuk memenuhi

Perdagangan (Menperindag) Rini

jagung dapat dipertimbangkan

kebutuhan industri pakan ternak

M.S. Soewandi mengatakan Deper-

apabila program pengembangan

yang hingga kini masih terus

indag menilai pengenaan tarif BM

jagung di dalam negeri telah ber-

mengimpor jagung dari luar negeri

jagung tidak dibutuhkan lagi, karena
harga komoditi tersebut di pasar do mestik kini sudah
meningkat

hingga

dapat memberikan
keuntungan

yang

cukup memadai bagi
petani

jagung

di

dalam negeri.
“Saat ini harga
jagung

di

dalam

negeri menunjukkan
kenaikan dari Rp.
1.000/kg pada tahun
2003 menjadi Rp.
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Jagung, pertumbuhan dalam negeri meningkat
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negeri, Deperindag bersama
Departemen Pertanian (Deptan)
telah

melakukan

langkah-

langkah pengembangan tanaman
jagung di 14 kabupaten antara
lain di Kabupaten Kebumen, Pati,
Rembang,

Blora,

Wonogiri,

Lamongan dan Lampung Tengah
yang beberapa di antaranya telah
berhasil melakukan panen raya
jagung.
“Beberapa hal yang perlu
Jagung siap di panen

terus dilakukan adalah program

rata-rata lebih dari 1 juta ton per

katkan produktivitas tanaman

pembinaan agar produktivitas dan

tahun.

jagung dengan menggunakan

kualitas jagung yang dihasilkan

Berdasarkan data Badan Pusat

varietas jagung hibrida (jagung

dapat ditingkatkan, di samping

Statistik (BPS), produksi jagung

komposit) dan menggunakan pola

harga yang bersaing dan jaminan

nasional pada tahun 2003 mencapai

pemupukan berimbang. Selain itu,

kesinambungan pasokannya,” tegas

10,59 juta ton, sedangkan kebu-

pemerintah juga telah melakukan

Menperindag.

tuhan industri pemakai jagung di

program peningkatan produksi

Menperindag mengatakan

dalam negeri mencapai 4-5 juta ton/

jagung melalui perluasan areal

untuk mendukung usaha tani

tahun. Namun demikian Indonesia

tanaman jagung dengan melaku-

jagung dan usaha agribisnis lain-

masih melakukan impor jagung

kan peningkatan intensitas tanam

nya, khususnya menyangkut ke-

lebih dari 1 juta ton setiap tahun-

melalui pola tanam dan membuka

giatan angkutan (transportasi)

nya. Pada tahun 2001 impor jagung

lahan pertanian baru.

produk pertanian yang menjadi

Indonesia tercatat sebesar 1,03 juta

Dengan demikian diharapkan

bahan baku bagi industri. Pihak

ton (US$ 125,5 juta), tahun 2002

program pengembangan jagung

Deperindag kini sedang mengkaji

naik11,7% menjadi 1,15 juta ton

dalam negeri dapat memperluas

upaya pendirian AgriPort di daerah

(US$ 137,9 juta) dan pada tahun

kesempatan kerja dan meningkat-

yang potensial seperti Makassar dan

2003 naik lagi menjadi 1,27 juta ton

kan pendapatan petani yang

Cirebon bekerja sama dengan

(US$ 155,2 juta).

akhirnya akan menimbulkan gairah

Pemda setempat dalam rangka

petani dalam meningkatkan pro-

memfasilitasi angkutan jagung,

duksinya,” tutur Menperindag.

sehingga ongkos angkutnya lebih

Menurut Menperindag, untuk
pengembangan produksi jagung
lokal, pemerintah telah melakukan

Berkaitan dengan program

berbagai upaya antara lain mening-

pengembangan jagung di dalam
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murah dan pengirimannya menjadi
lebih cepat.

mip

35

Artikel

Industri TPT, Tetap “Hot”
Meski Terus Ditekan
oleh : Fau zi Aziz
Penilaian berbagai pihak
bahwa pelaku di industri tekstil
dan produk tekstil bakal kesulitan
mendapatkan pasar jika pasca
kuota dihapuskan, tidak sepenuhnya benar. Bahkan dugaan berbagai
pihak Indonesia akan terlindas
habis oleh China di pasar Kanada,
Amerika Serikat, maupun kawasan
pasar di Eropa Barat (Uni Eropa/
UE) juga tak sepenuhnya tepat.
Tudingan itu masih perlu dipertanyakan, karena pada saat itu
skenario pasar telah berubah total.
Bahkan pada saat itu tidak mustahil
posisi Indonesia dan China samasama memiliki peluang untuk melakukan persaingan secara langsung
di pasar dunia tanpa ada lagi
batasan.
Paspor yang dibutuhkan untuk
bisa masuk ke pasar ekspor secara
leluasa tanpa ada hambatan yang
berarti hanyalah bagaimana para
pelaku mampu membuat harga jual
yang kompetitif dengan para pesaing, waktu pengiriman yang sesuai
dengan jadwal kontrak, mengingat
produk ini sangat terpengaruh
iklim, dan yang terakhir adalah
mutu produk. Seberapa jauh produsen TPT nasional mampu memenuhi semua komitmen tersebut.
Pertanyaan ini menjadi penting
karena selama Indonesia mampu
memberikan tiga hal itu secara
kompetitif, maka peluang pasar
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sangat terbuka lebar. Bahkan tidak
mustahil kinerja ekspor nonmigas
tahun 2005 yang ditargetkan
tumbuh 10 persen, berpeluang besar
untuk diwujudkan. Dengan demikian kinerja produk TPT nasional
pada era pasca kuota semakin baik
untuk masuk ke pasar negaranegara yang selama ini merupakan
negara kuota, yakni Kanada, UE,
AS, dan Jepang.
Paparan di atas semakin memberikan pemahaman yang gamblang
bahwa kinerja ekspor industri TPT
tetap ada kemungkinannya tergerus pasarnya oleh para pesaing.
Sebaliknya juga demikian, yakni
peluang untuk memperbesar pasar
juga tetap ada. Artinya kondisinya
tetap fifty-fifty, tinggal bagaimana
para pelaku, regulator, maupun
sektor infrastruktur pendukung
lainnya seperti perbankan dan
operator lalu lintas barang ekspor
seperti Pelindo, Bea dan Cukai,
serta jasa freight forwading mau
memberikan komitmen untuk
mendukung aktivitas pelaku TPT.
Harapannya agar mereka bisa
memberikan tiga hal di atas, yakni
harga, waktu, dan kualitas. Dengan
demikian pelaku ekspor TPT tetap
bisa melangkah dengan baik, tanpa
ada rasa takut dihabisi oleh
produsen dari China, Vietnam,
Thailand, maupun produsen yang

datang dari AS, Kanada dan UE
itu.
Akan tetapi jika kendala yang
selama ini dikeluhkan oleh para
pelaku TPT, tentang proses birokrasi di pelabuhan yang demikian
besar, besarnya berbagai biaya
siluman, dan belum tersentuhnya
sektor perbankan untuk masuk ke
industri TPT dalam rangka mendukung restrukturisasi industri,
maka peluang itu akan sulit diraih.
Bahkan tidak mustahil target
ekspor itu pun bakal terganjal.
Mengingat TPT masih merupakan primadona ekspor dan untuk
membuktikan itu bukan hal yang
sulit. Tengok saja data kinerja
ekspor yang dibuat oleh Departemen
Perindustrian dan Perdagangan
(Depperindag), yang diolah dari
data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Data itu total nilai ekspor
TPT terus mengalami fluktuasi,
meski demikian posisinya tetap sebagai salah satu sektor yang mampu
memberikan kontribusi besar bagi
pundi-pundi keuangan negara. Pada
tahun 1999 nilai ekspor TPT mencapai nilai sebesar 7,16 miliar AS.
Setahun kemudian tepatnya tahun
2000 perolehan nilai ekspor
meningkat menjadi 8,20 miliar
dollar AS, dan setahun kemudian
mengalami sedikit penurunan menjadi 7,65 miliar dollar AS. Kinerja
TPT ini terus mengalami penurunan
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yang melambat pada tahun 2002
kembali dan hanya mampu meraup
nilai ekspor sebesar 6,89 miliar
dollar AS. Tahun 2003 nilai ekspor
TPT nasional kembali naik, meski
harga sedikit tetapi sudah menunjukkan trend yang membaik, yakni
sebesar 7,03 miliar dollar AS.
Data ini menunjukkan bahwa
kinerja TPT nasional masih baik
dan tetap menjadi primadona
ekspor. Realitas itu memberikan
harapan positif bahwa TPT masih
menjadi salah satu ujung tombak
ekspor. Stigma itu semakin kuat
ketika menilik nilai impor TPT
yang jauh lebih rendah dari kinerja
ekspornya. Tahun 1999 nilai impor
TPT mencapai 1,72 miliar dollar
AS, tahun 2002 naik menjadi 1,823
miliar dollar AS, dan tahun 2003
turun lagi menjadi 1,51 dollar AS.
Bandingkan dengan nilai impor
produk besi baja, otomotif, dan
mesin yang pada tahun 1999 sudah
mencapai 2,10 miliar dollar AS,
tahun 2000 naik dua kali lipat
menjadi 3,99 miliar dollar AS.
Tahun 2001 nilai impornya turun,
tetapi tetap sebesar 3,56 miliar
dollar AS. Akan tetapi pada tahun
2003 nilai impornya kembali
meningkat menjadi 3,87 dollar AS.
Sementara nilai ekspornya pada
tahun 1999 hanya mencapai 1,2
miliar dollar AS, tahun 2002
menjadi 1,25 miliar dollar AS, dan
tahun 2003 cuma sebesar 1,45 miliar
dollar AS.
Sekelumit gambaran itu sangat
jelas menunjukkan bahwa sektor
TPT masih layak ekspor, layak pasar,
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Produk pakaian jadi

layak produksi, dan layak bank.
Sektor ini bahkan layak untuk dijadikan sebagai salah satu maskot
bagi Deperindag untuk mewujudkan target pertumbuhan ekspor
mereka tahun 2005 sebesar 10
persen, sepanjang berbagai persyaratan mampu dipenuhi. Hal ini
diperlukan agar pada saat pengakhiran masa keemasan kuota awal
tahun 2005, sektor ini tidak terjerembab dalam persaingan pasar
yang tidak fair hanya karena
berbagai pihak kurang memberikan
dukungan maksimal. Sebab selama
ini sektor TPT seolah-olah hanya
menjadi sektor industri yang
tanggungjawabnya hanya di tangan
Depperindag.
Padahal tidak, banyak sektor
yang juga harus terlibat, yakni
perbankan di tangan Bank Indonesia, Bea dan Cukai di tangan
Departemen Keuangan, kepelabuhanan di tangan Departemen
Perhubungan, tenaga kerja, listrik,

dan infratstruktur. Oleh sebab itu
tanpa keterlibatan interdepartemen, kinerja yang ada sekarang
tidak menjadi maksimal. Bahkan
peluang untuk menambah investasi
dan tenaga kerja bisa berbalik menjadi petaka pemutusan hubungan
kerja, jika berbagai kendala yang
melibatkan banyak departemen
tidak di atasi secara bersama.
Karena itu, komitmen menjadi
kunci mutlak untuk menyelamatkan sektor ini agar tetap menjadi
primadona. Suka atau tidak suka
penghapusan kuota itu akan
dipakai sebagai pendidikan awal
bagi pelaku TPT bersaing tanpa
keistimewaan dari pemerintah
negara tujuan ekspor. Pasar pada 1
Januari 2005 akan menjadi satu
pasar yang begitu besar, siapa pun
yang siap dan efisien pasti akan
memenangkan pertarungan. Sebab,
dengan kebijakan satu pasar dunia
itu, maka struktur tarif bea masuk
impor yang diatur di bawah aturan
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Artikel
Organisasi Perdagangan Dunia
(World Trade Organization/WTO)
akan dirampingkan. Kondisi pasar
di negara kuota pun akan mengalami pola persaingan yang tergantung pada derajat persaingan
global, dan faktor-faktor keunggulan daya saing yang dimiliki oleh
setiap negara produsen. Pada saat
pasar global itu disatukan, semua
pelaku dari negara di dunia berpeluang penuh memasarkan
produk-produknya ke negara lain.
Oleh sebab itu, untuk mendukung agar sektor industri bisa
bertahan lebih kuat dalam upaya
memperbesar pangsanya di pasar
global, harus ada payung kebijakankebijakan dan komitmen tegas dari
interdepartemen. Bahkan, kalau
mungkin membuat kebijakan Pajak
yang lebih probisnis di bidang
manufaktur, menanggulangi impor
ilegal, penyeludupan, dan malpraktik yang meningkatkan biaya
produksi yang tak terduga.
Kebijakan industri di bidang TPT
yang merupakan salah satu bagian
dari kebijakan industri yang sedang
di susun oleh Deperindag, diharapkan dapat menjadi faktor penting
untuk mrevitalisasi industri TPT
nasional, sehingga setelah pasca
kuota nanti, sektor ini tetap
memiliki daya saing yang memadai.
Melihat paparan di atas, tidak
benar jika industri TPT nasional
dikatakan sekarat dan industri
yang tak layak bank, karena itu,
diharapkan berbagai pihak tidak
terjebak dalam pola pikir yang
pesimis, bakal terpuruk, dan kalah
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bersaing. Hal itu karena fundamental dan struktur industri TPT
nasional tetap memiliki kompetensi
dan daya saing yang kuat, prospek
yang cerah, dan memiliki track
record internasional yang bagus,
serta diperhitungkan oleh dunia.
Lepas dari setuju atau tidak,
primadona ekspor ini tetap harus
dipertahankan agar tidak ditekan
di pasar lokal maupun ekspor. Hal
ini mengingat di sektor ini ada
sekitar 1,82 juta tenaga kerja
langsung. Jumlah ini belum termasuk mereka yang bekerja di jalur
ritel, kemasan, dan ekspedisi.
Apabila jumlah ini turut diperhitungkan akan jauh lebih besar
lagi. Nilai investasi yang sudah
tertanam ke sektor ini pun sudah
mencapai puluhan miliar dollar AS,
jutaan industri pendukung, serta
kontribusi yang tidak kecil. Layak
jika sektor industri ini masuk dalam
sektor industri yang strategis,
mengingat memiliki kaitan risiko
politis, sosial, dan ekonomi yang
sangat besar.
Menjelang pasca kuota,
kalangan pelaku TPT tetap yakin
bisa mengikuti irama permainan
pasar. Optimisme itu muncul karena
68 persen ekspor Indonesia saat ini
sudah masuk ke pasar nonkuota.
Sementara, daya saing Indonesia di
kawasan pasar tradisional (AS, UE,
Jepang, serta Kanada) atau negara
bekas kuota sekitar 32 persen.
Peluang justru semakin bisa ditingkatkan karena tak ada lagi pembatasan pasok.

Tudingan orang bahwa TPT
nasional akan digilas oleh China di
pasar global, juga tidak sepenuhnya
benar, meski peluang ke arah itu
tetap ada. Bahkan kalau boleh
dibilang, TPT China bukan merupakan ancaman bagi Indonesia.
Kenapa demikian? Karena segmentasinya berbeda dengan produk
Indonesia. Justru China bersama
Indonesia yang saat ini menjadi
pasar terbesar di dunia, jika pelaku
kedua negara bekerja sama. Dalam
posisi itu China maupun Indonesia
saling membutuhkan dan melengkapi.
Inilah babak baru bagi pelaku
industri TPT yang perlu diperhatikan oleh perbankan maupun
kalangan pelaku industri dan
regulasi pemerintah. Mengenai
prinsip kehati-hatian yang digunakan pihak perbankan sebagai acuan
dalam memberikan kreditnya tentu
dapat dimengerti. Tetapi hendaknya perlu dipahami bahwa, tidak
semua pelaku usaha yang bergerak
di bidang TPT kinerjanya buruk
dan tidak layak kredit. Oleh karena
itu, pemerintah terus mendorong
agar perbankan tetap memberikan
perhatian secara khusus kepada
pelaku industri TPT yang kinerjanya bagus untuk dapat diberikan
kredit dalam rangka pengembangan usahanya untuk mendukung (restrukturisasi permesinan
dan modal kerja). Karena, lepas
dari semua itu, sampai sekarang
kenyataannya sektor industri TPT
tetap yang terbaik dalam memburu
dollar AS. mip
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Ny. Agus Sutarmadji:

Memanfaatkan Eceng Gondok Menjadi
Produk Kerajinan yang Menarik

Ny. Agus Sutarmadji

Ny. Agus Sutarmadji, demikian
nama pemilik industri kerajinan
rumahan di kawasan Suryowijayan,
Kecamatan Mantrijeroan, Kelurahan Kota Yogyakarta yang memanfaatkan tangkai daun eceng gondok
sebagai bahan baku utama untuk
pembuatan berbagai produk kerajinan seperti tas, box tisu dan karpet
yang sangat unik dan menarik.
Pada awalnya, sebelum betulbetul terjun menggeluti industri
kerajinan eceng gondok, Ny. Agus
Sutarmadji memulainya dengan
mengikuti berbagai pelatihan yang
diselenggarakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Yogyakarta. Berbagai pelatihan
selalu diikutinya sejak tahun 1989
setelah usaha sulaman tangan yang
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sudah digelutinya sejak tahun 1985
mengalami kebuntuan.
“Setelah usaha sulam tangan
kami anggap tidak berkembang
dengan baik, maka pada tahun
1989 kami mulai mengalihkan
perhatian pada industri kerajinan
yang memanfaatkan eceng gondok
dan pelepah pisang sebagai bahan
baku utama. Ternyata usaha yang
baru kami geluti ini mendapatkan
respon pasar yang cukup baik
sehingga usaha kerajinan ini terus
berkembang seiring dengan terus
meningkatnya jumlah pesanan yang
kami terima dari tahun ke tahun,”
kata Ny. Agus Sutarmadji.
Menurutnya, usaha kerajinan
eceng gondok dan pelepah pisang-

nya dapat terus berkembang karena
kebutuhan pasar (domestik dan
internasional) terhadap barang
kerajinan tersebut terus meningkat
di samping ketersediaan bahan
baku yang cukup melimpah dan
mudah didapat di sekitar Yogyakarta.
Tekad Ny. Agus Sutarmadji
untuk terus mengembangkan
industri kerajinan eceng gondok
dan pelepah pisang menjadi semakin kuat setelah melihat realita
kehidupan anggota masyarakat
sekitar yang semakin hari semakin
sulit mendapatkan penghidupan
yang layak bagi keluarga. Jadi
sudah terpahat tekad yang kuat
dalam hati dan pikiran untuk menciptakan lapangan kerja guna
menampung para muda mudi
pengangguran, remaja putus
sekolah dan para mantan karyawan
yang terkena pemutusan hubungan
kerja alias PHK.
Dengan kerja keras dan perjuangan tanpa mengenal lelah serta
daya kreasi yang dimilikinya, Ny.
Agus Sutarmadji akhirnya mampu
membangun usaha industri kerajinan berbasis eceng gondok dan
pelepah pisang hingga mampu
mempekerjakan 17 karyawan yang
berasal dari kampung sekitar
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Suryowijayan dan kampung tetangga Wonosari .
“Selama ini sebagian besar
produk kerajinan yang kami produksi merupakan produk-produk
yang kami buat berdasarkan desain
yang dipesan oleh pihak pemesan
atau pembeli. Namun di luar
desain-desain yang dipesan oleh
para pemesan atau pembeli tersebut, kami juga mengembangkan
berbagai desain hasil kreasi kami
sendiri,” kata Ny. Agus yakin.
Setiap minggunya pesanan
demi pesanan dari pihak pembeli
selalu saja mengalir ke bengkel
kerja (workshop) miliknya, se hingga kesibukan dan aktivitas
kerja pun selalu terlihat di workshop Ny. Agus. “Kami merasa sangat
bersyukur kepada Tuhan karena
selama ini para karyawan kami
tidak pernah menganggur. Bahkan
kadang-kadang kami terpaksa harus
menolak pesanan dari pembeli
karena masih terbatasnya modal
kerja yang kami miliki.”
Untuk membantu mengatasi
masalah keterbatasan modal kerja,
maka untuk setiap pemesanan
pembuatan barang kerajinan eceng
gondok dan pelepah pisang Ny.
Agus Sutarmadji selalu menetapkan pembayaran di muka (down
payment) kepada pihak pemesan
yang berkisar antara 30% sampai
40%. Sisa pembayaran baru akan
dilunasi setelah barang selesai dikerjakan dan siap untuk diserahkan
kepada pihak pemesan.
“Namun tidak jarang juga ada
pemesan yang menunggak, bahkan
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ada juga yang tidak mau melunasi
sisa pembayaran barang pesanannya. Kasus-kasus seperti itu seringkali mengakibatkan semakin kesulitan modal kerja yang kami
hadapi selama ini,” tuturnya.
Untuk memperluas jaringan
produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, Ny.
Agus juga menjalin kerjasama
kemitraan dengan pengrajin barang
kerajinan eceng gondok di Kulon
Progo dan Bantul Yogyakarta.
Kedua pengrajin tersebut selalu
mendapatkan pembinaan dalam
teknik produksi dan desain produk
dari Ny. Agus Sutarmadji.
Untuk memenuhi kebutuhan
bahan baku, Ny. Agus Sutarmadji
mengatakan industrinya selalu
mendapatkan pasokan bahan baku
dari sejumlah pemasok tetap yang
kini sudah menjadi langganan.
Pasokan bahan baku eceng gondok
dan gedebog pisang yang sudah dikeringkan selalu dapat diperoleh
dengan mudah dari para pemasok

di Ambarawa, Kebumen dan
Cilacap.
Dalam proses pembuatannya,
bahan baku utama berupa tangkai
daun eceng gondok dengan ukuran
panjang tertentu dikombinasikan
dengan bahan lainnya seperti daun
gebang (agel), daun pandan, kulit
atau kayu dibentuk menjadi berbagai barang kerajinan yang sangat
unik dan menarik. Berbagai bentuk
barang kerajinan tersebut antara
lain tas wanita, box, kap lampu,
karpet, bantal, hiasan gantung dan
perabotan interior rumah lainnya.
Mengenai pemasaran produk
kerajinannya, Ny. Agus mengaku
tidak mengalami kesulitan karena
selama ini sudah terdapat delapan
eksportir yang secara rutin mengambil barang-barang kerajinan
produksinya untuk diekspor ke
mancanegara. Namun demikian dia
sendiri tidak mengetahui negara
mana saja yang selama ini menjadi
tujuan ekspor barang kerajinan
yang dibuatnya itu. mip
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