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Para pembaca majalah Media Industri yang budiman, tidak terasa waktu
terus berjalan dan kita kini sudah berada di paruh kedua tahun 2007. Banyak
peristiwa yang telah kita lewati bersama mulai dari peristiwa yang memilukan
sampai peristiwa yang menggembirakan. Selama tahun 2007, bangsa ini
sudah beberapa kali dilanda gempa bumi, bencana banjir, longsor, berbagai
kecelakaan lalulintas yang sangat memilukan hingga semburan Lumpur
panas di Sidoarjo, Jawa Timur yang sampai saat ini belum dapat diatasi
dengan baik. Mudah-mudahan di balik semua peristiwa itu, terdapat hikmah
yang dapat dipetik bangsa ini.
Selama tahun 2007 bangsa Indonesia juga mencatat sejumlah peristiwa
penting bagi sejarah negeri ini. Salah satu diantaranya adalah dicapainya
Kesepakatan Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Jepang atau lebih
dikenal dengan sebutan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement
(IJ-EPA). Kesepakatan yang ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono dan PM Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 di
Jakarta itu merupakan perjanjian kemitraan ekonomi bilateral pertama yang
ditandatangani Indonesia dengan negara lain.
Mengingat pentingnya perjanjian IJ-EPA tersebut bagi bangsa Indonesia,
Dewan Redaksi majalah Media Industri sengaja mengangkat kesepakatan
tersebut sebagai Laporan Utama dalam edisi majalah Media Industri
Nomor 3 Tahun 2007. Dalam laporan tersebut kami ketengahkan seluk
beluk kesepakatan tersebut mulai dari pertama kali dirintis oleh Presiden
RI Megawati Soekarnoputri dan PM Jepang Junichiro Koizumi pada tahun
2003 hingga ditandatanganinya kesepakatan IJ-EPA oleh Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono dan PM Jepang Shinzo Abe.
Dalam rubrik Kebijakan majalah Media Industri edisi Nomor 3 Tahun 2007
ini kami juga mengetengahkan berbagai kebijakan terkini yang dikeluarkan
pemerintah yang terkait dengan dunia industri nasional. Beberapa kebijakan
itu diantaranya adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2007 tentang
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan
Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan
Terbuka dengan Persyaratan. Kedua Perpres tersebut merupakan aturan
turunan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.
Melonjaknya harga minyak goreng akibat dari lonjakan harga minyak
sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar dunia juga menjadi salah satu
peristiwa penting yang diturunkan dalam bentuk laporan di majalah ini.
Lonjakan harga CPO dunia memang sangat menguntungkan bagi pengusaha
dan petani kelapa sawit serta memberikan tambahan penerimaan bagi
negara dari sektor pajak. Namun demikian, lonjakan harga CPO juga telah
membawa dampak negatif bagi masyarakat konsumen di dalam negeri
berupa kenaikan harga minyak goreng. Dalam rangka mengatasi dampak
negatif itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kenaikan Pungutan
Ekspor (PE) sawit dan produk turunannya serta memberikan subsidi minyak
goreng bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Dalam rubrik-rubrik lainnya, para pembaca yang budiman juga dapat
menyimak berbagai laporan menarik lainnya seperti teknologi kendaraan
roda rantai karet produksi PT Pindad (Persero) dan pemanfaatan batang
bambu untuk memproduksi bambu laminasi yang dikembangkan oleh Prof.
Dr. Ir. Morisco dari UGM. Selamat menyimak.
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Presiden SBY dan PM Jepang Shinzo Abe menandatangani MoU Indonesia -Japan Economic Partnership Agreement (EPA), di Istana Negara, Senin (20/8) pagi.
(foto: haryanto/presiden sby.info)

Setelah dipersiapkan
selama hampir empat
tahun lamanya, perjanjian
kerjasama ekonomi secara
komprehensif antara
Indonesia dengan Jepang
akhirnya ditandatangani
oleh kedua kepala
pemerintahan, yaitu
Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono
dan Perdana Menteri Jepang
Shinzo Abe di Jakarta pada
hari Senin, 20 Agustus 2007
lalu.

N

egosiasi/perundingan IJ-EPA
antara Tim Perunding Indonesia
dan Jepang sudah berhasil
diselesaikan pada tanggal 22
Juni 2007 yang selanjutnya diikuti dengan
penyesuaian legalitas oleh kedua belah pihak.
Tahap selanjutnya adalah ratifikasi oleh
parlemen masing-masing negara sebelum
kesepakatan tersebut betul-betul dapat
diimplementasikan.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan Indonesia bisa memanfaatkan
kerjasama ekonomi yang komprehensif
atau Economic Partnership Agreement
(EPA) antara pemerintah Indonesia dan
Jepang untuk memperkuat kapasitas dan
kemampuan industri di dalam negeri agar
dapat tumbuh dan berkembang menjadi
industri yang berdaya saing tinggi di pasar
dunia.
Selain itu, tambah Menperin, melalui
kerangka kerjasama ekonomi secara
komprehensif itu, kalangan pengusaha kedua
negara (Indonesia dan Jepang) juga dapat
bekerja sama untuk menjadikan Indonesia
sebagai basis produksi (production base) bagi
produk-produk tertentu yang memiliki daya

saing tinggi.
“Prinsip EPA adalah keterbukaan pasar
di Jepang dan di Indonesia secara timbal
balik (resiprokal) serta peningkatan kapasitas
Indonesia dengan bantuan pihak Jepang.
Dengan demikian kita harapkan dengan EPA
tersebut berbagai produk yang selama ini
sulit atau bisa dipastikan tidak bisa masuk
ke pasar Jepang, maka dengan adanya EPA
produk-produk tersebut bisa masuk ke pasar
Jepang. Hal itu berarti menambah komoditi
ekspor Indonesia ke Jepang. Mengingat
Jepang merupakan negeri yang kaya, berbeda
dengan mengekspor ke negeri China. Jadi
lebih menguntungkan. Itulah salah satu
manfaat yang bisa kita kembangkan melalui
EPA,” kata Menperin.
Mengingat dalam kerjasama itu
Indonesia juga membebaskan berbagai
pungutan, kata Menperin, maka pihak Jepang
akan lebih leluasa dalam mengembangkan
berbagai produknya di Indonesia. Sebagai
contoh untuk produk kamera kecil, sudah
berkali-kali pihak Jepang meminta agar pasar
Indonesia dibuka dengan menurunkan tarif
bea masuk. Dengan adanya EPA maka tarif
BM produk kamera akan turun dan pihak
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IJ-EPA bukanlah pakta
perdagangan bebas atau free
trade arrangement (FTA)
biasa. Sebab, yang disepakati
di dalam IJ-EPA tidak hanya
meliputi perjanjian pembukaan
akses pasar semata seperti
terjadi pada kesepakatan
perdagangan bebas lainnya,
tetapi merupakan kerjasama
ekonomi yang sangat
komprehensif antara Indonesia
dan Jepang,

Salah satu investasi Jepang di Indonesia

Jepang pasti akan meningkatkan produksinya
di Indonesia.
Menurut Menperin, dalam sebuah forum
bisnis yang digelar beberapa waktu lalu dan
antara lain dihadiri Wapres RI Jusuf Kalla,
pimpinan sebuah perusahaan produsen
kamera asal Jepang, Canon menyatakan akan
membuka pabriknya atau proses produksinya
di Indonesia. Selama ini Canon tidak memiliki
unit produksi kamera di Indonesia. Mereka
biasanya hanya mengekspor produk
kameranya ke Indonesia.
“Kami mengharapkan dengan adanya
EPA dan melihat situasi pasar yang makin
terbuka di Indonesia maka mudah-mudahan
perusahaan seperti Canon akan mengalihkan
produksinya ke Indonesia, termasuk
juga untuk produk-produk yang lain. Kita
harapkan Indonesia
dijadikan sebagai
production centre. Untuk mentriger industri
pendukungnya diharapkan Jepang membantu
Indonesia dalam meningkatkan kemampuan
industri di dalam negeri melalui MIDEC.
MIDEC sendiri nanti penanganannya akan
berada di bawah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI), Departemen
Perindustrian,” tutur Menperin.

Dirintis Tahun 2003
Gagasan awal kerjasama ekonomi yang
kemudian dikenal dengan Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)
itu pertama kali muncul ketika Presiden RI
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Megawati Soekarnoputri bertemu dengan
Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi
pada bulan Juni 2003.
Hasil pertemuan tingkat kepala negara
itu kemudian ditindaklanjuti dengan
dilakukannya Joint Study oleh kedua
belah pihak. Kedua belah pihak akhirnya
menyepakati untuk melakukan perundingan
IJ-EPA dalam rangka mewujudkan kerjasama
ekonomi secara komprehensif yang dilandasi
oleh pilar-pilar liberalisasi (liberalization),
fasilitasi (facilitation) dan kerjasama
(cooperation).
Staf Ahli Menteri Perindustrian, Achdiat
Atmawinata mengatakan substansi yang
dirundingkan dalam IJ-EPA meliputi 13
bidang perundingan, yaitu 1) Trade in Goods
(TIG); 2) Cooperation; 3) Rules of Origin
(ROO); 4) Trade in Services; 5) Investment; 6)
Movement of Natural Person; 7) Government
Procurement; 8) Intellectual Property Rights;
9) Competition Policy; 10) Energy & Mineral
Resources; 11) Customs Procedures; 12)
Improvement of Business Environment and
Promotion of Business Confidence; dan
13) General Provisions, Final Provision and
Dispute Settlement.
Pada tanggal 22 Juni 2007 lalu tim
perunding Indonesia dan Jepang telah
berhasil menyelesaikan perundingan IJ-EPA
yang ditandai dengan ditandatanganinya
Record of Discussion IJ-EPA di Tokyo masingmasing oleh ketua tim negosiator sekaligus

sebagai ketua delegasi RI, yaitu Soemadi
Brotodiningrat dan Wakil Menlu Jepang
Bidang Ekonomi, Masaharu Kohno.
Bagi Indonesia sendiri kesepakatan IJEPA dengan Jepang merupakan kesepakatan
kerjasama ekonomi bilateral pertama,
sedangkan bagi Jepang kesepakatan IJ-EPA
bukanlah yang pertama kalinya. Sebab,
sebelumnya Jepang sudah menandatangani
kesepakatan kerjasama ekonomi dengan
sejumlah negara seperti dengan Malaysia,
Filipina, Singapura dan Meksiko.
“IJ-EPA bukanlah pakta perdagangan
bebas atau free trade arrangement (FTA)
biasa. Sebab, yang disepakati di dalam IJ-EPA
tidak hanya meliputi perjanjian pembukaan
akses pasar semata seperti terjadi pada
kesepakatan perdagangan bebas lainnya,
tetapi merupakan kerjasama ekonomi yang
sangat komprehensif antara Indonesia dan
Jepang,” kata Achdiat.
Dari 13 isu IJ-EPA, kata Achdiat,
Departemen Perindustrian sesuai dengan
bidang tugasnya terlibat pada perundingan
Trade in Goods (IG), Cooperation dan Rules
of Origin (ROO). Sebab, hal itu sangat terkait
dengan pembukaan akses pasar dan kesiapan
industri manufaktur Indonesia dalam
memanfaatkan peluang dari EPA.
Berdasarkan data BPS, sebelum
ditandatanganinya perjanjian IJ-EPA, tahun
2005 ekspor produk non migas Indonesia ke
Jepang hanya sekitar US$ 9,5 miliar dan pada
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Presiden SBY dan PM Jepang Shinzo Abe usai menandatangani MoU Indonesia -Japan Economic
Partnership Agreement (EPA), di Istana Negara, Senin (20/8) pagi. (foto: haryanto/presiden sby.info)

periode Januari-Nopember 2006 ekspornya
meningkat menjadi US$ 10,8 miliar. “Kami
mengharapkan setelah diterapkannya IJ-EPA,
ekspor non migas Indonesia ke Jepang
setidaknya dapat meningkat dua kali lipat
pada tahun 2010,” tutur Achdiat.
Menurut Achdiat, selain menyepakati
pembukaan
akses
pasar
dengan
diturunkannya tarif bea masuk barang yang
diperdagangkan antara kedua negara,
dalam IJ-EPA juga disepakati adanya
program kegiatan peningkatan kemampuan
berbagai sektor industri (capacity building)
melalui proyek-proyek pengembangan
kapasitas kerjasama teknis. Khusus untuk
pengembangan industri manufaktur,
dalam IJ-EPA disepakati untuk dibentuk
Manufacturing Industrial Development
Centre (MIDEC).
“Bagi Indonesia, aspek kerjasama
(cooperation) dalam IJ-EPA merupakan
komponen yang sangat penting agar dapat
memberikan manfaat yang seimbang bagi
kedua negara. Hal itu mengingat kekuatan
ekonomi dan kekuatan industrinya sangat
asimetris. Karena itu, aspek kerjasama
khususnya initiative for MIDEC yang

komprehensif menjadi sangat penting,” tutur
Achdiat.
Dalam kesepakatan IJ-EPA, tambah
Achdiat, initiative for MIDEC mencakup tiga
elemen utama dalam peningkatan capacity
building, yaitu pengembangan sumber
daya manusia; pembangunan system; dan
peningkatan kapasitas peralatan melalui
pengadaan equipment yang memadai.
Mengingat kondisi yang tidak seimbang
antara Indonesia sebagai negara berkembang
dan Jepang sebagai negara maju, maka
dalam perundingan IJ-EPA Indonesia
memperjuangkan adanya pengembangan
kegiatan pendorong (Drivers Activities),
pelaksanaan
program
peningkatan
kesejahteraan (Prosperity Program) dan upaya
peningkatan daya saing (competitiveness).
Beberapa bidang usaha yang dinilai
sebagai drivers activities diantaranya bidang
otomotif, elektronika dan permesinan
konstruksi. Pelaksanaan drivers activities
ini dilakukan berdasarkan common interest
kedua belah pihak sebagai penggerak utama
hubungan ekonomi dan kerjasama industri.
Program Kesejahteraan (Prosperity
Program) dilakukan dalam rangka

meningkatkan daya beli masyarakat melalui
pembukaan akses pasar yang lebih luas
bagi produk-produk unggulan Indonesia di
pasar Jepang sehingga terjadi peningkatan
ekspor produk unggulan Indonesia secara
signifikan.
Program peningkatan daya saing
(competitiveness) industri di Indonesia
dilakukan melalui capacity building sebagai
kompensasi dari pembukaan akses pasar
produk Jepang di pasar Indonesia. Kegiatan
peningkatan daya saing melalui capacity
building tersebut dilakukan dengan
mendirikan Manufacturing Industry
Development Centre (MIDEC).
MIDEC merupakan konsesi dari
diberlakukannya liberalisasi dan fasilitasi
yang diberikan melalui Trade in Goods in
Market Access. Sampai dengan selesainya
perundingan IJ-EPA tanggal 22 Juni 2007,
Indonesia telah menyepakati untuk membuka
akses pasar dengan menurunkan tarif bea
masuk sebanyak 92,5% dari 11.163 pos tarif
berdasarkan BTBMI 2004 dimana dari jumlah
tersebut mayoritas merupakan produk
industri. Sementara itu, Jepang membuka
90% dari 9.262 pos tarif berdasarkan Japan
Custom tahun 2004.
Berdasarkan hasil perundingan itu
telah dihasilkan kesepakatan kerjasama
dalam rangka MIDEC yang mencakup 97
kegiatan horizontal berupa kegiatan study,
training, seminar/workshop, expert dispatch
di 13 subsektor. Ke-13 subsektor tersebut
diantaranya metal working, mold and dies,
welding, energy conservation, export and
investment promotion, small and medium
enterprises, automotive, electronic, steel,
textile, petrochemical, non ferrous, food and
beverage.
Selain itu, Indonesia memberikan fasilitas
pembebasan bea masuk untuk bahan baku
impor dari Jepang melalui pemberlakuan
skema User Specific Duty Free Scheme
(USDFS) yang terkait dengan driver sector
yang telah disepakati bersama, yaitu auto
and auto parts, electric and electronic
appliance dan construction machinery/heavy
equipment dan petroleum, gas and electric
power. Persyaratan untuk memanfaatkan
fasilitas USDFS tersebut diantaranya adalah
merupakan raw material, tidak menyaingi
produk dalam negeri, tidak diproduksi di
Indonesia dan memenuhi jumlah, harga dan
waktu pengiriman yang dipersyaratkan. ***
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Kebijakan

PSH Tidak Berhasil

Pemerintah Naikkan Pungutan
Ekspor Sawit

Harga CPO yang terus melonjak di pasar dunia membuat pemerintah menepati ultimatumnya untuk
menaikkan tarif PE sejumlah komoditi sawit

P

emerintah akhirnya memutuskan
untuk menaikkan tarif Pungutan
Ekspor (PE) kelapa sawit, minyak
kelapa sawit dan sejumlah produk
turunannya menyusul tidak berhasilnya
Program Stabilisasi Harga (PSH) Minyak
Goreng di pasar dalam negeri yang
merupakan salah satu syarat utama untuk
menghindari kenaikan tarif PE.
Keputusan pemerintah itu diumumkan
oleh Menteri Koordinator Perekonomian
Boediono pada tanggal 15 Juni 2007 lalu di
Jakarta usai mengadakan rapat koordinasi
tentang minyak goreng yang dihadiri
sejumlah menteri ekonomi Kabinet Indonesia
Bersatu di Jakarta.
Sejak
awal
pemerintah
sudah
mengingatkan kalangan produsen minyak
sawit mentah (CPO) dan produsen minyak
goreng (Olein) untuk menjalankan program
stabilisasi harga minyak goreng sesuai dengan
kesepakatan yang telah dicapai diantara
mereka dengan pemerintah. Kalau program
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stabilisasi harga minyak goreng itu tidak
berjalan dengan baik sehingga harga minyak
goreng di dalam negeri terus meningkat,
pemerintah telah memberikan ultimatum
untuk menaikkan tarif pungutan ekspor.
Sebagaimana diketahui, dalam rangka
menstabilkan harga minyak goreng di tingkat
ritel di pasar domestik pada kisaran Rp 6.500
per kg sampai Rp 6.800 per kg, pada bulan
Mei 2007 lalu pemerintah bersama kalangan
produsen minyak kelapa sawit menyepakati
pelaksanaan Program Stabilisasi Harga
(PSH) minyak goreng yang ketika itu terus
meningkat harganya.
Dalam kesepakatan PSH itu kalangan
produsen minyak kelapa sawit yang diwakili
tiga asosiasi, yaitu Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi
Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan
Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia
(GIMNI) menyanggupi untuk memasok
97.000 ton minyak goreng ke pasar domestik
selama bulan Mei 2007. Sementara itu, untuk

bulan Juni 2007 kalangan produsen minyak
kelapa sawit menyanggupi untuk memasok
102.000 ton minyak goreng masih dalam
rangka pelaksanaan PSH minyak goreng.
Namun sayangnya kegiatan PSH tidak
berjalan dengan baik sehingga harga minyak
goreng di pasar domestik terus meningkat
hingga melampaui level Rp 8.000 per kg,
bahkan di beberapa daerah di tanah air
harganya melampaui Rp 9.000 per kg. Hal
itu terjadi karena sebagian produsen minyak
kelapa sawit tidak menjalankan komitmennya
sesuai dengan kesepatan yang telah dicapai
dengan pemerintah disamping akibat harga
minyak kelapa sawit yang terus melonjak di
pasar dunia.
Sesuai dengan warning pemerintah
bahwa tarif PE sawit akan dinaikkan apabila
harga minyak goreng di pasar domestik terus
meningkat, maka pada tanggal 15 Juni 2007
pemerintah menepati ultimatumnya itu
dengan menaikan tarif PE sejumlah komoditi
sawit.
Namun selain menaikkan tarif PE untuk
lima jenis komoditas sawit yang sebelumnya
sudah terkena tarif PE sebesar 1,5% sampai
3%, yaitu Buah Kelapa Sawit dan Inti Kelapa
Sawit, Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm
Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized
Palm Oil (RBD PO), Crude Olein dan Refined
Bleached Deodorized Olein (RBD Olein),
dalam kebijakan PE tersebut pemerintah
juga memperluas cakupan penerapan tarif PE
terhadap empat jenis komoditi sawit lainnya
yaitu, Crude Stearin, Refined Bleached
Deodorized Stearin, Palm Kernel Oil (PKO)
dan Refined Bleached Deodorized Palm
Kernel Oil (RBD PKO).
Dalam kebijakan tersebut tarif PE buah
dan inti (kernel) kelapa sawit dinaikkan dari
3% menjadi 10%, tarif PE CPO dinaikkan dari
1,5% menjadi 6,5% dan tarif PE untuk Crude
Olein, RBD PO dan RBD Olein sama-sama
dinaikan dari 0,3% menjadi 6,5%. Sementara
itu, empat produk turunan minyak kelapa
sawit lainnya yang sebelumnya tidak terkena
kebijakan tarif PE, yaitu Crude Stearin, RBD
Stearin, PKO dan RBD PKO, kini sama-sama
dikenakan tarif PE sebesar 6,5%. ***

Kebijakan

P

emerintah menerbitkan kebijakan
baru tentang bidang usaha yang
tertutup dan terbuka dengan
syarat bagi para investor sebagai
peraturan pelaksanaan dari Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal. Kebijakan baru tersebut tertuang
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal yang antara lain menetapkan 25
bidang usaha tertutup bagi para investor,
baik investor asing maupun investor dalam
negeri.
Selain menerbitkan Perpres Nomor 77
Tahun 2007, pemerintah juga menerbitkan
Perpres Nomor 76 Tahun 2007 tentang
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang
Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Penerbitan kedua Perpres yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari UU Penanaman
Modal tersebut diumumkan pemerintah
tanggal 4 Juli 2007 lalu di Kantor Menko
Perekonomian. Hadir dalam acara tersebut
Menko Perekonomian Boediono, Menteri
Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Muhammad Lutfi.
Selanjutnya Menko Perekonomian
Boediono menjelaskan bidang-bidang usaha
yang tertutup bagi para investor itu meliputi
tujuh sektor usaha, yaitu sektor Perindustrian,
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,
Komunikasi dan Informatika, Perhubungan
dan Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata.
Di sektor Perindustrian bidang usaha
yang tertutup bagi investor meliputi Industri
Bahan Kimia yang dapat merusak lingkungan
seperti Penta Chlorophenol, Dichloro
Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), Dieldrin,
Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro
Fluoro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl
Chloroform, Halon dan lain-lain; Industri
Bahan Kimia Skedul-1 Konvensi Senjata
Kimia seperti Sarin, Soman, Tabun Mustard,
Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX dan lain-lain),
Industri Minuman Mengandung Alkohol
(minuman keras, anggur, dan minuman
mengandung malt); Industri Pembuat Chlor
Alkali dengan bahan mengandung merkuri;
Industri Siklamat dan Sakarin; Industri Logam
dasar Bukan Besi (Timah Hitam).
Di sektor Perhubungan bidang usaha
yang tertutup meliputi penyediaan dan

Di sektor Perindustrian bidang usaha yang tertutup bagi investor meliputi Industri Bahan Kimia yang
dapat merusak lingkungan

BeberapaBidang
Usaha Tertutup
Bagi Investor

penyelenggaraan terminal, pemasangan
dan pemeliharaan perlengkapan jalan,
penyelenggaraan
dan
pengoperasian
jembatan
timbang,
penyelenggaraan
pengujian tipe kendaraan bermotor,
penyelenggaraan
pengujian
berkala
kendaraan bermotor, telekomunikasi/sarana
Bantu navigasi pelayaran, Vessel Traffic
Information System (VTIS), pemanduan
lalulintas udara (ATS) provider.
Di sektor Kebudayaan dan Pariwisata
bidang usaha yang tertutup bagi investor
meliputi perjudian/kasino, peninggalan
sejarah dan purbakala (candi, keraton,
prasasti, petilasan, bangunan kuno, temuan
bawah laut dsb.), museum, permukiman/
lingkungan adat, monumen, obyek ziarah
(tempat peribadatan, petilasan, makam dsb.).
Di sektor Komunikasi dan Informatika bidang
usaha yang tertutup bagi investor meliputi
manajemen dan penyelenggaraan Stasiun
Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit serta Lembaga Penyiaran Publik
(LPP) Radio dan Televisi.

Sementara itu di sektor Kehutanan,
Pertanian dan Kelautan dan Perikanan, tidak
banyak bidang usaha yang tertutup bagi
investor. Masing-masing sektor tersebut
hanya mencantumkan satu bidang usaha
yang tertutup bagi investor, yaitu di sektor
Kehutanan hanya meliputi bidang usaha
pemanfaatan (pengambilan) koral alam,
di sektor Pertanian hanya meliputi bidang
usaha budidaya ganja sedangkan di sektor
Perikanan dan Kelautan hanya mencakup
bidang usaha penangkapan spesies ikan yang
tercantum dalam appendix 1 CITES.
Menurut
Menko
Perekonomian,
Boediono, penerbitan kedua Keppres tersebut
ditujukan untuk menghilangkan daerah
abu-abu (grey area) khususnya bagi investor
asing. Dalam hal ini kedua Keppres tersebut
diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi
para investor mengenai bidang-bidang usaha
yang dapat mereka masuki sehingga tidak
terjadi lagi kesalahan interpretasi yang tanpa
dilandasi dasar aturan yang jelas. ***
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Pemerintah Dukung
Pengembangan

Empat Kategori Mobil

P

emerintah
sangat
mendukung
upaya
pengembangan
empat
jenis
katagori/tipe kendaraan bermotor
yang selama ini dilakukan kalangan
perusahaan swasta. Karena keempat jenis
kategori/tipe kendaraan bermotor tersebut
memiliki kompetisi cukup tinggi sehingga
dapat dijadikan sebagai basis produksi dunia.
Keempat jenis kategori/tipe kendaraan
bermotor itu, menurut Dirjen Industri
Alat Transportasi dan Telematika (IATT)
Departemen Perindustrian, Budi Dharmadi,
adalah kendaraan komersial, kendaraan
serbaguna (MPV-Multi Purpose Van), sedan
kecil dan kendaraan lain yang menggunakan
mesin dengan kapasitas kurang dari 2.000
cc.
“Kami mendukung penuh pengembangan
industri otomotif yang kompeten dan
memiliki potensi ekspor melalui berbagai
insentif dan penurunan pajak penjualan
barang mewah (PPnBM),” kata Budi
Dharmadi.
Berbagai insentif dan penurunan PPnBM
itu kini sedang dalam kajian antardepartemen.
Pemberian insentif dan penurunan PPnBM itu
dilakukan dengan tujuan untuk mendorong
volume penjualan kendaraan di dalam negeri.
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Dengan meningkatnya volume penjualan
di dalam negeri maka pasar kendaraan
bermotor di Indonesia bisa berkembang lebih
besar sehingga Indonesia bisa dijadikan basis
industri otomotif oleh berbagai prinsipal
untuk memasok ke pasar regional dan
internasional.
Dalam rangka mendorong tumbuhnya
industri otomotif di dalam negeri, kata Budi,
pemerintah juga akan mempermudah dan
mengurangi tarif bea masuk komponen yang
selama ini belum diproduksi di Indonesia.
Berbagai kebijakan insentif tersebut terutama
dimaksudkan untuk mengembangkan jenis
kendaraan yang teknologinya sudah dikuasai
Indonesia dan pasarnya sudah cukup besar
sehingga memenuhi persyaratan skala
ekonomi.
Sejumlah industri otomotif dunia
seperti Toyota, Daihatsu dan Suzuki
sudah menjadikan Indonesia sebagai basis
produksi otomotif untuk kendaraan tipe
Multi Purpose Van (MPV). Kondisi tersebut
telah mendorong volume ekspor kendaraan
bermotor Indonesia ke mancanegara dalam
beberapa tahun terakhir.
Menurut data Gabungan Industri

Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo),
ekspor kendaraan bermotor roda empat
dalam kondisi utuh atau CBU (completely
built-up) pada semester pertama tahun 2007
(periode Januari-Juni) mengalami kenaikan
100% lebih dibandingakn dengan ekspor
mobil CBU pada semester pertama 2006.
Volume ekspor mobil CBU selama semester
pertama tahun 2007 mencapai 26.365 unit,
sedangkan pada semester pertama tahun
2006 hanya mencapai 13.175 unit.
Selama bulan Juni 2007 saja volume
ekspor mobil CBU mencapai 5.089 unit atau
naik 145% dibandingkan dengan volume
ekspor mobil CBU pada bulan Juni 2006 yang
mencapai 2.073 unit. Ekspor mobil dalam
keadaan utuh tersebut dilakukan oleh dua
perusahaan produsen mobil terkemuka,
yaitu Toyota dan Suzuki.
Selain ekspor mobil CBU, ekspor
mobil kondisi terurai atau CKD
(completely knocked-down) juga
mengalami kenaikan. Pada bulan
Juni 2007 volume ekspor mobil
CKD mencapai 9.327 set atau naik
sekitar 11% dibandingkan dengan
volume ekspor pada bulan Mei 2007
yang mencapai 8.395 set. Namun
secara kumulatif, volume ekspor mobil
CKD selama semester pertama 2007 hanya
mencapai 50.805 set atau lebih rendah 15%
dibandingkan dengan volume ekspor mobil
CKD selama semester pertama tahun 2006
yang mencapai 59.808 set. Ekspor mobil CKD
dilakukan oleh perusahaan produsen mobil
Toyota, Suzuki dan Isuzu.
Sementara itu, ekspor komponen
berbagai jenis kendaraan bermotor roda
empat juga mengalami kenaikan. Pada periode
Januari-Juni 2007 volume ekspor produk
komponen kendaraan bermotor roda empat
mencapai 150.408 pieces atau naik sekitar
3% dibandingkan dengan volume ekspor
produk komponen pada periode yang sama
tahun sebelumnya yang mencapai 146.525
pieces. Ekspor komponen mobil dilakukan
oleh perusahaan produsen komponen mobil
Toyota, Honda dan Hino.
Menurut Budi, dewasa ini pemerintah
juga sedang mengkaji pemberian insentif dan
penurunan PPnBM otomotif berdasarkan
penggunaan teknologi yang ramah lingkungan
dan hemat bahan bakar. Pemberian insentif
tersebut juga seiring dengan trend global
dalam pengembangan industri yang ramah
lingkungan.***

Kebijakan

Ekspor Bijih Besi akan Dibatasi
dengan Instrumen PE

Untuk memberikan jaminan pasokan bahan baku bagi pelaku usaha yang akan terjun ke industri smelter bijih besi di dalam negeri, pemerintah pada tahap awal
akan menerapkan kebijakan pengendalian ekspor bijih besi

Pemerintah kemungkinan
besar akan menerapkan
kebijakan pembatasan
ekspor komoditas bijih
besi (iron ore) dengan
instrumen Pungutan Ekspor
(PE) sebagai upaya untuk
memberikan jaminan atau
kepastian pasokan bahan
baku bijih besi kepada
industri smelter bijih besi
nasional yang akan segera
dibangun dalam waktu dekat
ini.

K

epastian atau jaminan ketersediaan
bahan baku bijih besi bagi industri
smelter selama ini memang menjadi
persyaratan utama yang diajukan
kalangan pengusaha calon investor nasional
untuk memulai kegiatan pembangunan
industri smelternya.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan
Aneka Departemen Perindustrian, Anshari
Bukhari mengatakan untuk memberikan
jaminan pasokan bahan baku bagi pelaku
usaha yang akan terjun ke industri smelter
bijih besi di dalam negeri, pemerintah pada
tahap awal akan menerapkan kebijakan
pengendalian ekspor bijih besi. Hal itu
dilakukan sambil menunggu pemberlakuan
Undang-undang Mineral dan Batubara
(Minerba) yang kini masih dalam proses
pengesahan oleh Presiden menyusul
telah disetujuinya RUU Minerba oleh DPR
beberapa waktu lalu.
Dalam Rancangan Undang-undang (RUU)
Minerba itu antara lain disebutkan bahwa
seluruh produk hasil tambang yang masih
berupa bahan mentah tidak boleh diekspor
sebelum diproses terlebih dahulu di dalam
negeri dalam rangka mendapatkan nilai

tambah sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Mengingat
pembahasan
sampai
pemberlakuan UU Minerba masih akan
memakan waktu, maka sebelum berlakunya
UU Minerba pemerintah masih bisa
menerapkan kebijakan pembatasan atau
pengendalian ekspor bijih besi dalam rangka
memberikan jaminan atau kepastian supply
bahan baku bagi industri smelter bijih besi di
dalam negeri. Kebijakan pengendalian atau
pembatasan ekspor bijih besi yang dapat
diambil pemerintah ada dua, yaitu penerapan
kuota ekspor atau pengenaan Pungutan
Ekspor (PE). Namun sejauh ini kebijakan
yang paling mungkin diterapkan pemerintah
adalah penerapan PE, karena kebijakan kuota
ekspor dianggap kurang lazim di WTO,” kata
Anshari.
Menurut Anshari, dalam rangka
mempersiapkan kebijakan pengaturan
ekspor bijih besi tersebut pemerintah telah
beberapa kali menggelar rapat interdep
khususnya untuk membahas besaran
tarif Pungutan Ekspor (PE) bijih besi itu.
“Saya akan mengadakan rapat dengan
Bu Diah (Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Departemen Perdagangan dan dengan

Media Industri 11

Kebijakan

Bijih besi

pejabat Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) untuk membahas masalah
ini,” tutur Anshari.
Kebijakan pembatasan ekspor bijih
besi, kata Anshari, masih bisa diberlakukan
pemerintah sambil menunggu terbitnya
UU Minerba. Sebab, penerapan kebijakan
pembatasan ekspor bijih besi dinilai sangat
mendesak diberlakukan mengingat para
calon investor di industri smelter bijih besi
kini sedang menunggu kepastian atau
jaminan pasokan bahan baku bijih besi bagi
industri smelter yang akan mereka bangun.
“Para calon investor di industri smelter
itu sudah menyelesaikan studi kelayakan
bagi industri smelter mereka. Namun mereka
tidak berani melangkah lebih jauh untuk
merealisasikan kegiatan pembangunan
industri smelternya karena belum ada
kepastian pasokan bahan baku bijih besi,”
kata Anshari.
Menurut catatan Departemen
Perindustrian, hingga kini terdapat dua
perusahaan yang sudah menyelesaikan
kegiatan studi kelayakan pembangunan
industri smelter bijih besi di provinsi
Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka adalah
PT Krakatau Steel dan PT Semeru (anak
perusahaan PT Gunung Garuda). Kedua
perusahaan tersebut rencananya akan
membangun fasilitas pengolahan bijih besi
menjadi pellet yang merupakan bahan baku
untuk memproduksi baja spons.
Kepastian atau jaminan pasokan bahan
baku bijih besi dari dalam negeri diperlukan
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kedua perusahaan tersebut karena saat ini
Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi untuk
wilayah-wilayah yang mengandung sumber
cadangan bijih besi di Kalsel telah dikuasai
oleh perusahaan-perusahaan lain yang
tidak memiliki fasilitas smelter. Perusahaanperusahaan pemilik KP Eksploitasi bijih besi itu
selama ini telah mengusahakan penambangan
bijih besi dan mengekspor seluruh produksi
bijih besinya ke mancanegara.
“Pada tahun 2006 lalu total ekspor
bijih besi dari Indonesia ke berbagai negara
mencapai 1,8 juta ton. Kebanyakan ekspor biji
besi tersebut dilakukan ke China yang selama
ini memang menjadi negara importir biji besi
terbesar di dunia. Karena itu, dalam jangka

Proses Pembuatan Hot Rolled Coil

panjang manakala industri smelter bijih besi
di dalam negeri sudah beroperasi pemerintah
secara resmi harus melarang ekspor bijih besi
itu agar proses nilai tambah terjadi di dalam
negeri,” tegas Anshari.
Untuk tahap awal, lanjut Anshari,
pemerintah cukup memberlakukan kebijakan
pembatasan ekspor bijih besi dengan
instrumen PE karena kapasitas industri
smelter bijih besi di dalam negeri sendiri saat
ini belum begitu besar. “Kecuali kalau industri
pengolahan bijih besi yang akan dibangun
PT Krakatau Steel dan PT Semeru itu serta
industri smelter bijih besi lainnya sudah
beroperasi, maka tidak ada pilihan lain bagi
pemerintah kecuali melarang ekspor bijih besi
untuk memberikan kepastian dan jaminan
pasokan bahan baku di dalam negeri.”
Anshari mengatakan sejauh ini kapasitas
industri smelter di dalam negeri masih sangat
rendah karena baru PT Krakatau Steel di
Cilegon, Banten yang sudah memiliki fasilitas
pengolahan bijih besi skala kecil dengan
kapasitas 10.000 ton per tahun. PT Karakatu
Steel sendiri selama ini mengimpor pellet
(hasil pengolahani bijih besi) dari berbagai
negara di dunia (terutama dari Amerika Latin,
seperti Brazil, Argentina dan Chile).
Pellet tersebut kemudian diolah menjadi
baja spons yang sangat dibutuhkan untuk
memproduksi slab dan billet baja. Fasilitas
pabrik slab dan billet baja PT Karakatau
Steel sendiri cukup besar dan nantinya akan
mampu memasok bahan baku slab dan billet
untuk industri steel making PT Krakatau Steel
untuk memproduksi HRC (Hot Rolled Coil)
dan CRC (Cold Rolled Coil). ***
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Penyelesaian Kelangkaan Pasokan

Gas bagi Industri Sangat Mendesak

Kelangkaan pasokan gas, jika dibiarkan terus tanpa ada penyelesaian secara tuntas akan dapat menghambat kegiatan investasi di tanah air.

Masalah kelangkaan
pasokan gas bagi kalangan
industri sudah berlangsung
selama berbulan-bulan,
bahkan beberapa industri
ada yang sudah mengalami
pasokan gas yang tidak
stabil sejak tahun lalu,
merupakan masalah yang
sangat mendesak untuk
diselesaikan.

H

al itu sangat penting tidak
hanya untuk menyelamatkan
industri yang ada, tetapi juga
untuk menyelamatkan dan
mengangkat citra investasi di dalam negeri
yang kini sedang gencar dikampanyekan
pemerintah.
Hal itu diungkapkan Kepala BKPM, M.
Lutfi ketika dimintai komentarnya mengenai
berlarut-larutnya penyelesaian masalah
kelangkaan pasokan gas bagi kalangan
industri di tanah air selama ini. Menurut Lutfi,
masalah pasokan gas sangat penting bagi
kelangsungan industri pada khususnya dan
kelangsungan investasi pada umumnya.
“Masalah gas ini sangat penting untuk
menciptakan nilai tambah di dalam negeri
dan daya saing Indonesia sendiri sebetulnya
sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan
bakunya, seperti gas, batubara dll.,” kata Lutfi
usai menghadiri rapat koordinasi dengan
Menteri Perindustrian Fahmi Idris, PLN,

BP Migas, PT PGN, dan kalangan industri
pemakai gas di Departemen Perindustrian
beberapa waktu lalu.
Masalah kelangkaan pasokan gas,
kata Lutfi, jika dibiarkan terus tanpa ada
penyelesaian secara tuntas akan dapat
menghambat kegiatan investasi di tanah air,
baik investasi asing maupun investasi dalam
negeri. Para investor yang sudah melakukan
investasi saja susah mendapatkan gas, apalagi
investor baru.
“Bagaimana investasi bisa tumbuh,
yang sudah ada saja tidak mendapatkan
apa yang mereka butuhkan. Kalau ini tidak
segera diselesaikan pasti akan menghambat
investasi ke depan. Kalau gas tidak dibenahi
maka
pertumbuhan
investasi
pasti
terganggu. Contohnya Royal Doulton ingin
memindahkan 7 juta pieces produksi keramik
per tahunnya dari Jerman ke Indonesia. Dia
seharusnya sudah beroperasi pada Maret
2007 lalu, tetapi sekarang masih harus
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menunggu setidaknya sampai Juli karena
gasnya tidak ada,” kata Lutfi.
Lutfi mengatakan untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu
sekitar 7%-8% diperlukan sistem perencanaan
pembangunan gas yang komprehensif dan
terpadu. “Pembicaraan ke arah itu sudah
dimulai, tapi yang pasti penciptaan nilai
tambah harus di dalam negeri. Skema
terobosan sedang dipikirkan bersama. Kini
sedang disinkronkan berapa sebenarnya
kebutuhan gas oleh industri.”
Menurut Lutfi, gas yang dipasok kepada
industri di dalam negeri selama ini hanya
sekitar 70% dari total kebutuhannya. Artinya,
industri nasional mengalami defisit gas sekitar
30%. “Jadi, kalaupun ini akan dipenuhi kita
baru bicara tentang bagaimana memenuhi
kekurangan atau defisitnya. BKPM inginnya
bicara pertumbuhan bukan hanya bisa
memenuhi kekurangan (defisit) kebutuhan.
Karena itu, pembicaraan seharusnya
mengarah ke kebijakan pengembangan gas
ke depan.”
Pemerintah, tambah Lutfi, harus
menghitung ulang dari sekarang berapa
sebenarnya gas yang dibutuhkan kalangan
industri, berapa sebenarnya gas yang
diproduksi dan berapa sebenarnya gas yang
diekspor dan memberikan penghasilan
bagi negara. Pemerintah juga perlu
membandingkan berapa gas yang diekspor
dengan yang dimanfaatkan di dalam negeri

dan bagaimana nilai tambahnya terhadap
perekonomian.
“Sebenarnya nilai tambah itu besaran
mana antara gas yang dijual ke luar negeri
dengan gas yang dimanfaatkan di dalam
negeri. Nilai tambahnya ada di mana, di
dalam negeri atau di luar negeri. Itulah yang
akan menjadi premis atau agunan kita ke
depan.”
Lutfi menegaskan pemerintah telah
memutuskan untuk tidak menghapus atau
menghentikan kontrak ekspor gas alam
ke Jepang walaupun pada ujung-ujungnya
sebetulnya kebijakannya akan mengarah ke
sana, dimana setelah kontrak ekspor habis
tidak akan diperpanjang lagi kontraknya.
“Negara produsen petrokimia terbesar di
Asia saat ini seperti Jepang, Korea, Taiwan dan
Singapura sebetulnya tidak memiliki sumber
bahan baku berupa minyak dan gas bumi.
Tapi mereka kok bisa, sebaliknya kita tidak.
Padahal kita punya sumber minyak bumi dan
gas alam sangat besar. Ini yang harus kita
bicarakan dalam Indonesia Incorporated,”
tutur Lutfi.
Deperin, BKPM dan ESDM, tegas Lutfi,
akan duduk bersama untuk membicarakan
penyelesaian masalah gas termasuk untuk
membuat master plan dalam rangka
memanfaatkan sumber minyak bumi dan gas
sebesar-besarnya di dalam negeri. Semua
permasalahan menyangkut pasokan gas
tersebut satu per satu akan mulai dibenahi

Gas yang dipasok kepada industri di dalam negeri selama ini hanya sekitar 70% dari total kebutuhannya
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agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya
oleh industri di dalam negeri.
Sementara itu, Menperin Fahmi Idirs
mengatakan kelangkaan pasokan gas di
dalam negeri sudah mencapai tingkatan yang
sangat luar biasa hingga mengakibatkan
berbagai industri pengguna gas di dalam
negeri mengalami gangguan operasional.
Menperin mencontohkan industri keramik
Royal Doulton dari Inggris yang melakukan
relokasi industri keramiknya ke Indonesia,
malah menghadapi kekurangan gas sehingga
berbulan-bulan tidak bisa beroperasi secara
optimal.
Demikian juga industri sarung tangan
karet Indonesia yang selama ini menguasai
80% produksi sarung tangan karet dunia,
mengalami kekurangan gas sehingga
tidak bisa produksi secara optimal. Akibat
kekurangan gas tersebut sejumlah industri
sarung tangan karet terpaksa tutup dan
hengkang ke negara lain.
“Demikian juga industri pupuk mengalami
kekurangan gas yang sangat penting baik
sebagai feedstock maupun untuk kebutuhan
energi. Juga industri TPT yang merupakan
penghasil devisa ekspor terbesar (tahun
2006 nilai ekspornya mencapai US$ 9,4
miliar), kini kekurangan pasokan gas. Mereka
berupaya mengganti penggunaan gas ke
batubara, namun masih menghadapi kendala
pencemaran lingkungan berupa fly ash dll.,”
demikian Menperin. ***
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Pemerintah Akan Subsidi
Minyak Goreng
bagi Masyarakat Tidak Mampu
Pemerintah mengkaji
kemungkinan memberikan
subsidi minyak goreng bagi
kalangan masyarakat tidak
mampu atau kelompok
masyarakat berpendapatan
rendah sebagai upaya untuk
menghindari dampak negatif
dari kenaikan harga minyak
sawit di pasar dunia terhadap
masyarakat berpenghasilan
rendah di dalam negeri.

M

enteri Perindustrian Fahmi
Idris mengatakan pengkajian
mengenai
kemungkinan
pemberian subsidi minyak
goreng itu kini terus dilakukan pemerintah
untuk mencari formula yang paling tepat
dalam penyalurannya. Pemberian subsidi
tersebut dilakukan pemerintah untuk
melindungi konsumen yang tidak mampu
dari lonjakan harga minyak goreng akibat
kenaikan harga minyak sawit di pasar dunia.
“Pemerintah kini sedang mengevaluasi
kebijakan pungutan ekspor yang telah
diberlakukan sejak pertengahan bulan
Juni 2007 lalu sekaligus mengkaji berbagai
kemungkinan dalam rangka mencari
formula yang paling tepat untuk melindungi
konsumen yang tidak mampu agar mereka
tidak terkena dampak negatif akibat kenaikan
harga CPO di pasar global,” kata Menperin.
Menurut Menperin, komoditi sawit
saat ini menghadapi dua perkara utama.
Pertama harga komoditi tersebut dari waktu
ke waktu terus mengalami peningkatan.
“Kalaupun kenaikan tersebut berhenti atau
tidak meningkat lagi, harga itu tidak akan
kembali ke kondisi harga sebelum terjadinya
kenaikan. Ini tentu positif, baik bagi para
petani maupun bagi para petani di bidang
kelapa sawit. Namun di lain pihak kebutuhan

di dalam negeri, dalam hal ini minyak goreng
akan terkena dampak.”
Berbeda dengan beras, kata Menperin,
masalah yang dihadapi untuk komoditi beras
adalah suplainya yang kurang. Produksi beras
Indonesia setiap tahunnya sekitar 32-33 juta
ton, sedangkan kebutuhannya sekitar dua
juta ton di atas volume produksi. Sementara
untuk minyak goreng suplainya cukup, tapi
dengan harga yang demikian tinggi di pasar
global maka seluruh pelaku akan menjual
produknya ke luar negeri. Kalau dijual ke
dalam negeri maka akan terkena dampak
harga yang telah terbentuk di luar negeri.
“Itu masalah kita sehingga minyak goreng
tidak akan dapat terhindar dari dampak
kenaikan di pasar global itu. Nah sekarang
pertanyaannya bagaimana agar masyarakat
yang tidak mampu tidak terkena dampak
negatif akibat harga ikutan itu tadi. Itulah
yang kini terus menerus dikaji dan dilakukan
pendalaman oleh pemerintah. Tempo hari,
pada bulan Juni lalu, di dalam konteks itu,
yaitu melindungi konsumen minyak goreng
khususnya yang tidak mampu, pemerintah
menerapkan Pungutan Ekspor (PE) sebesar
6,5% terhadap 7 produk. Berdasarkan
ketentuan/kebijakan itu tiga bulan kemudian
akan dikaji atau dievaluasi. Kini kita sudah
memasuki bulan ketiga. Kita sudah mulai
melakukan pengkajian-pengkajian oleh tim
yang dibentuk untuk itu,” jelas Menperin.
Sementara itu, Menteri Perdagangan
Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah
kini terus memantau perkembangan harga
berbagai kebutuhan pokok masyarakat.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi beberapa
waktu lalu, kecuali minyak goreng, harga
produk kebutuhan pokok lainnya relatif
stabil. Namun tentu ini akan terus dipantau
perkembangannya.”
Mengenai minyak goreng yang kini
harganya tinggi, Mendag Mari Elka Pangestu
mengatakan pemerintah kini sedang
mempertimbangkan suatu mekanisme
yang memungkinkan pemerintah memasok
minyak goreng bersubsidi secara langsung

kepada kelompok masyarakat tertentu yang
berpendapatan rendah. Minyak goreng
bersubsidi tersebut dijual dengan harga yang
lebih rendah dari harga pasar.
“Jadi, ini semacam subsidi yang ditujukan
langsung bagi masyarakat berpenghasilan
rendah. Saat ini kita sedang membahasnya
untuk menyusun mekanisme penyalurannya,
termasuk juga menghitung harga jualnya
berapa, titik penyalurannya dimana saja dan
sebagainya,” kata Mari.
Menurut Mari, lonjakan harga minyak
goreng di dalam negeri yang dipicu oleh
lonjakan harga minyak sawit dunia menjadi
dasar pertimbangan dari pemberian subsidi
minyak goreng bagi masyarakat tidak mampu.
Karena itu, pemerintah sepakat untuk tidak
melaksanakan upaya penurunan harga
minyak goreng secara nasional seperti yang
dilakukan sebelum-sebelumnya, melainkan
sepakat untuk meringankan beban ekonomi
kelompok
masyarakat
berpendapatan
rendah.
“Kita berusaha menyusun suatu program
untuk meringankan beban itu dengan
menjual minyak goreng dengan harga yang
lebih murah dari harga pasar tapi hanya
kepada kelompok masyarakat tertentu saja,
yaitu masyarakat berpenghasilan rendah.
Mudah-mudahan program ini sudah bisa
diterapkan sebelum bulan Ramadhan tahun
ini,” kata Mari.
Mari mengatakan salah satu opsi
penyaluran subsidi minyak goreng yang kini
juga dipertimbangkan pemerintah adalah
mengikutsertakan program pemberian
subsidi minyak goreng itu di dalam program
Beras untuk Rakyat Miskin (Program Raskin).
“Namun kendalanya titik penyaluran
Raskin ini sangat banyak yaitu mencapai
46.000 titik dengan melibatkan 15,8 juta
Rumah Tangga Miskin. Untuk subsidi minyak
goreng mungkin jumlah tersebut terlalu
banyak dan agak susah dilakukan. Selain itu,
ada juga yang menilai bahwa program Raskin
itu untuk masyarakat yang berada di bawah
garis kemiskinan yang mungkin mereka tidak
memiliki cukup uang untuk membeli minyak
goreng. Karena itu, untuk program minyak
gireng bersubsidi ini mungkin targetnya
agak berbeda dibandingkan dengan program
Raskin,” tutur Mari. ***
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Dunia Usaha Ajukan Proposal
Strategi Industri Petrokimia

Industri Petrokimia

K

alangan pelaku usaha industri
petrokimia di dalam negeri
menyampaikan usulan (proposal)
mengenai strategi pengembangan
industri petrokimia di dalam negeri kepada
pemerintah c.q Direktorat Jenderal Industri
Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian
sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka
mendukung upaya membangun industri
petrokimia yang berdaya saing tinggi di
dalam negeri.
Ketua Asosiasi Industri Plastik Indonesia
(Inaplast) Didie S. Soewondo mengatakan
proposal strategi industri petrokimia
tersebut disampaikan secara bersama-sama
oleh kalangan pelaku industri petrokimia
yang sudah ada di tanah air saat ini termasuk
di dalamnya kalangan pelaku industri
petrokimia yang berasal dari Jepang.
“Usulan yang diberi nama Industrial
Strategy Proposal for Petrochemical Industry
itu disampaikan kepada pemerintah dengan
tujuan untuk meningkatkan daya saing
industri petrokimia Indonesia. Dewasa ini
memang daya saing industri petrokimia
Indonesia sangat rendah. Karena antara
industri hulu, antara dan hilir tidak
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‘nyambung’. Akibatnya, kegiatan industri
petrokimia di tanah air menjadi tidak efisien,
costly dan tidak kompetitif,” kata Didie.
Menurut Didie, selama ini industri
petrokimia nasional beroperasi secara tidak
kompetitif karena beberapa alasan. Pertama,
tidak ada integrasi yang baik antara industri
hulu, dengan industri hilir. Industri-industri
petrokmia tersebut juga berpencar-pencar
alias tidak berkumpul dalam satu kawasan
atau areal yang saling berdekatan. Lokasi
industri petrokimia yang berpencar-pencar
seperti itu mengakibatkan tingginya biaya
angkut. Disamping secara fisik berjauhan,
dilihat dari perangkat lunaknya juga tidak
ada saling keterkaitan antara satu dengan
lainnya.
Kedua, pasokan bahan baku (kondensat
dan naphta) di dalam negeri mengalami
kelangkaan. Produksi Naphta dan kondensat
produksi Pertamina lebih banyak diekspor
karena sebagian besar produksi naphta
PT Pertamina merupakan Heavy Naphta,
sedangkan kebutuhan industri petrokimia di
dalam negeri kebanyakan merupakan Light
Naphta. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan
Naphta nasional masih harus dipasok dari

luar negeri alias impor.
Saat ini kebutuhan Naphta PT Chandra
Asri Petrochemical Centre (CAPC) saja
mencapai 1,3 juta ton per tahun. Dari jumlah
itu yang disuplai dari PT Pertamina hanya
sekitar 15%-nya, sedangkan sebagian besar
lainnya atau sekitar 85% masih harus diimpor
dari luar negeri.
Ketiga, industri petrokimia nasional
tidak kompetitif karena infrastruktur di
dalam negeri tidak mendukung kegiatan
industri petrokimia di dalam negeri. Sebagai
contoh, fasilitas pelabuhan sering mengalami
kongesti, sumber energi listrik tidak cukup
dan pasokan energi (terutama BBM, gas dll.)
sering mengalami gangguan.
Keempat, Indonesia tidak mempunyai
kebijakan petrokimia jangka panjang dalam
bentuk National Master Plan. “Jadi, Industrial
Strategy Proposal for Petrochemical
Industry ini merupakan bahan masukan bagi
penyusunan National Master Plan. Industri
petrokimia nasional membutuhkan arahan
akan dibawa atau menuju kemana. Tentu
hal ini membutuhkan koordinasi yang erat
dengan instansi pemerintah lainnya seperti
ESDM dan Depkeu.”

Kebijakan

Sementara itu, Dirjen Industri Agro dan
Kimia, Departemen Perindustrian, Benny
Wahyudi mengatakan pemerintah sangat
terbuka terhadap berbagai masukan dari
para pemangku kepentingan di bidang
industri petrokimia dalam rangka menyusun
kebijakan nasional atau national master plan
industri petrokmia. Pemerintah sendiri kini
sedang mempersiapkan penyusunan national
master plan tersebut dan telah membentuk
sebuah tim interdep.
Dewasa ini ada tiga kelompok industri
petrokimia di tanah air, yaitu pertama,
Aromatic Centre seperti di Cilacap (Jawa
Tengah) dan Tuban (Jawa Timur), kedua
Olefin Centre di Cilegon (Banten), dan ketiga
petrokimia lainnya seperti turunan gas atau
methanol base atau dikenal juga dengan
industri petrokimia C1, yaitu di Bontang
(Kalimantan Timur).
“Sesuai dengan Undang-undang No. 7
Tahun 1995, industri petrokimia merupakan
industri prioritas yang dikembangkan melalui
konsep klaster. Klaster Tuban dan Cilacap
merupakan prioritas untuk Aromatic Centre,
Cilegon merupakan prioritas untuk etilen
dan propilen (Olefin Centre) dan Kalimantan
Timur untuk C1 (methanol base),” kata
Benny.
Menurut Benny, untuk penyusunan
National
Master Plan di bidang industri
petrokimia, tim interdep itu akan melihat
berbagai aspek seperti hubungan industri
hulu-hilir, koordinasi diantara pemerintah
mengenai penyediaan bahan baku (naphta,
kondensat, gas alam), energi, bahan bakar,

Industri petrokimia nasional membutuhkan koordinasi yang erat dengan instansi pemerintah lainnya
seperti ESDM dan Depkeu.

investasi, perpajakan, kepabeanan, insentif,
infrastruktur dll. “Jadi, semua ini adalah
langkah untuk mendorong investasi di
bidang industri petrokimia, termasuk antara
lain untuk memecahkan persoalan yang
ada selama ini seperti masalah minimnya
infrastruktur, kelangkaan bahan baku dll.”
Benny menegaskan penyusunan National
Master Plan itu nantinya akan dibahas
bersama di bawah Menko Perekonomian.
Hal itu perlu dilakukan karena untuk
penyusunan master plan tersebut perlu ada
garansi seperti pembangunan infrastruktur,
penyediaan bahan baku, penyediaan listrik
dll. dari instansi lain yang terkait.
Didie menambahkan pada tahun 2010
diperkirakan terjadi defisit etilen sebesar
580.000 ton atau sama dengan kapasitas

Diperlukan penyusunan national master plan di bidang industri petrokimia, yang melibatkan tim
interdep seperti hubungan industri hulu-hilir, koordinasi diantara pemerintah mengenai penyediaan
bahan baku (naphta, kondensat, gas alam), energi, bahan bakar, investasi, perpajakan, kepabeanan,
insentif, infrastruktur dll.

produksi satu pabrik sebesar PT CAPC. Bahkan
Inaplast memperkirakan defisit tersebut
mencapai 650.000 ton. “Perkiraan adanya
defisit kebutuhan etilen ini merupakan pasar
yang sangat captive bagi industri petrokimia.
Namun untuk memenuhinya diperlukan
adanya investasi baru di industri ini.”
Didie mengakui dewasa ini di belahan
dunia lain sedang dikembangkan upayaupaya penggunaan bahan baku alternatif
yang terbuat dari gas etana. Di Timur Tengah
misalnya, produk etilen yang dikembangkan
dari etana kini sudah mulai dikembangkan.
Peluang pengembangan etilen dari gas etana
di Indonesia cukup terbuka karena Indonesia
banyak memiliki sumber gas etana.
“Dengan harga etana yang saat ini sebesar
US$ 1000/ton, maka pengembangan etilen
dari gas etana akan mampu menghemat
devisa antara US$ 200 sampai US$ 4000 per
ton jika dibandingkan dengan produksi etilen
dari Naphta. Kami sangat mengharapkan
kalangan industri dan pemerintah Jepang
membantu pihak Indonesia dalam melakukan
study pengembangan etana tersebut agar ke
depan bisa berkembang,” tutur Didie.
Alternatif lainnya, tambah Didie, yang
kini juga sudah mulai ditempuh sejumlah
industri petrokimia adalah mencoba
mengembangkan etilen dari alkohol (etanol).
Namun pengembangan produksi etana dari
etanol ini di Indonesia saat ini masih kurang
memungkinkan. Sebab, etanolnya sendiri
saat ini terkena kebijakan cukai Rp 2.500 per
liter (karena disamakan dengan minuman
keras) sehingga pengembangannya tidak
ekonomis. ***
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Program PLTU 10.000 MW

Momentum Membangun Kemandirian Bangsa

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara dengan total kapasitas
10.000 MW sangat vital dan strategis bagi penyediaan kebutuhan listrik nasional di masa datang.

R

encana
pemerintah
untuk
memenuhi
kebutuhan
listrik
nasional
di
masa
datang
melalui program pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
berbahan bakar batubara dengan total
kapasitas 10.000 MW merupakan proyek
raksasa yang cukup monumental bagi
bangsa ini. Selain sangat vital dan strategis
bagi penyediaan kebutuhan listrik nasional
di masa datang, proyek pembangunan PLTU
10.000 MW juga sangat monumental karena
akan melibatkan kebutuhan dana yang cukup
besar, yaitu sekitar US$ 10 miliar.
Namun dilihat dari kepentingan industri
nasional, proyek pembangunan PLTU 10.000
MW tersebut akan lebih monumental lagi
apabila proyek tersebut mampu memicu
kebangkitan kembali industri nasional
melalui pelibatan partisipasi industri nasional
semaksimal mungkin dalam proyek tersebut.
Dengan demikian, proyek pembangunan
PLTU 10.000 MW itu tidak hanya menjadi
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proyek mercusuar belaka, tetapi betulbetul dirasakan dampaknya terhadap
upaya pengembangan kemampuan industri
nasional. Keterlibatan industri nasional di
dalam proyek raksasa tersebut sekaligus
menjadi tolok ukur kemandirian bangsa ini
dalam kegiatan perekayasaan, pengadaan
dan pelaksanaan mega proyek seperti itu.
Bahkan, keberhasilan pelibatan industri
nasional dalam mega proyek seperti itu juga
akan menjadi sorotan dan penilaian dunia
internasional bagi Indonesia.
Untuk mewujudkan program tersebut,
khususnya
dalam
rangka
pelibatan
industri nasional dalam kegiatan proyek
pembangunan PLTU batubara 10.000 MW,
pemerintah telah melakukan berbagai
upaya persiapan. Menurut Dirjen Industri
Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA)
Ansari Bukhari, Departemen Perindustrian
telah melakukan koordinasi dengan semua
pemangku kepentingan dalam menghitung
dan menetapkan besaran Tingkat Kandungan

Dalam Negeri (TKDN) untuk PLTU batubara
serta kesepakatan besaran indikatif TKDN
untuk transmisi dan distribusi.
Departemen Perindustrian juga telah
melakukan identifikasi bahan baku dan
komponen yang masih perlu diimpor dan
belum dapat diproduksi di dalam negeri
untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan
untuk mendapatkan fasilitas pembebasan
bea masuk. Sementara itu, industri dalam
negeri telah melakukan konsolidasi dengan
membentuk konsorsium antara industri
manufaktur (fabrikasi) dengan industri jasa
terintegrasi (EPC) dalam negeri. “Konsorsium
ini sudah mampu mempersiapkan basic design
PLTU untuk skala 7 sampai dengan 100 MW
dan memiliki potensi untuk mengembangkan
PLTU di atas 1000 MW,” kata Ansari.
Di pihak lain, tambah Ansari, PT PLN
telah melakukan perubahan persyaratan
prakualifikasi untuk jasa konstruksi dengan
mengharuskan peserta lelang memiliki Surat
Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sesuai

Kebijakan

Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi.
Sesuai dengan hasil perhitungan
TKDN untuk masing-masing kapasitas
PLTU batubara, Departemen ESDM telah
menyiapkan konsep Permen ESDM tentang
penggunaan produksi dalam negeri untuk
pembangunan PLTU batubara. Sedangkan
PT PLN akan mempersyaratkan ketentuan
TKDN untuk masing-masing kelas kapasitas
PLTU batubara di dalam dokumen tendernya.
Ketentuan TKDN untuk masing-masing kelas
kapasitas PLTU batubara tersebut adalah
untuk kelas kapasitas PLTU sampai dengan 8
MW makja TKDN-nya harus 70%, untuk kelas
kapasitas 8-25 MW TKDN-nya harus 50% dan
untuk kelas kapasitas 25-100 MW TKDN-nya
harus 45%.
Alternatif lain yang ditawarkan PT PLN,
kata Ansari, adalah dengan menetapkan
dua lokasi pembangunan PLTU skala 7 MW
dan 25 MW yang dilakukan oleh industri
dalam negeri. Sebagai pilot project PT PLN
telah menugaskan PT Rekadaya Elektrika
(anak perusahaan PT Rekayasa Industri)
untuk mempersiapkan desain enjiniring
pembangunan PLTU batubara skala 2x7 MW
di Bima, Nusatenggara Barat.
Ansari mengatakan sejauh ini industri
di dalam negeri sudah mampu memasok
sejumlah komponen utama PLTU batubara,
seperti boiler, balance of plant (BOP),
peralatan elektrikal dan instrumentasi yang
semuanya sudah dapat diproduksi di dalam
negeri. Komponen utama lainnya seperti
turbin dan generator sampai kini masih
dalam tahap pengembangan dengan lisensi
dari luar negeri yang selanjutnya diprogram
untuk manufacturing di dalam negeri.
Menurut Ansari, selama ini industri
jasa terintegrasi (EPC) nasional sudah
berpengalaman dalam pembangunan PLTU
batubara namun belum menjadi kontraktor
utama. Beberapa industri dalam negeri
bahkan pernah menjadi sub kontraktor
dalam pembangunan PLTU batubara skala
besar pada beberapa lokasi di Pulau Jawa
serta melakukan rehabilitasi kinerja proyek
(membangun kembali) PLTU batubara yang
sudah berhenti total. Konsorsium juga sudah
siap dengan rencana pengembangan lanjutan
ke PLTU skala yang lebih besar (di atas 100
MW).
Untuk meningkatkan TKDN dari PLTU
batubara yang akan dibangun PT PLN, kata
Ansari, diperlukan dukungan pendanaan

Dasar Hukum atau Kebijakan yang mendukung kegiatan pembangunan PLTU
batubara dengan mengoptimalkan penggunaan potensi produksi dalam negeri
adalah :
1. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengharuskan
peserta lelang memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun
2006 dengan memberikan preferensi harga setinggi-tingginya 30% untuk
barang dan 7,5% untuk pekerjaan jasa pemborongan.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT
PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik yang Menggunakan Batubara. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa
pembangunan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan mengutamakan
penggunaan produksi dalam negeri sepanjang kualitasnya memenuhi syarat
dan harganya bersaing.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Permenperin tersebut mewajibkan
setiap pengadaan barang/jasa oleh Departemen, lembaga non Departemen,
Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak
perusahaannya yang dibiayai dengan pola kerjasama antara pemerintah
dengan badan usaha untuk memaksimalkan penggunaan produksi dalam
negeri. Apabila di dalam negeri sudah terdapat perusahaan yang memiliki
barang/jasa dengan TKDN 40%, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa
hanya dapat diikuti oleh perusahaan dalam negeri yang memproduksi barang/
jasa tersebut.
5. Peraturan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor: 751-2/44/600.4/2005
tentang Penggunaan Barang dan Jasa Produksi Dalam Negeri pada
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Kapasitas Terpasang
sampai dengan 8 MW per unit, dengan besaran TKDN barang dan jasa PLTU
batubara minimum sebesar 68% (65% untuk barang dan 95% untuk jasa).
yang bersumber dari dalam negeri. Untuk itu
pembiayaan disediakan oleh PT PLN melalui
penerbitan obligasi atau menggunakan
dana perbankan nasional. Ada dua skema
pembiayaan yang ditawarkan PT PLN.
Pertama, PT PLN menyediakan dana
sebesar 20% dari total nilai proyek sebagai
down payment dan modal kerja dengan
menerbitkan obligasi atau Sukuk (obligasi
syariah). Kedua, PT PLN menyediakan dana
pembangunan PLTU batubara.
“Kami sangat mengharapkan agar
pembangunan PLTU skala kecil menengah
2000 MW hanya diperuntukan bagi industri
dalam negeri dengan tidak mempersyaratkan
EPC lokal untuk menyiapkan pendanaan
seperti yang tercantum dalam prakualifikasi
yang telah diterbitkan PLN. Kami juga
mengharapkan agar semua industri di
dalam negeri segera melakukan verifikasi
terhadap TKDN dari masing-masing barang
yang diproduksi untuk dicantumkan dalam

daftar produksi dalam negeri dengan
besaran TKDN sebagai acuan dalam kegiatan
pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan
pemerintah,” kata Ansari.
Berkaitan dengan rencana peningkatan
kinerja industri dalam negeri untuk
mendukung pembangunan PLTU batubara
skala kecil dan menengah, Wakil Pesiden HM.
Jusuf Kalla telah menyampaikan tiga arahan
pokok. Pertama, untuk pembangunan PLTU
batubara kapasitas 20 MW sampai 50 MW
agar diproduksi dengan kandungan lokal
50%-70% dan segera diproduksi di dalam
negeri (crash program). Kedua, pendanaan
untuk pembangunan PLTU batubara skala
kecil dapat dilakukan melalui pembiayaan
sendiri oleh PT PLN melalui penerbitan
obligasi atau menggunakan dana perbankan
nasional. Ketiga, semua komponen untuk
pembangunan pembangkit listrik swasta
maupun pemerintah dibebaskan dari
penggunaan tarif bea masuk impor. ***
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Bea Masuk HRC
Turun Menjadi O%

Hot Rolled Coil (HRC)

P

emerintah
melalui
Menteri
Keuangan RI membebaskan tarif
Bea Masuk (BM) dalam kegiatan
impor produk baja tertentu dari
kelompok Hot Rolled Coil (HRC) dengan
ukuran ketebalan lebih kecil atau sama
dengan 2 mm (HS 7208.27.00.00 dan HS
7208.39.00.00). Pembebasan tarif BM produk
baja tersebut hanya berlaku sementara, yaitu
selama enam bulan.
Kebijakan penghapusan tarif BM produk
baja tersebut tertuang dalam Peraturan
Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor
85/PMK.011/2007 tanggal 7 Agustus 2007
dan diumumkan pemerintah pada tanggal
16 Agustus 2007 lalu bertepatan dengan
pembacaan pidato kenegaraan Presiden RI
Susilo Bambang Yudhoyono tentang nota
keuangan tahun 2007 di hadapan DPR.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Departemen Keuangan, Samsuar Said
mengatakan dengan kebijakan penghapusan
tersebut maka tarif BM produk baja HRC
dengan ukuran ketebalan 2 mm yang semula
terkena tarif BM sebesar 7,5% kini menjadi
0%.
Menurut Samsuar, kebijakan penghapusan tarif BM produk baja HRC dengan
ukuran ketebalan 2mm tersebut hanya
berlaku selama enam bulan terhitung mulai
tanggal 7 Agustus 2007 sampai tanggal
7 Februari 2008. “Kebijakan penghapusan
tarif BM produk baja HRC tersebut
diambil pemerintah dengan maksud untuk
mendorong pengembangan industri baja
nasional. Karena itu, impor produk HRC 2mm
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dengan fasilitas pembebasan BM itu hanya
boleh digunakan untuk kepentingan industri
yang bersangkutan.”
Samsuar menambahkan setiap importir
produk baja HRC dengan ukuran ketebalan
2mm yang ingin mendapatkan fasilitas
pembebasan BM tersebut dapat mengajukan
permohonan pembebasan BM kepada
Dirjen Bea dan Cukai dengan dilengkapi
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat
Izin Usaha dari departemen/instansi terkait
serta mencantumkan rencana pengimporan
mencakup jumlah, jenis, spesifikasi dan harga
barang.
Bagi setiap importir yang telah
mendapatkan
fasilitas
pembebasan
BM, namun pada saat pelaksanaan
pengimporannya tidak memenuhi ketentuan
jumlah, jenis, spesifikasi barang yang
tercantum dalam daftar barang, maka
pemerintah akan memungut BM dan
pungutan impor lainnya kepada mereka.
Mengingat fasilitas pembebasan tarif
BM baja HRC tersebut hanya diperuntukan
bagi industri yang bersangkutan, maka
setiap penyalahgunaan fasilitas tersebut
akan mengakibatkan batalnya fasilitas
pembebasan BM. Setiap importir yang
melanggar diharuskan membayar BM
terhutang dan dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 100% dari kekurangan
BM.
Sementara itu, berkaitan dengan
pemberian fasilitas penghapusan tariff BM
produk baja HRC dengan ukuran ketebalan
2mm tersebut, Departemen Perindustrian

(Deperin) menyatakan akan menerapkan
batasan volume (kuota) impor baja canai
panas tersebut. Tujuan dari kebijakan tata
niaga impor baja dalam bentuk kuota impor
tersebut adalah untuk mengendalikan dan
mengatur impor HRC agar tidak terjadi
praktik monopoli bahan baku pada industri
seng baja nasional.
Dirjen Industri Logam, Mesin,
Elektronika dan Aneka (ILMTA) Departemen
Perindustrian, Ansari Bukhari mengatakan
pemerintah c.q. Departemen Perindustrian
akan mengatur mekanisme pasar yang adil
agar fasilitas pembebasan tariff BM itu tidak
menguntungkan sebagian pihak saja. “Selain
itu, pengaturan ini juga perlu dilakukan agar
industri pengguna baja canai dingin atau
Cold Rolled Coil (CRC) juga tidak kesulitan
mendapatkan bahan baku. Rencananya
pengaturan pasar ini akan langsung berada
di bawah koordinasi Deperin,” kata Ansari.
Penerapan batasan volume (kuota) impor
tersebut selain bertujuan untuk menghindari
kelangkaan pasokan bahan baku HRC di dalam
negeri juga dimaksudkan agar pemerintah
bisa mengontrol aktivitas empat perusahaan
baja nasional yang ditunjuk sebagai pemasok
HRC untuk kebutuhan industri lokal, yaitu
PT Krakatau Steel, PT Essar Indonesia, PT
Gunung Garuda dan PT Little Giant.
Menurut Ansari, perusahaan-perusahaan
baja nasional tersebut juga diberi tugas untuk
memperlancar pasokan CRC untuk industri
di dalam negeri. Deperin juga mewajibkan
keempat perusahaan industri baja nasional itu
untuk melaporkan semua kegiatan impornya.
“Kalau ada perusahaan yang akan melakukan
impor di atas kapasitas produksinya, maka
pemerintah tentunya tidak akan memberikan
izin impornya,” tutur Ansari.
Walaupun tidak memberikan data tentang
rincian kuota impor HRC yang diperbolehkan
pemerintah, Ansari menyatakan batasan
volume impor HRC itu tidak akan melebihi
kapasitas produksi yang dimiliki industri seng
baja nasional. Namun demikian berdasarkan
data Gabungan Asosiasi Perusahaan Besi dan
Baja Indonesia (Gapbesi), total kebutuhan
HRC nasional mencapai 1,4 juta ton setiap
tahunnya. ***
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Ekspor PK Melonjak,

Industri Ekspeler Domestik Kekurangan Bahan Baku

K

egiatan ekspor palm kernel
(PK) atau inti kelapa sawit
ditengarai
mengalami
lonjakan belakangan ini
sehingga mengakibatkan industri
pengolahan PK (industri ekspeler) di
dalam negeri mengalami kekurangan
bahan baku. Lonjakan ekspor PK
tersebut ditengarai dipicu oleh terlalu
rendahnya tarif pungutan ekspor (PE)
PK sementara tarif PE produk hasil
olahan PK, yaitu Palm Kernel Oil (PKO)
atau minyak inti sawit ditengarai
terlalu tinggi.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri
Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat
Sinaga mengatakan lonjakan ekspor PK itu
sudah terjadi sejak pertengahan bulan Juli
2007 lalu. Namun demikian Sahat mengaku
belum memiliki data yang lengkap mengenai
seberapa besar lonjakan ekspor PK tersebut
mengingat sampai saat ini pihaknya masih
terus mengumpulkan data tersebut dari
berbagai pelabuhan di tanah air.
“Indikasi mengenai terjadinya aliran deras
PK ke pasar ekspor, khususnya ke Malaysia
sudah terlihat sejak pertengahan bulan
Juli 2007 lalu. Bahkan, kini lonjakan ekspor
tersebut telah mengakibatkan sejumlah
perusahaan ekspeler di dalam negeri
mulai mengeluhkan terjadinya kesulitan
mendapatkan bahan baku. Kalau hal ini terus
dibiarkan maka tidak tertutup kemungkinan
dalam beberapa waktu mendatang akan
terdapat sejumlah perusahaan ekspeler yang
terpaksa harus berhenti operasi karena tidak
mendapatkan pasokan bahan baku,” kata
Sahat.
Menurut Sahat, sejumlah perusahaan
ekspeler di Jambi, Riau dan Sumatera Utara
telah mengeluhkan kekurangan bahan baku
PK untuk industri mereka. Perusahaanperusahaan ekspeler tersebut tidak
mendapatkan bahan baku karena PK dari
dalam negeri tersedot arus ekspor khususnya
ke Malaysia.
“Berdasarkan data yang berhasil kami
peroleh, pada minggu pertama Agustus 2007
saja ekspor PK dari pelabuhan Talang Duku,
Muaro Jambi, Propinsi Jambi mencapai 1.400

ton. Sementara hari pertama minggu kedua
Agustus sudah terkumpul 900 ton PK yang
siap dikapalkan dari pelabuhan tersebut,”
kata Sahat seraya menambahkan sebelumnya
tidak pernah terjadi ekspor PK secara besarbesaran seperti yang terjadi dewasa ini.
SejakpertengahanJuli2007lalupelabuhan
muat di propinsi Jambi kini menjadi salah
satu pusat ekspor PK dari wilayah Sumatera,
disamping sejumlah pelabuhan lainnya di
Riau dan Sumatera Utara. Ekspor PK dari
Sumatera dengan tujuan ke Malaysia sangat
memungkinkan karena biaya pengapalan
dari Sumatera ke Malaysia relatif murah,
yaitu sekitar 2%-3% dari harga barangnya.
Hal itu terjadi karena jarak pengapalan dari
Sumatera ke Malaysia relatif dekat.
Sahat mengatakan perbedaan besaran
PE yang relatif tinggi antara PK dan PKO
menjadi faktor pemicu utama lonjakan ekspor
PK yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Dengan tarif PE PK sebesar 10% (periode
10 Agustus sampai 9 September 2007) dan
Harga Patokan Ekspor (HPE) US$ 141 per
ton maka setiap ekspor satu ton PK terkena
Pungutan Ekspor sebesar US$ 14,1, sedangkan
untuk PKO dengan tarif PE 6,5% dan HPE
PKO US$ 845 per ton (periode 10 Agustus
sampai 9 September 2007) maka setiap kali
mengekspor satu ton PKO akan terkena
Pungutan Ekspor sebesar US$ 54,925. Dengan
demikian selisih besaran pungutan ekspor
antara PK dan PKO mencapai US$ 40,825
per ton.
Dengan pungutan ekspor PK yang relatif
rendah, kata Sahat, para produsen PK lebih

tertarik untuk mengekspor PK ke luar
negeri ketimbang memasoknya ke
perusahaan ekspeler di dalam negeri.
Kenaikan harga PK di pasar ekspor
belakangan ini menjadi daya tarik
tersendiri bagi mereka. Sebaliknya,
kegiatan ekspor PKO mendapatkan
hambatan yang cukup berat karena
terkena pungutan ekspor yang relative
sangat tinggi.
Karena itu, Sahat mengusulkan
agar pemerintah segera mengubah
struktur instrumen Pungutan Ekspor
dengan menaikkan tarif PE PK dari 10%
dewasa ini menjadi sekurang-kurangnya 35%.
Sebaliknya, untuk mendorong ekspor produk
yang lebih bernilai tambah tinggi, Sahat
mengusulkan agar tarif PE PKO diturunkan
dari 6,5% saat ini menjadi hanya 1%.
“Dengan struktur tarif Pungutan Ekspor
yang lebih kondusif dimana barang mentah
seperti PK dikenakan PE yang tinggi dan
sebaliknya produk olahannya seperti PKO
dikenakan tarif PE yang rendah maka secara
otomatis ekspor produk olahan akan terpicu
dengan sendirinya,” kata Sahat.
Sahat mengatakan struktur tarif yang
kondusif bagi ekspor produk olahan juga
akan mendorong berkembangnya industri
pengolahan dan industri hilir PKO lainnya
di dalam negeri. Dengan demikian berarti
pula akan terjadi proses nilai tambah di
dalam negeri, terjadi penambahan lapangan
kerja bagi masyarakat, meningkatnya ekspor
produkhilirbernilaitambahdanmeningkatnya
penerimaan pemerintah berupa pajak.
PK sendiri apabila diolah oleh industri
ekspeler akan menghasilkan minyak inti sawit
atau Palm Kernel Oil (PKO) sebesar 42% dan
sisanya (58%) berupa ampas. PKO selama ini
banyak digunakan oleh industri oleokimia
sebagai bahan baku berbagai bahan kimia
untuk keperluan industri kosmetik, minyak
wangi, obat dll., sedangkan ampas inti sawit
atau dalam dunia perdagangan dikenal
dengan istilah Palm Kernel Meal (PKM)
banyak digunakan sebagai bahan campuran
makanan ternak disamping juga dapat
digunakan sebagai sumber energi alternatif
dan untuk pembuatan pupuk.***
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Diduga Terjadi Penyelundupan

Volume Ekspor Inti Sawit
Lampaui Izin yang Diberikan

Pembibitan Kelapa Sawit

G

onjang ganjing mengenai
lonjakan ekspor inti sawit
atau Palm Kernel yang terjadi
sejak pertengahan Juli 2007
lalu ternyata menguak sebuah tabir baru
mengenai kemungkinan terjadinya ekspor
inti sawit tanpa seizin dari intansi pemerintah
yang berwenang alias telah terjadi
penyelundupan.
Dugaan terjadinya penyelundupan
tersebut muncul setelah data volume ekspor
inti sawit yang dikumpulkan Gabungan
Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
jauh melebihi volume ekspor inti sawit yang
diizinkan instansi berwenang, yaitu Direktorat
Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan,
Departemen Perdagangan.
Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga
mengatakan ekspor inti sawit dari berbagai
pelabuhan ekspor di tanah air, khususnya
dari Pulau Sumatera (Jambi, Riau dan Medan)
sampai bulan Agustus 2007 telah mencapai
lebih dari 100.000 ton.
Sahat mengatakan ekspor komoditas inti
sawit dalam tahun 2007 mengalami lonjakan
yang cukup dignifikan dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan ekspor inti
sawit tersebut telah mengakibatkan kalangan
industri pengolahan inti sawit (ekspeler) di
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dalam negeri mengalami kekurangan bahan
baku yang sangat serius.
“Sejumlah industri ekspeler di dalam
negeri yang mengolah inti sawit menjadi
minyak inti sawit atau palm kernel oil
(PKO) kini mengalami kekurangan bahan
baku. Sebab, sebagian besar inti sawit yang
dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) kini
banyak diekspor ke luar negeri, khususnya ke
Malaysia,” kata Sahat.
Ketika dikonfirmasi kepada Direktorat
Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan,
Departemen Perdagangan, ternyata angka
realisasi ekspor inti sawit yang disebutkan
Sahat itu jauh lebih besar dari persetujuan
ekspor inti sawit yang diterbitkan Departemen
Perdagangan. Direktorat Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan Departemen
Perdagangan sendiri mengaku selama
periode Maret-Juli 2007 hanya menerbitkan
persetujuan ekspor inti sawit sebesar 59.365
ton. Antara bulan Januari sampai Februari
2007 tidak ada perusahaan yang mengajukan
permohonan persetujuan ekspor inti sawit
kepada Departemen Perdagangan.
Menurut Direktur Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan Departemen
Perdagangan, Erfandi, persetujuan ekspor
inti sawit yang diterbitkan instansinya

sampai dengan akhir Juli 2007 mencapai
59.365 ton. Persetujuan ekspor inti sawit
tersebut diberikan kepada tujuh perusahaan
pemohon.
“Inti sawit atau Palm Kernel termasuk
barang yang diawasi kegiatan ekspornya
oleh pemerintah terhitung sejak tahun
1998. Dengan demikian, setiap perusahaan
eksportir yang ingin mengekspor komoditas
inti sawit terlebih dahulu harus mendapatkan
persetujuan ekspor dari pemerintah dalam
hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan
Kehutanan Departemen Perdagangan,” kata
Erfandi.
Erfandi mengatakan pengaturan ekspor
yang mengharuskan komoditi inti sawit
masuk dalam kelompok barang yang diawasi
ekspornya telah ditetapkan pemerintah sejak
tahun 1998 dengan empat alasan utama.
Pertama,untukmengantisipasikenaikanharga
yang cukup drastis di pasar internasional.
Kedua, untuk menjamin terpenuhinya
kebutuhan di dalam negeri. Ketiga, untuk
melindungi kelestarian sumberdaya alam,
dan keempat, untuk menjaga stabilitas harga
barang tertenti di dalam negeri.
Adalah Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag) Rahardi
Ramelan yang pertama kali menerbitkan
suarat keputusan mengenai penetapan
komoditi inti sawit sebagai barang yang
diawasi ekspornya. Dengan pengaturan
tersebut maka setiap eksportir yang akan
mengekspor komoditi inti sawit terlebih
dahulu harus mendapatkan persetujuan
ekspor dari instansi berwenang, dalam hal
ini Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan
Kehutanan, Departemen Perdagangan.
“Untuk mendapatkan persetujuan
ekspor inti sawit, seorang eksportir harus
mengajukan permohonan kepada Direktorat
Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan
Departemen Perdagangan setelah terlebih
dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan provinsi dan
DirekturBinaPasardanDistribusiDepartemen
Perdagangan,” demikian Erfandi.***
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Dampak Pemberantasan Pembalakan Liar

Dua Industri Pulp dan Kertas
TerbesarTerancam Berhenti Operasi

D

ua industri pulp dan kertas
terbesar di tanah air, yaitu
PT Indah Kiat Pulp and Paper
dan PT Riau Andalan Pulp and
Paper yang keduanya berlokasi di provinsi
Riau, terancam berhenti operasi akibat
krisis pasokan bahan baku sebagai dampak
dari dilakukannya operasi pemberantasan
kegiatan pembalakan hutan secara liar oleh
Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang sudah
berlangsung selama delapan bulan sejak awal
tahun 2007.
Direktur
Sinar
Mas
Forestry,
Agus Wahyudi
mengatakan operasi
pemberantasan pembalakan liar oleh
Polda Riau yang telah memasuki bulan
ke delapan telah mengakibatkan pasokan
bahan baku kayu untuk industri pulp dan
kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper dan
PT Riau Andalan Pulp and Paper menjadi
terganggu. Sebab, pasokan bahan baku kayu
dari areal Hutan Tanaman Industri (HTI)
milik kedua perusahaan tersebut menjadi
terhenti sama sekali, yaitu bahan baku kayu
yang dipasok oleh perusahaan kehutanan
Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri (HPHTI) yang menjadi mitra kedua
perusahaan itu.
“Dengan terhentinya pasokan bahan baku
dari kawasan HTI tersebut maka kebutuhan
bahan baku kayu untuk pabrik pulp dan kertas
menjadi terganggu. Sebab, stok bahan baku
dari kawasan HTI sendiri sangat terbatas dan
stoknya saat ini hanya tinggal mencukupi
untuk kebutuhan dua bulan operasi. Dengan
demikian, kalau masalah ini terus berlarutlarut dan tidak ada penyelesaiannya segera,
maka pada bulan Oktober 2007 mendatang
kedua industri pulp dan kertas tersebut akan
berhenti produksi akibat ketiadaan bahan
baku,” kata Agus.
Sementara itu, Wakil Presiden Komisaris
PT IKPP, G. Sulistianto mengatakan
terhentinya pasokan bahan baku kayu akan
membawa dampak fatal berupa terhentinya
kegiatan operasional pabrik pulp dan kertas.
Hal itu akan membawa dampak yang lebih

Pasokan bahan baku kayu dari areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dipasok oleh perusahaan
kehutanan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) menjadi terhenti sama sekali.

luas terhadap perekonomian, baik di wilayah
lokasi pabrik dan sekitarnya maupun bagi
perekonomian nasional.
Salah satu dampak yang akan timbul
dari terhentinya kegiatan operasional pabrik,
kata Sulistianto, adalah meningkatnya
jumlah pengangguran dan kemiskinan.
Sebab, jumlah tenaga kerja di Riau yang
mata pencahariannya terkait secara langsung
maupun tidak langsung dengan keberadaan
kedua industri besar tersebut diperkirakan
mencapai sekitar 3 juta orang. Akibatnya,
perekonomian regional dan nasional akan
melemah karena tingkat pendapatan dan
daya beli menurun.
“Dampak lain yang akan terjadi kalau
sampai kedua industri pulp dan kertas itu

berhenti produksi adalah hilangnya devisa
dari ekspor pulp dan kertas sebesar US$
4 miliar per tahun, hilangnya penerimaan
negara dari sektror kehutanan, hilangnya
minat investasi karena tidak adanya kepastian
hukum, kepastian jaminan berusaha dan
keamanan usaha serta terhambatnya
pembangunan hutan tanaman yang
dicanangkan pemerintah,” kata Sulistianto.
Kasus terhentinya pasokan bahan baku
kepada dua perusahaan besar industri
pulp dan kertas di Riau berikut penyegelan
alat berat dan peralatan produksi lainnya
di lapangan, kata Sulistianto, harus segera
diakhiri. Sebab, hal itu mencerminhkan betapa
suramnya citra iklim investasi di Indonesia.
Padahal pemerintah sendiri sedang giat-
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Kerusakan Hutan yang diakibatkan oleh Pembalakan Liar

giatnya mengundang calon investor dalam
rangka memperbaiki dan mengatasi berbagai
masalah sosial dan perekonomian nasional.
Menurut Sulistianto, pemberitaan
mengenai pemberantasan illegal logging yang
dikaitkan dengan isu lingkungan terkesan
sengaja dihembus-hembuskan oleh sebagian
lembaga swadaya masyarakat tertentu.
Mereka malah menjalankan black campaign
dari para pesaing bisnis di luar negeri agar
produk pulp dan kertas dari Indonesia tidak
bisa dijual di pasar internasional.
Krisis bahan baku yang dialami kedua
perusahaan industri pulp dan kertas tersebut
sudah terjadi sejak Kepolisan Daerah Provinsi
Riau melakukan penyidikan terhadap hasil
operasi pemberantasan pembalakan liar sejak
awal tahun 2007. Polda Riau sendiri menuduh
manajemen PT RAPP dan IKPP memakai kayu
ilegal untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku kayu bagi industri mereka.
Operasi pemberantasan pembalakan
liar itu sendiri dilakukan atas dasar Instruksi
Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2005 tentang
Pemberantasan Penebangan secara illegal di
kawasan hutan dan peredarannya di seluruh
Indonesia. Dalam INPRES No. 4 Tahun 2005
itu antara lain disebutkan bahwa sasaran
pemberantasan illegal logging ditujukan
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kepada kegiatan yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak memiliki izin yang sah serta
pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi
dengan Departemen Kehutanan.
Namun menurut Agus, faktanya di
lapangan pihak Polda Riau bertindak tanpa
koordinasi dengan Departemen Kehutanan
dan yang menjadi sasaran justru perusahaanperusahaan yang memiliki perizinan yang
sah, seperti studi Amdal, surat rekomendasi
dari Gubernur, Surat Keputusan Menteri
Kehutanan tentang pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SK
HPHTI), Rencana Karya Pengusahaan Hutan
(RKPH), Rencana Karya Lima Tahunan (RKL)
dan Rencana Karya Tahunan (RKT).
Tindakan polisi yang memasang police
line terhadap ratusan alat berat yang
sedang beroperasi di lapangan maupun di
tumpukan kayu hasil pemanenan di Tempat
Pengumpulan Kayu tanpa kejelasan dan dasar
hukum yang kuat menyebabkan kegiatan
pembangunan hutan tanaman terhenti.
Pekerja dan kontraktor tidak bisa bekerja
karena semua peralatan ditahan.
“Pada awalnya kami dituduh melakukan
pembalakan liar di areal Hutan Tanaman
Industri kami sendiri. Tapi setelah kami
mampu membuktikan bahwa kegiatan

kami memiliki izin resmi dari pemerintah,
tuduhan polisi kemudian bergeser menjadi ke
perusakan lingkungan dengan alasan merusak
lahan gambut. Dengan penafsirannya sendiri
terhadap INPRES No. 4 Tahun 2005, polisi
kemudian menghentikan seluruh pasokan
bahan baku kayu ke perusahaan kami dan
seluruh alat berat dan peralatan lainnya
ditahan,” kata Agus.
Langkah Kepolisian Daerah Riau itu
selain mengakibatkan dua industri besar
pulp dan kertas di Riau tersebut kekurangan
bahan baku kayu, juga telah mengakibatkan
terhambatnya pembangunan hutan industri
yang dilakukan kedua perusahaan itu.
Dengan demikian, kedua perusahaan itu kini
harus mengandalkan pasokan bahan baku
kayu dari areal tanaman hutan industri yang
baru sebagian ditanami. Padahal dari areal
hutan tanaman industri yang baru ditanami
sebagian itu, umur tanamannya sangat
bervariasi mulai dari kurang dari satu tahun
sampai umur tujuh tahun.
“Dengan terjadinya kelangkaan pasokan
bahan baku kayu ini kami terpaksa harus
mengandalkan pasokan bahan baku kayu dari
areal hutan tanaman industri kami sendiri
yang selama ini belum seluruhnya berhasil
kami bangun menjadi hutan tanaman industri
yang siap panen. Untuk mempertahankan
kegiatan pabrik, kami terpaksa harus
memanen lebih awal tanaman di areal HTI
kami sehingga dikhawatirkan siklus produksi
kayu yang telah kami rencanakan sebelumnya
akan terputus,” tutur Agus.
Menurut
catatan
Departemen
Perindustrian, PT IKPP memiliki kapasitas
produksi pulp sebesar 2,2 juta ton per tahun
dan PT RAPP memiliki kapasitas produksi
sebesar 2 juta ton pulp per tahun. Kedua
perusahaan tersebut setiap tahunnya
mengekspor pulp ke mancanegara sebanyak
62% dari total ekspor pulp Indonesia.
Jumlah industri pulp di Indonesia saat
ini mencapai 14 perusahaan dengan total
kapasitas produksi mencapai 6,7 juta ton,
sedangkan industri kertasnya mencapai
79 pabrik/industri dengan total kapasitas
produksi sebesar 10,3 juta ton per tahun. Pada
tahun 2006 produksi pulp Indonesia sebesar
6,2 juta ton sedangkan produksi kertasnya
mencapai 8,6 juta ton. Sementara itu, ekspor
pulp dan kertas Indonesia selama tahun 2006
mencapai nilai US$ 3,94 miliar atau sekitar
4,9% dari total ekspor nasional. ***
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Pemberantasan Illegal Logging
Jangan Mengorbankan Industri Pulp dan Kertas

Menperin Fahmi Idris pada saat memberikan penjelasan mengenai Illegal Logging

Menurut Menperin, sebaiknya berbagai instansi pemerintah
terkait bersama kalangan dunia usaha (Kadin dan para
pelaku industri pulp dan kertas) mengadakan pertemuan
untuk menyelesaikan kasus tersebut secara cepat,
komprehensif dan tuntas.

M

enteri Perindustrian Fahmi
Idris meminta kalangan
penegak hukum khususnya
aparat Kepolisian Daerah
(POLDA) Provinsi Riau agar dalam
melaksanakan tugasnya memberantas
kegiatan pembalakan hutan secara liar (illegal
logging) bertindak secara seimbang dan
proporsional sehingga tidak mengorbankan
industri pulp dan kertas yang memiliki izin
resmi dari pemerintah.
Menurut Menperin, selain melaksanakan
penegakan
hukum
dalam
rangka
memberantas kegiatan pembalakan secara
liar (illegal logging), aparat kepolisian
juga tetap harus melindungi perusahaanperusahaan industri pulp dan kertas yang

mempunyai areal hutan tanaman industri
yang legal dan sah serta dilengkapi dengan
perizinan resmi dari pemerintah.
“Memang ini ibarat buah simalakama.
INPRES No. 4 Tahun 2005 tentang
pemberantasan pembalakan liar didukung
semua pihak karena praktek illegal logging
itu telah menimbulkan berbagai bencana
di tanah air. Namun ketika itu dilakukan
maka areal (hutan tanaman industri) milik
pabrik pulp dan kertas juga turut terkena.
Sementara pabrik pulp dan kertas sebagai
penghasil devisa yang masuk dalam 5 besar
penghasil devisa kan juga harus diproteksi
pertumbuhan dan perkembangannya.
Apalagi saat ini kita sedang mengundang
investor agar mau menanamkan modalnya

di Indonesia. Masa, tiba-tiba hanya karena
masalah pemberantasan pembalakan liar ini
lalu mereka harus mati,” tutur Menperin.
Kalau demikian caranya, lanjut Menperin,
para calon investor yang lain pun akan takut
masuk ke Indonesia. “Mereka, para invesor
baru itu tidak akan mau masuk, sebab yang
sudah ada saja pada mati. Kan ibarat buah
simalakama?!. Karena itu, penanganannya
harus betul-betul balance. Pemberantasan
illegal loging memang harus tetapi melindungi
perusahaan yang jelas-jelas mempunyai areal
hutan tanaman industri yang memproduksi
produk yang termasuk kategori lima besar
juga harus tetap dilakukan. Jangan sampai
hanya karena ini, industri pulp dan kertas
mati,” tegas Menperin.
“Selama ini memang belum pernah
dilakukan pertemuan yang sifatnya
komprehensif, dengan menghadirkan semua
pihak yang terkait. Masing-masing kan punya
pendapat. Pihak Kepolisian tentu mempunyai
pendapat atau pandangan dan harus
didengar. Kadin juga mempunyai pendapat
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Illegal Logging

atau pandangan yang juga harus didengar.
Demikian juga Departemen Kehutanan
sendiri yang mempunyai kebijakan di bidang
kehutanan juga harus didengar. Semua
pandangan itu harus dipadukan untuk mencari
solusi yang cepat, tuntas dan komprehensif .
Sekarang keributan itu seolah-olah hanya ada
di lapangan,” kata Menperin.
Menperin mengatakan seyogyanya
diantara instansi pemerintah sendiri
dapat dengan cepat mengatasi berbagai
permasalahan di lapangan. “Begitu keributan
di lapangan membesar, harus segera ditarik ke
dalam, duduk bersama semua pihak, lalu kita
bicarakan dengan baik. Walaupun Menhut
dan Kapolri sudah bertemu tapi belum bisa
memecahkan masalah. Menurut saya perlu
juga dilibatkan unsur terkait lainnya yaitu
pelaku bisnisnya, yaitu Kadin.”
Sementara itu, Ketua Umum Kadin
Indonesia M.S. Hidayat mengatakan kasus
pemberatasan pembalakan hutan secara
liar oleh pihak Kepolisian Daerah Riau telah
menimbulkan konflik berkepanjangan. Sebab,
sejak pertama kali tindakan polisi dilakukan
pada awal tahun 2007, sampai saat ini belum
ada kepastian penyelesaiannya secara hukum
terhadap permasalahan tersebut.
Menurut Hidayat, konflik berkepanjangan
atas penanganan illegal logging yang sampai
kini tidak ada ujung pangkalnya itu telah
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menimbulkan gangguan yang sangat serius
terhadap perkembangan dan pertumbuhan
industri pulp dan kertas di dalam negeri dan
lebih jauh telah mengancam iklim investasi
di Indonesia. Padahal, industri pulp dan
kertas selama ini memberikan sumbangan
cukup besar bagi pendapatan negara dan
merupakan pintu terakhir dari industri
berbasis kehutanan, setelah kayu lapis, daun
pintu dan mebel.
Total ekspor dari industri berbasis
kehutanan pada tahun 2006 mencapai lebih
dari US$ 8 miliar dengan rincian dari daun
pintu (US$ 1,2 miliar), kayu lapis (US$ 1,5
miliar), produk mebel (US$ 2,2 miliar) dan
pulp dan kertas (US$ 3-3,5 miliar) dan masih
memiliki potensi untuk menjadi 3 besar
dunia.
HidayatmengatakanpelaksanaanINPRES
No. 4 Tahun 2005 (tentang pemberantasan
penebangan secara ilegal di kawasan hutan
dan peredarannya di seluruh Indonesia)
oleh jajaran pelaksana di bawah Presiden
tidak berjalan secara terkoordinasi antara
satu instansi dengan instansi lainnya. Kondisi
tersebut telah menimbulkan pembatasanpembatasan terhadap kegiatan usaha yang
sebenarnya memiliki perizinan yang sah di
bidang tersebut sehingga mengakibatkan
pasokan bahan baku kayu kepada industri
pulp dan kertas menjadi terganggu dan

berkurang.
Menurut Hidayat, perselisihan antara dua
instansi pembantu Presiden, yaitu Kepolisian
dan Departemen Kehutanan hanya dapat
diselesaikan bila Presiden mengambil
sikap tegas. Ketegasan ini pula yang akan
menyelematkan ekonomi Indonesia,
khususnya pada industri pulp dan kertas.
“Kami tidak ingin mencampuri masalah
teknis di lapangan, namun kami merasa
prihatin dengan perkembangan situasi yang
ada. Presiden perlu segera turun tangan
untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas
Hidayat.
Kadin, tambah Hidayat, meminta
pemerintah agar penindakan kasus illegal
logging dilakukan terhadap perusahaan yang
memang benar-benar melakukan illegal
logging, sebaliknya terhadap perusahaan
pemegang HTI yang memiliki izin yang sah
justru harus diberikan perlindungan.
“Bila Presiden cepat bertindak maka
hal tersebut akan selaras dengan keinginan
pemerintah untuk menarik investasi,
menciptakan lapangan pekerjaan dan
menurunkan tingkat kemiskinan. Kalau
investasi yang sudah ada di dalam negeri
dilindungi, maka saya percaya investor dari
luar negeri pun mudah tertarik menanamkan
modalnya di Indonesia,” demikian Hidayat.
***
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PT Sinar Mas Gandeng Fulcrum AS
Bangun Pabrik Biodiesel

P

T Sinar Mas Alternative Energy
menggandeng Fulcrum Power
Services Ltd. yang berbasis di
Houston, Texas, Amerika Serikat
untuk memproduksi bahan bakar nabati
berupa biodiesel dari minyak kelapa sawit
dan minyak nabati lainnya di Dumai dan
Malaysia dengan membentuk
sebuah perusahaan patungan
(joint venture) PT Bio Energy
Mas.
Penandatanganan
perjanjian
kerjasama
dilakukan oleh Chairman
Sinar Mas Alternative Energy
Danny Jozal dan Presiden
Direktur Fulcrum Power
Services Amerika Serikat, GP
Manalac.
Total investasi dari
kerjasama usaha patungan
tersebut bernilai US$ 60
juta dengan kepemilikan
saham
masing-masing
50%. Fasilitas produksi biodiesel tersebut
akan menggunakan multi bahan baku dari
berbagai jenis tumbuhan penghasil minyak
nabati yang tersedia di Indonesia.
PT Bio Energy Mas, perusahaan
penanaman modal asing yang berlokasi di
Dumai dan dibentuk sebagai hasil kerja sama
ini, menargetkan produksi hingga 1 juta ton
per tahun yang akan direalisasikan dalam
beberapa fase. Target dalam fase pertama
produksi sebesar 400.000 ton per tahun.
Diharapkan PT Bio Energy Mas sudah mulai
produksi biodiesel untuk komersial pada
April 2008.
Franky O. Widjaja, Chairman dan CEO
Sinar Mas Agribusiness and Food yang
menaungi Sinar Mas Alternative Energy
mengatakan perjanjian kerjasama tersebut
merupakan rangkaian kegiatan Sinar Mas
dalam mendukung program pemerintah
untuk pengembangan bahan bakar nabati
ramah lingkungan guan mengurangi
ketergantungan terhadap bahan bakar fosil
yang cadangannya semakin menipis.
Sementara itu, Chairman Sinar Mas

Alternative Energy, Danny Jozal mengatakan,
selain membangun pabrik biodiesel di
Dumai (Riau), PT Bio Energy Mas juga akan
membangun pabrik biodiesel di Malaysia
dengan kapasitas produksi awal sebesar
200.000 ton per tahun.
Menurut Danny, PT Bio Energy

Mas sejauh ini merupakan satu-satunya
perusahaan produsen biodiesel hasil
kerjasama perusahaan nasional dengan
perusahaan internasional. “Memang selama
ini sudah ada pabrik-pabrik biodiesel di dalam
negeri, namun semua perusahaan tersebut
merupakan perusahaan lokal.”
Danny mengatakan kerjasama joint
venture dengan pihak asing dilakukan
kelompok usaha Sinar Mas dengan maksud
agar pemasaran biodiesel hasil produksinya
tidak hanya kuat di pasar domestik saja,
tetapi juga kuat di pasar global. Atas dasar
pertimbangan itulah Sinar Mas Group
membentuk perusahaan PMA melalui
kerjasama dengan perusahaan Amerika
Serikat itu untuk membangun pabrik di
dua tempat tersebut. “Dengan menjalin
kerjasama joint venture ini kami sudah
berhasil mendapatkan daerah pemasaran di
luar negeri, yaitu di Amerika Serikat dan
Eropa.”
Danny mengatakan produk biodiesel
yang dikembangkan PT Bio Energy Mas bisa
saja dijual di pasar lokal kalau pembeli di

dalam negeri bisa menerimanya dengan harga
yang berlaku di pasar. Namun kalau pasar
ekspor terbuka luas maka perusahaan juga
akan melakukan ekspor untuk mendapatkan
devisa.
Mengenai kebutuhan dana investasi
untuk pembangunan pabrik biodiesel
tersebut, Danny mengatakan
untuk proyek pembangunan
pabrik dengan kapasitas
produksi 200.000 ton per
tahun diperlukan dana
investasi sekitar US$ 20
juta. Dana sebesar itu baru
mencakup kebutuhan dan
untuk pembangunan pabrik
lengkap dengan mesin dan
peralatan produksi lainnya,
namun belum termasuk
kebutuhan dana untuk lahan,
infrastruktur dan lain-lain.
“Mesin dan peralatan
produksi yang digunakan
di pabrik biodiesel ini, kami
datangkan dari Jerman. Karena, teknologi
mesin untuk industri biodiesel dari Jerman
sampai saat ini merupakan salah satu yang
terbaik di dunia,” tutur Danny.
Untuk kebutuhan bahan baku, Danny
mengatakan dalam beberapa tahun
mendatang diperkirakan kebutuhan bahan
baku untuk pabrik biodiesel tersebut akan
dipenuhi dari CPO sebesar 80%-90%,
sedangkan sisanya akan dipenuhi dari bahan
baku jenis minyak nabati lainnya seperti
jarak, minyak kelapa dan lain-lain. Khusus
mengenai jarak, Sinar Mas Group sampai
saat ini masih terus mengembangkan riset
tanaman jarak untuk mendapatkan biji jarak
dengan produktivitas dan kualitas yang baik.
Menurut Danny, pabrik biodiesel di
Malaysia kemungkinan besar akan bisa
beroperasi lebih dulu, yaitu sekitar akhir
tahun 2007, sedangkan untuk pabrik yang
di Dumai diperkirakan beroperasi pada
pertengahan tahun 2008. Hal itu mengingat
semua persiapan pembangunan pabrik yang
di Malaysia sudah rampung dan mesin sudah
dipesan. ***
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Industri Ban Nasional Berupaya
Atasi Tuduhan Dumping di Mesir

Pemerintah harus berupaya keras untuk mematahkan tuduhan yang dilayangkan kalangan produsen
ban Mesir (melalui komite anti dumping Mesir) terhadap kalangan produsen ban Indonesia.

K

alangan industri ban di dalam
negeri kini sedang berupaya keras
untuk mematahkan tuduhan yang
dilayangkan kalangan produsen ban
Mesir (melalui komite anti dumping Mesir)
terhadap kalangan produsen ban Indonesia
yang selama ini memasok ban ke negara di
kawasan Afrika Utara tersebut.
Atas tuduhan kalangan produsen ban di
Mesir itu, komite anti dumping Mesir saat ini
sedang mengadakan investigasi mengenai
kasus tersebut. Tim investigasi komite anti
dumping Mesir belum lama ini datang ke
Indonesia untuk menyelidiki secara langsung
tuduhan dumping yang dilayangkan kepada
sejumlah perusahaan industri ban di
Indonesia.
Ketua Asosiasi Produsen Ban Indonesia
(APBI)AzisPanemengatakanparainvestigator
dari Mesir itu datang ke Indonesia pada bulan
April 2007 lalu dan langsung mengadakan
kunjungan ke sejumlah pabrik ban di tanah
air. Dalam kegiatan investigasi itu komite anti
dumping Mesir menurunkan dua tim. Tim
pertama datang ke PT Bridgestone Indonesia
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dan tim kedua datang ke PT Gajah Tunggal.
“Kami terbuka saja kepada para
investigator itu, karena kami memang tidak
memiliki sesuatu yang disembunyikan terkait
dengan tuduhan dumping itu. Namun yang
kami pertanyakan mengapa kedatangan tim
investigator dari Mesir itu didampingi oleh
pihak ketiga dari negara lain, dalam hal ini
dari Prancis. Ini menunjukkan bahwa pihak
Mesir tidak bersahabat dengan kita, padahal
secara historis kita punya hubungan yang
sangat dekat dengan Mesir,” kata Azis.
Menurut Azis, kalangan produsen ban
di Indonesia yang tergabung dalam APBI
menginginkan agar masalah tuduhan
dumping produk ban Indonesia di Mesir itu
diselesaikan kedua negara tanpa melibatkan
pihak ketiga yang justru dapat memperkeruh
keadaan.
“Kami melihat pihak ketiga ini yang selama
ini menghembus-hembuskan isu dumping
terhadap produk ban dari Indonesia. Mereka
tampaknya memiliki agenda untuk mencegah
agar produk ban Indonesia tidak bisa masuk
ke pasar Mesir sehingga nantinya produk

ban mereka bisa dengan leluasa menguasai
pasar ban di Mesir. Jadi, kasus ini tidak berdiri
sendiri melainkan ada dalangnya,” kata Azis.
Kalangan produsen ban dari negara lain,
dalam hal ini dari negara Eropa seperti dari
Prancis, menjadi dalang/otak dari munculnya
tuduhan dumping terhadap ban Indonesia.
“Tentu ini merupakan persaingan yang tidak
sehat dan para produsen ban dari negara
pesaing itu telah menggerakkan kalangan
agen ban mereka di Mesir untuk mengajukan
petisi anti dumping kepada pemerintah
Mesir.”
Namun demikian Azis mengakui, kasus
tuduhan dumping tersebut pada awalnya
memang dipicu oleh ulah seorang pengusaha
eksportir ban di kawasan Cawang, Jakarta
yang mengumpulkan produk ban murah
dari dalam negeri yang kemudian diekspor
ke Mesir. “Namun kasus itu terjadi pada
sembilan bulan yang lalu dan kini pelakunya
sudah ditertibkan pihak yang berwenang.”
Kalau sampai ketentuan bea masuk anti
dumping (BMAD) diberlakukan pemerintah
Mesir terhadap produk ban Indonesia,
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kata Azis, maka Indonesia akan betul-betul
kehilangan pasar ban, tidak hanya di negara
Mesir tetapi juga di kawasan Timur Tengah.
Sebab, sekali BMAD diberlakukan di Mesir,
maka seluruh negara di kawasan Timur
Tengah akan memberlakukan kebijakan yang
sama. Hal itu terjadi karena Mesir selama
ini selalu menjadi acuan negara-negara
Timur Tengah seperti Jordania, UAE, Qatar,
Oman, Yaman dll. Karena itu, kasus ini harus
segera dihentikan sebelum terlanjur menjadi
kebijakan pemerintah Mesir.
Menurut Azis, kalau sampai kalangan
produsen ban dan pemerintah Indonesia
tidak bisa mematahkan tuduhan dumping
ban dari pihak Mesir, maka kemungkinan
besar produk ban Indonesia akan terkena
kebijakan anti dumping yang cukup tinggi,
yaitu antara 40% sampai 60%.
Kasus tersebut, kata Azis, juga
menunjukkan bahwa Indonesia masih
sangat kurang dalam melakukan business
intelligence di luar negeri. Padahal produk
ban Indonesia memiliki kualitas yang cukup
baik dan harganya bersaing. “Selama ini kita
tidak pernah menemukan masalah seperti ini
sebab mereka juga mengakui bahwa produk
ban Indonesia memiliki kualitas dan harga
yang sangat bersaing.”
Produk ban Indonesia sudah masuk ke
pasar Mesir sejak tahun 1990. Volume eskpor
ban Indonesia ke Mesir rata-rata mencapai
1,5 juta unit per tahun atau senilai US$ 70
juta per tahun. Dengan angka ekspor sebesar

itu, produk ban Indonesia
menguasai sekitar 40%
pangsa pasar ban di
negara yang terkenal
dengan bangunan
piramidanya
itu.

Mengingat
pentingnya
pemecahan masalah
tersebut, Azis mendesak
pemerintah untuk turut
turun tangan dalam mengatasi
masalah tuduhan dumping ban
di Mesir. “Kami minta pemerintah
berperan aktif dalam mengatasi
berbagai permasalahan yang dihadapi
industri ban nasional di luar negeri termasuk
mengatasi masalah tuduhan dumping ini.
Kita harus bisa membuktikan bahwa apa yang
dituduhkan pihak Mesir itu
tidak benar,” tegas Azis.
Menurut Azis, pasar
ekspor sampai kini masih
sangat penting bagi
kalangan produsen ban
di dalam negeri karena
tidak seluruh produksi
ban di dalam negeri
dikonsumsi sendiri oleh
masyarakat di dalam
negeri. Sebagian dari
produksi ban kalangan
produsen ban di dalam
negeri itu diekspor ke
pasar mancanegara. Pada
tahun 2006 misalnya
total produksi ban mobil
di dalam negeri mencapai
41 juta unit dan pada
tahun 2007 diperkirakan
mengalami
kenaikan

menjadi
sekitar 45
juta unit.
Sementara
itu, Menteri Kerjasama
Internasional Republik Arab Mesir, Dr.
Fayza Aboulnaga mengatakan pihak
Indonesia telah menyampaikan keluhan
atas isu dumping tersebut dan untuk
menanggapinya pemerintah Mesir melalui
Kementerian Industri dan Perdagangan telah
mengirimkan sebuah delegasi ke Indonesia
untuk melakukan investigasi di Indonesia.
“Delegasi dari Mesir itu mengadakan
pembicaraan dengan koleganya dari
Kementerian Perdagangan Indonesia untuk
mencari solusi terhadap kasus atau isu
tersebut,” kata Dr. Fayza.
Menurut Fayza, dalam hubungan apa pun
di belahan negara manapun di dunia yang
melibatkan kegiatan perdagangansecara
terbuka atau pun liberalisasi perdagangan,
maka isu mengenai anti dumping akan selalu
muncul. “Baik Indonesia maupun Mesir samasama merupakan negara anggota pendiri dari
WTO, kami sangat mematuhi peraturan dan
regulasi yang ada di WTO. Berkaitan dengan
kasus tuduhan dumping ini, kami tentu saja
akan bekerja di dalam kerangka ketentuan
WTO tersebut.” ***
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Penjualan Mobil Semester I 2007
Capai 197.250 Unit

Volume ekspor mobil dalam keadaan utuh atau CBU (completely built-up) selama periode Januari-Juni
2007 mengalami kenaikan secara signifikan.

“Rencananya pada Agustus
ini pelabuhan khusus mobil
tersebut akan diresmikan
pengoperasiannya.
Keberadaan pelabuhan
khusus untuk ekspor
maupun impor serta
pengiriman antar pulau
itu akan mendorong
kinerja industri otomotif di
Indonesia,” tutur Syarif.
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S

elesainya pembangunan pelabuhan
khusus pada bulan Agustus 2007
ini diperkirakan akan mampu
mendongkrak kinerja ekspor mobil
nasional pada tahun 2008. Dengan tambahan
infrastruktur tersebut, ekspor mobil dalam
keadaan utuh atau CBU (completely builtup) ditargetkan naik sekitar 40% pada tahun
2008 menjadi sekitar 70.000 unit.
“Volume ekspor mobil CBU tahun ini
diperkirakan mencapai 50.000 unit atau
naik dibandingkan volume ekspor mobil
CBU pada tahun 2006 yang hanya mencapai
31.000 unit. Sedangkan pada tahun depan
ekspor mobil CBU setidaknya diperkirakan
dapat mencapai sekitar 70.000 unit,” kata
Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan
Kedirgantaraan Departemen Perindustrian,
Syarif Hidayat.
Menurut Syarif, potensi kenaikan ekspor
mobil tahun 2008 tersebut tidak hanya
karena produksi dan penetrasi pasar ekspor
yang meningkat dari kalangan industri
otomotif, tetapi juga karena adanya dukungan

infrastruktur pelabuhan yang semakin baik.
“Rencananya pada Agustus ini pelabuhan
khusus mobil tersebut akan diresmikan
pengoperasiannya. Keberadaan pelabuhan
khusus untuk ekspor maupun impor serta
pengiriman antar pulau itu akan mendorong
kinerja industri otomotif di Indonesia,” tutur
Syarif.
Data Gabungan Industri Kendaraan
Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan
volume ekspor mobil dalam keadaan utuh
atau CBU (completely built-up) selama
periode Januari-Juni 2007 mengalami
kenaikan secara signifikan. Selama periode
tersebut volume ekspor mobil CBU mencapai
26.365 unit atau naik lebih dari 100% jika
dibandingkan dengan volume ekspor CBU
periode yang sama tahun 2006 yang hanya
mencapai 13.175 unit.
Selama bulan Juni 2007 sendiri volume
ekspor mobil CBU mencapai 5.089 unit atau
naik 145% dibandingkan dengan volume
ekspor mobil CBU bulan Juni tahun 2006
yang hanya mencapai 2.073 unit. Namun
demikian, volume eskpor mobil CBU bulan
Juni 2007 mengalami penurunan sekitar 5%
jika dibandingkan dengan volume ekspor
mobil CBU bulan Mei 2007 yang mencapai
5.372 unit.
Kondisi sebaliknya terjadi pada volume
ekspor mobil dalam keadaan terurai atau
CKD (completely knocked-down). Selama
semester I tahun 2007 volume ekspor
mobil CKD hanya mencapai 50.805 set atau
mengalami penurunan sekitar 15% dari
volume ekspor Januari-Juni tahun 2006 yang
mencapai 59.808 set.
Selama bulan Juni 2007 saja volume
ekspor mobil CKD mencapai 9.327 set
atau mengalami penurunan sekitar 13%
dibandingkan dengan volume ekspor mobil
CKD pada bulan Juni 2006 yang mencapai
10.741 set, namun jika dibandingkan dengan
volume ekspor mobil CKD bulan Mei 2007
masih mengalami kenaikan sebesar 11%.
Perkembangan volume ekspor yang cukup
menggembirakan justru dialami industri
komponen mobil di dalam negeri. Selama
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semester I tahun 2007 ekspor berbagai jenis
produk komponen mobil mencapai 150.408
pieces atau naik sekitar 3% dibandingkan
dengan volume ekspor produk komponen
mobil selama semester I tahun 2006 yang
mencapai 146.525 pieces.
Selama bulan Juni 2007 volume ekspor
produk komponen mobil mencapai 30.737
pieces atau meningkat 16% dibandingkan
dengan volume ekspor produk komponen
bulan Juni 2006 yang mencapai 26.506 pieces.
Demikian juga jika dibandingkan dengan
volume ekspor produk komponen mobil pada
bulan Mei 2007 yang mencapai 26.780 pieces,
volume ekspor produk komponen selama
bulan Juli 2007 meningkat sekitar 15%.
Sementara itu, trend kenaikan juga
terjadi dalam kegiatan impor mobil CBU.
Selama semester I tahun 2007 impor mobil
CBU mencapai 25.333 unit atau mengalami
kenaikan 20% dibandingkan dengan volume
impor mobil CBU selama periode yang sama
tahun 2006 yang mencapai 21.185 unit.
Impor mobil CBU selama bulan Juni 2007
tercatat sebesar 5.222 unit atau naik 86%
dibandingkan dengan volume impor selama
bulan Juni 2006 yang mencapai 2.802 unit.
Kendati demikian volume impor selama Juni
2007 justru mengalami penurunan sekitar
21% jika dibandingkan dengan volume impor
mobil CBU bulan Mei 2007 yang mencapai
6.651 unit.
Sementara itu, penjualan mobil baru di
pasar domestik selama semester I tahun

Toyota Avanza memimpin di urutan pertama dalam penjualan mobil baru di pasar domestik selama
periode Januari-Juni 2007

2007 (Januari-Juni) juga mengalami kenaikan,
yaitu mencapai 197.250 unit atau naik 31,8%
dibandingkan penjualan mobil baru pada
semester I tahun 2006 yang mencapai
149.634 unit.
Menurut data Gaikindo itu, penjualan
mobil selama bulan Juni tahun 2007 mencapai
39.395 unit atau mengalami kenaikan sekitar
2,8% dibandingkan dengan penjualan mobil
bulan Mei 2007 yang mencapai 38.311 unit.
Namun jika dibandingkan dengan penjualan
pada bulan Juni tahun 2006 yang mencapai

24.566 unit, penjualan mobil bulan Juni 2007
mengalami kenaikan sebesar 60,4%.
Penjualan mobil baru selama semester
I tahun 2007 masih didominasi kendaraan
kategori/tipe 4x2 dengan total volume
penjualan sebesar 132.108 unit. Kategori/
tipe Pick up/Truck berada di urutan kedua
dengan total penjualan 47.922 unit. Di urutan
berikutnya berturut-turut adalah kategori/
tipe Sedan dengan volume penjualan 12.394
unit, kategori/tipe Double Cabin (4x2 dan
4x4) dengan volume penjualan 3.646 unit,
kategori/tipe Bus dengan volume penjualan
625 unit, kategori/tipe 4x4 dengan volume
penjualan 555 unit.
Toyota Avanza memimpin di urutan
pertama dalam penjualan mobil baru di
pasar domestik selama periode Januari-Juni
2007 dengan total volume penjualan sebesar
32.333 unit. Urutan kedua diduduki Toyota
Kijang dengan penjualan sebesar 17.909 unit
dan urutan ketiga diduduki Daihatsu Xenia
dengan volume penjualan 14.578 unit.
Posisi penjualan mobil selanjutnya untuk
merek-merek mobil di pasar dalam negeri
adalah Mitsubishi FE Colt Diesel di urutan
keempat dengan volume penjualan 13.850
unit, Suzuki Cary/Futura di urutan kelima
dengan volume penjualan 11.921 unit. Di posisi
selanjutnya adalah Daihatsu Terios dengan
volume penjualan 7.912 unit, Honda Jazz 7.144
unit, Honda CR-V 6.600 unit, Toyota Rush
6.514 unit dan Isuzu Panther 5.839 unit.***

Infrastruktur yang semakin baik memiliki andil dalam meningkatkan penjualan mobil di tahun 2007
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Industri Telematika

Peluang untuk Mengejar
Ketertinggalan dari Negara Maju

Industri telematika merupakan industri yang sangat cepat perubahannya.

P

engembangan industri telematika
di tanah air diyakini merupakan
peluang yang sangat menjanjikan
bagi masyarakat Indonesia untuk
mengejar ketertinggalan dari negara maju
selama ini. Sebab, industri telematika
merupakan industri yang sangat cepat
perubahannya sehingga masyarakat
Indonesia dapat memanfaatkan perubahan
yang sangat cepat tersebut untuk mengejar
ketertinggalan dari negara-negara maju.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan bagi negara berkembang seperti
Indonesia, industri telematika yang sangat
cepat perubahannya, merupakan peluang
yang sangat menjanjikan untuk mengejar
ketertinggalan dari negara-negara maju.
“Industri telematika merupakan salah
satu industri yang paling dinamis dalam
dekade terakhir ini. Kemajuan telematika dan
komunikasi telah mengubah banyak aspek
dalam melaksanakan pekerjaan. Peralatan
komputer dan komunikasi telah menjadi
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
kegiatan sehari-hari mulai dari kegiatan
rumah tangga hingga aktivitas kenegaraan,”
kata Menperin Fahmi Idris, dalam sebuah
kesempatan.
Perekonomian dunia yang sedang
tumbuh secara dinamis, tambah Menperin,
melihat sektor telematika sebagai sarana yang
dibutuhkan untuk bersaing di arena global.
Sektor telematika juga merupakan sumber
penting bagi peluang bisnis dan merupakan
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peluang pemberi kerja yang dinamis dalam
era informasi saat ini.
Selama tahun 2006, sub sektor
telematika di dalam negeri telah mengalami
perkembangan yang cukup menggembirakan.
Dengan nilai investasi yang sudah ditanamkan
di sub sektor tersebut yang mencapai Rp 517,3
miliar dan dengan tingkat utilisasi mencapai
68,1% berhasil membuahkan nilai ekspor
sebesar US$ 2.430 juta.
Industri telematika nasional juga telah
menunjukkan kemampuannya, khususnya
dalam produksi peralatan telepon genggam
(hand phone). PT Inti Pisma misalnya telah
berhasil memproduksi telepon genggam
dengan merek Nexian. Perusahaan tersebut
berhasil memasarkan 300.000 unit telepon
genggam merek Nexian hanya dalam kurun
waktu selama enam bulan.
Sementara itu, PT Sanyo Indonesia telah
berhasil meningkatkan kapasitas produksi
kamera digitalnya di instalasi produksinya
di Indonesia menjadi enam juta unit per
tahun pada tahun 2006. Perusahaan tersebut
kini dikenal sebagai produsen kamera digital
terbesar di dunia dengan menguasai sekitar
10% pangsa pasar dunia.
Mengingat pesatnya perkembangan sub
sektor industri telematika, pemerintah melalui
Departemen Perindustrian dalam beberapa
tahun terakhir ini telah mencanangkan
program pengembangan sentra industri
telematika seperti Regional IT Centre of
Excellence (RICE) dan Incubator Business

Centre (IBC) yang tersebar di sejumlah
kota seperti Jakarta, Depok, Bandung, Solo,
Surabaya dan Bali.
“Kami harapkan dalam lima tahun
mendatang RICE dan IBC sudah bisa
menyebar ke seluruh Indonesia. RICE dan
IBC ini akan mempercepat pertumbuhan dan
perkembangan industri telematika di wilayah
masing-masing,” tutur Menperin.
Pemerintah
c.q.
Departemen
Perindustrian, kata Menperin, juga telah
menetapkan industri elektronika dan
komponennya sebagai salah satu industri
yang diprioritaskan pengembangannya
sebagaimana tercantum di dalam Kebijakan
Pengembangan Industri Nasional.
Dewasa ini di dalam negeri sudah
terdapat 230 perusahaan elektronika dan
komponennya. Pemerintah mentargetkan
dalam kurun waktu tahun 2005-2009
industri elektronika dan komponennya
tumbuh sebesar 11,5% per tahun dan dapat
menciptakan lapangan kerja sebanyak
150.000 orang.
“Untuk mencapai target tersebut
diperlukan adanya investasi sekitar US$
2,5 miliar. Karena itu, untuk mendorong
masuknya investasi sebesar US$ 2,5 miliar itu
pemerintah berupaya mendorong terciptanya
iklim usaha yang lebih kondusif seperti
menurunkan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM) untuk produk elektronika yang
memiliki peluang besar untuk berkembang,”
kata Menperin.
Penurunan PPnBM terhadap produk
elektronika tersebut, tambah Menperin, akan
diprioritaskan bagi produk yang memiliki
potensi pasar yang cukup besar baik di pasar
ekspor maupun di pasar dalam negeri. Untuk
lebih menggarap peluang yang ada di pasar
ekspor dan pasar dalam negeri, pemerintah
juga menilai perlu adanya promosi yang lebih
intensif guna menginformasikan kemampuan
industri elektronika nasional, disamping
melakukan penyebaran lokasi industri yang
lebih luas agar tidak hanya terkonsentrasi di
pulau Jawa dan Batam saja. ***

Ekonomi
& Bisnis
Kebijakan

Untuk Meningkatkan Daya Saing

Pemerintah Dorong Industri
Masuk Pasar Modal

Industri Gula, salah satu industri yang didorong untuk memasuki pasar modal

D

alam rangka meningkatkan daya
saing sektor industri nasional di
arena kompetisi dalam negeri
maupun global, pemerintah
c.q. Departemen Perindustrian mendorong
kalangan pelaku industri di 16 cabang industri
yang potensial dikembangkan di masa
datang untuk masuk ke pasar modal yang
merupakan solusi yang sangat tepat sebagai
sumber pembiayaan.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan dalam rangka memenangkan
persaingan di arena lokal maupun global,
pemerintah terus mendorong industriindustri di dalam negeri agar memiliki daya
saing yang tinggi. Namun sayangnya dalam
pelaksanaanya sering kali industri-industri
tersebut menghadapi kendala seperti
kebutuhan pendanaan.
“Bagi perusahaan yang mengalami
keterbatasan sumber dana dan keterbatasan
akses kepada perbankan, maka pasar modal
adalah solusi yang tepat sebagai sumber
pembiayaan. Melalui penjualan saham
kepada publik di pasar modal, perusahaan
dapat memperoleh dana dalam jumlah yang
dibutuhkan dan diterima sekaligus dengan
cost of fund yang relatif lebih bersaing
dibandingkan dengan dana perbankan,” kata
Menperin.
Menurut Menperin, Departemen
Perindustrian telah melakukan identifikasi
terhadap industri-industri yang dianggap
potensial dan dapat didorong untuk
dikembangkan di masa depan. Hasil
identifikasi tersebut menunjukkan bahwa
terdapat 17 cabang industri yang potensial

dan dapat masuk ke pasar modal.
“Namun sayangnya selama ini dari 17
cabang industri itu masih terdapat pemainpemain industri yang belum masuk ke pasar
modal. Karena itu, pemerintah merasa perlu
mendorong perusahaan-perusahaan industri
tersebut untuk masuk ke pasar modal
agar dapat bersaing di pasar global,” tutur
Menperin.
Ke-17 cabang industri tersebut adalah
industri makanan dan minuman, industri
pengolahan hasil laut, industri tekstil dan
produk tekstil, industri alas kaki, industri
turunan minyak kelapa sawit, industri
pengolahan kayu (termasuk rotan dan bambu),
industri pengolahan karet dan barang karet,
industri pulp dan kertas, industri mesin listrik
dan peralatan listrik, industri petrokimia,
industri baja, industri mesindan peralatan
pabrik konstruksi dan pertambangan, industri
alat/mesin pertanian, industri semen, industri
elektornika konsumsi, industri keramik dan
industri otomotif.
Sebagai contoh di cabang industri
makanan dan minuman yang terdiri dari enam
ranting industri, yaitu industri pengolahan
kakao dan coklat, industri pengolahan
buah, industri pengolahan kelapa, industri
pengolahan kopi, industri pengolahan gula
dan industri pengolahan tembakau, hanya
ranting industri pengolahan tembakau yang
pelakunya sudah masuk ke pasar modal.
Sementara para pelaku di lima ranting
industri lainnya tidak ada yang masuk ke
pasar modal.
Untuk
mendorong
perusahaanperusahaan tersebut masuk ke pasar modal

(go public) perlu diusulkan kepada Menteri
Keuangan agar diberikan insentif, baik insentif
fiskal maupun insentif nonfiskal. Insentif
nonfiskal yang dapat diberikan diantaranya
adalah mengendorkan (relaksasi) peraturanperaturan di pasar modal. Salah satu cara
untuk mengendorkan peraturan pasar modal
itu dapat dilakukan dengan membentuk
pasar modal sekunder yang persyaratannya
lebih longgar dari pasar utama. Hal ini dapat
lebih memudahkan para pemain baru untuk
bisa masuk ke pasar modal.
Selain itu, juga dapat diterapkan
kebijakan bahwa untuk bisa mendapatkan
insentif maka sebuah perusahaan industri
besar yang akan menjual saham publik harus
mengajak para partner kerjanya termasuk
kalangan Industri Kecil Menengah (IKM)
yang merupakan pemasok, subkontraktor
dan pembeli produknya, untuk dapat menjadi
pemegang saham perusahaan tersebut.
“Dengan demikian, hubungan yang
terjadi tidak hanya sebatas hubungan bisnis,
tetapi berkembang menjadi hubungan
yang lebih tinggi kualitas dan loyalitasnya,
sehingga dapat lebih menjamin kelanggengan
perusahaan dalam jangka panjang,” tegas
Menperin.
IKM yang menjadi pemegang saham
akan mendapatkan manfaat berupa kepastian
pasar. Dengan cara demikian, IKM dapat
berkonsentrasi untuk secara terus menerus
melakukan inovasi guna meningkatkan mutu
produk yang dihasilkannya.
“Mengenai penjualan saham kepada IKM
ini, kami perkirakan akan terdapat sedikit
permasalahan, yaitu keterbatasan sumber
dana dari IKM untuk membeli saham dan
sebagainya. Karena itu, diperlukan berbagai
kemudahan yang harus diberikan oleh
perusahaan yang akan masuk ke pasar modal
selain tentunya dukungan dari pemerintah,”
tutur Menperin.
Menperin
mengatakan
untuk
mendorong IKM masuk ke pasar modal,
terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan
seperti saham perdana diprioritaskan bagi
rekan kerja perusahaan, terutama IKM.
Selain itu, pembelian saham perusahaan
oleh IKM dapat dilakukan secara kredit dan
dibayar dengan keuntungan yang diperoleh
IKM. Bagi IKM yang telah membeli saham,
pemerintah dapat memfasilitasi agar mereka
dapat memperoleh kredit modal kerja dari
perbankan. ***
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Nilai Ekspor Nonmigas Semester I
2007 Naik 20,35%

Dari kelompok produk ekspor nonmigas sendiri, ekspor kelompok produk
industri selalu memberikan kontribusi ekspor yang sangat dominan.

K

inerja ekspor nonmigas nasional terus memperlihatkan
kecenderungan yang terus meningkat. Setelah sukses
menembus nilai ekspor US$ 100 miliar pada tahun 2006,
kini pada semester pertama tahun 2007 (Januari-Juni) nilai
ekspor nonmigas nasional kembali memperlihatkan kenaikan cukup
signifikan, yaitu naik sebesar 20,35% dibandingkan dengan nilai ekspor
nonmigas pada periode yang sama tahun 2006.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan selama periode
Januari-Juni 2007 nilai ekspor nonmigas telah mencapai angka US$
43,93 miliar atau naik 20,35% jika dibandingkan dengan nilai ekspor
nonmigas selama periode Januari-Juni 2006 yang mencapai nilai US$
36,50 miliar. Peningkatan nilai ekspor nonmigas ini menjadi faktor
pendukung terhadap kenaikan total nilai ekspor selama semester
pertama tahun 2007 yang secara kumulatif mengalami kenaikan
sebesar 14,29% dari US$ 46,92 miliar pada semester pertama tahun
2006 menjadi US$ 53,62 miliar pada semester pertama tahun 2007.
Selama semester pertama tahun 2007, ekspor nonmigas menjadi
faktor pendorong kinerja total ekspor karena selama periode tersebut
ekspor minyak dan gas (migas) justru mengalami penurunan sebesar
6,98% dari US$ 10,41 miliar pada semester pertama tahun 2006
menjadi US$ 9,69 miliar pada semester pertama tahun 2007.
Walaupun secara kumulatif pada periode Januari-Juni nilai ekspor
nonmigas maupun nilai ekspor total mengalami kenaikan, namun
secara bulanan total nilai ekspor maupun nilai ekspor nonmigas pada
bulan Juni 2007 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
total nilai ekspor dan nilai ekspor nonmigas bulan Mei 2007. Total
nilai ekspor selama bulan Juni 2007 turun sebesar 2,98% dari US$ 9,71
miliar pada bulan Mei 2007 menjadi US$ 9,42 miliar pada bulan Juni
2007. Sedangkan nilai ekspor nonmigas pada bulan Juni 2007 turun
3,96% dari US$ 7,93 miliar pada bulan Mei 2007 menjadi US$ 7,61 miliar
pada bulan Juni 2007.
Dari kelompok produk ekspor nonmigas sendiri, ekspor kelompok
produk industri selalu memberikan kontribusi ekspor yang sangat
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dominan. Dari nilai ekspor nonmigas selama semester pertama tahun
2007 sebesar US$ 43,93 miliar, ekspor kelompok produk industri
mencapai US$ 36,08 miliar atau dengan kontribusi sebesar 67,28%.
Selama periode tersebut nilai ekspor produk industri mengalami
kenaikan sebesar 18,94% dibandingkan dengan nilai ekspor produk
industri pada semester pertama tahun 2006 yang mencapai US$ 30,33
miliar.
Kelompok produk pertambangan dan lain-lain menempati urutan
kedua dengan nilai ekspor selama semester pertama tahun 2007
sebesar US$ 6,24 miliar atau dengan kontribusi terhadap nilai ekspor
nonmigas sebesar 11,64%. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor
produk pertambangan dan lain-lain pada periode Januari-Juni 2006
yang mencapai US$ 4,61 miliar ekspor kelompok produk tersebut pada
periode Januari-Juni 2007 mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu
sebesar 35,38%.
Sementara itu, nilai ekspor kelompok produk pertanian pada
semeseter pertama tahun 2007 mencapai US$ 1,61 miliar atau
memberikan kontribusi terhadap total nilai ekspor non migas semester
pertama tahun 2007 sebesar 3,01%. Dengan nilai ekspor tersebut,
selama semeseter pertama tahun 2007 ekspor kelompok produk
pertanian mengalami kenaikan sebesar 3,45% dibandingkan dengan
kinerja ekspor kelompok produk pertanian selama semester pertama
tahun 2006 yang mencapai US$ 1,56 miliar.
Jika dilihat kinerja ekspor nonmigas berdasarkan golongan barang
HS 2 dijit, maka selama periode Januari-Juni 2007 terdapat 10 golongan
barang (HS 2 dijit) yang memberikan kontribusi sebesar 54,96%
terhadap total ekspor nonmigas. Kesepuluh golongan barang tersebut
adalah lemak dan minyak hewan/nabati; mesin/peralatan listrik;
bahan bakar mineral; bijih, kerak, dan abu logam; karet dan barang
dari karet; mesin-mesin/pesawat mekanik; kertas/karton; nikel; bahan
kimia organic; dan alas kaki.
Nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati menempati urutan
teratas dengan nilai ekspor US$ 3,86 miliar atau dengan kontribusi
sebesar 8,79% terhadap nilai ekspor nonmigas. Golongan mesin/
peralatan listrik menempati urutan kedua dengan nilai ekspor US$
3,58 miliar atau dengan kontribusi terhadap nilai ekspor nonmigas
semester pertama tahun 2007 sebesar 8,14%.
Ekspor bahan bakar mineral menempati posisi ketiga dengan nilai
US$ 3,25 miliar atau memberikan kontribusi sebesar 7,41% terhadap
ekspor nonmigas semester pertama 2007. Bijih, kerak dan abu logam
berada di posisi berikutnya dengan nilai ekspor US$ 3,17 miliar (7,22%);
karet dan barang dari karet US$ 2,94 miliar (6,69%); mesin-mesin/
pesawat mekanik US$ 2,20 miliar (5,01%); kertas/karton US$ 1,58 miliar
(3,59%); Nikel US$ 1,44 miliar (3,28%); bahan kimia organik US$ 1,28
miliar (2,92%) dan alas kaki US$ 837,3 juta (1,91%).
Selama periode Januari-Juni 2007, Jepang masih menjadi negara
tujuan ekspor terbesar dengan total nilai US$ 6,89 miliar atau sekitar
15,70%, diikuti Amerika Serikat dengan nilai US$ 5,40 miliar (12,30),
dan Singapura dengan nilai US$ 4,26 miliar (9,70%). Sementara itu,
Uni Eropa yang terdiri dari 25 negara memberikan kontribusi sebagai
tujuan ekspor Indonesia sebesar 14,68%. ***
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11 Propinsi Usulkan Kawasan
Ekonomi Khusus Melalui Timnas KEK

S

ebanyak 11 propinsi di tanah air telah mengusulkan sejumlah
daerah di wilayahnya untuk dijadikan sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK). Usulan pembentukan KEK itu
disampaikan masing-masing Pemerintahan Daerah Propinsi
(Pemprop) kepada Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus di Indonesia (Timnas KEK).
Timnas KEK sendiri, tambah Menperin, dibentuk pemerintah
melalui Surat Keputusan (SK) Menko Perekonomian Nomor KEP-21/M.
EKON/03/2006 tanggal 24 Maret 2006. Sebagai tindak lanjut dari
pembentukan Timnas KEK tersebut, Tim Pelaksana Timnas KEK telah
menyusun Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 36 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan kesebelas
Pemprop tersebut mengusulkan daerah di wilayahnya masing-masing
untuk dijadikan sebagai KEK melalui Timnas KEK dalam rangka
meningkatkan persebaran industri di tanah air, khususnya persebaran
industri di luar Pulau Jawa.
“Persebaran industri di luar Pulau Jawa sendiri merupakan salah
satu dari misi Departemen Perindustrian dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di luar Pulau
Jawa,” kata Menperin ketika mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi
VI DPR RI di Jakarta belum lama ini.
Menurut Menperin, beberapa kawasan industri di luar Pulau
Jawa yang diusulkan Pemprop masing-masing diantaranya adalah di
Sumatera Utara dua Kawasan Industri (Medan dan Kuala Tanjung),
Riau, Kepulauan Riau tiga Kawasan Industri (Batam untuk elektronik,
mekatronik, shipyard; Bintan untuk TPT, alas kaki, pariwisata; Karimun
untuk shipyard, logam, komponen, agro dan hasil laut), Sumatera
Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dua Kawasan
Industri (Kawasan Industri Perhiasan Gemopolis dan Industri
Perkapalan Lamongan), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah (Kawasan
Industri Rotan di Palu), dan Sulawesi Utara.
Menperin mengatakan untuk mendapatkan status KEK, Timnas
KEK telah menetapkan beberapa kriteria diantaranya komitmen
yang kuat dari pemerintah daerah seperti harmonisasi Peraturan
Daerah, alokasi lahan yang jelas, unit pelayanan terpadu, tata ruang,
infrastruktur dan lain-lain. Untuk dapat ditetapkan sebagai KEK,
pemda diwajibkan menyediakan lahan minimal seluas 500 ha dengan
batas-batas yang jelas. Selain itu, setiap usulan untuk menjadikan KEK
harus dipresentasikan terlebih dahulu di depan Timnas KEK.
Salah satu dari usulan pembentukan KEK yang telah disampaikan
Pemprop kepada Timnas KEK tersebut adalah usulan pembentukan
KEK bagi industri otomotif di Kendal Jawa Tengah yang diajukan oleh
Pemprop Jawa Tengah. Saat ini usulan pembentukan KEK bagi industri
otomotif di Kendal itu sedang diproses oleh Timnas KEK.
Pada awalnya usulan pembentukan KEK bagi industri otomotif
tersebut diajukan untuk wilayah Kedungsemar (Kendal, Demak,
Ungaran dan Semarang). Namun dalam perjalanannya usulan tersebut
berubah menjadi wilayah Kendal. Gubernur Jawa Tengah sendiri
melalui Menko Perekonomian telah meminta bantuan untuk membuat

Salah satu daerah yang sedang dikembangkan untuk menjadi Kawasan
Ekonomi Khusus.

Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) KEK untuk wilayah Kendal.
“Pandangan awal tentang wilayah Kendal adalah berpotensi untuk
dikembangkan menjadi KEK bagi industri otomotif karena tenaga
kerja industri yang cukup memadai di daerah sekitarnya, infrastruktur
yang relatif mudah dibangun dan lokasi yang masih dalam jangkauan
distribusi industri komponen otomotif. Saat ini FS tersebut masih
diproses untuk menentukan kebijakan selanjutnya,” kata Menperin.
Selama ini industri otomotif dan komponennya sudah cukup
berkembang di tanah air seperti di Jawa Timur (sekitar Surabaya), di
Jawa Tengah (sekitar Semarang dan Tegal) serta di Jawa Barat (sekitar
Bandung).
Menurut Menperin, rencana pengembangan industri otomotif di
Jawa Tengah khususnya di wilayah Kendal diharapkan akan mendorong
pertumbuhan industri otomotif di Jawa Tengah yang saat ini sudah
memiliki beberapa industri sepeda motor dan komponennya.
Di bidang industri otomotif, saat ini di tanah air sudah terdapat
20 perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor roda empat, 77
perusahaan perakitan sepeda motor yang didukung oleh sekitar 250
perusahaan industri komponen (menengah dan besar). Perusahaan
industri komponen otomotif nasional telah mampu memproduksi
berbagai jenis komponen mulai dari komponen universal sampai
komponen utama seperti engine dan transmisi. Namun sayangnya
sebagian besar industri komponen tersebut masih terkonsentrasi di
wilayah Kawasan Industri Jabotabek. ***
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Batik Nusantara akan
Didaftarkan ke UNESCO
sebagai Warisan Budaya Dunia

Kegiatan Festival Batik Nusantara 2007 yang diikuti oleh beberapa peserta asing

S

etelah keris berhasil didaftarkan
pemerintah Indonesai sebagai
warisan budaya asli Indonesia
di United Nations Education and
Culture Organization (UNESCO), kini
giliran kalangan pelaku usaha perbatikan,
pemerhati, pecinta dan kolektor batik
nasional mengusulkan kepada pemerintah
untuk mendaftarkan batik Nusantara sebagai
warisan budaya bangsa Indonesai untuk
dunia kepada UNESCO.
Demikian diungkapkan Ketua Panitia
Festival Batik Nusantara, Sasmiyarsi Sasmoyo
ketika berbicara dalam acara jumpa pers
mengenai Festival Batik Nusantara 2007
yang diselenggarakan pada tanggal 28-29
Juli 2007 di halaman depan Pendhapi Gedhe
Balaikota Surakarta.
Kegiatan pameran yang diberi
nama ‘Festival Batik Nusantara 2007’ itu
diselenggarakan atas kerjasama antara
Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)
dengan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
Pemerintah Kota Surakarta dan CV Anugerah
Jaya.
Menurut
Sasmiyarsi,
dengan
didaftarkannya Batik Nusantara sebagai
warisan budaya dunia kepada UNESCO
maka berarti Indonesia akan memperoleh
pengakuan dari dunia internasional bahwa
batik itu memang betul-betul merupakan
warisan budaya bangsa Indonesia.
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“Manakala kita berhasil mendaftarkan
Batik Nusantara kepada UNESCO sebagai
warisan budaya bangsa Indonesia untuk
dunia, maka secara otomatis bangsa
Indonesia akan memperoleh pengakuan
dunia. Namun pendaftaran Batik Nusantara
kepada UNESCO tersebut hanyalah masalah
kebanggaan. Sebab, setelah berhasil
didaftarkan ke UNESCO maka tidak berarti
produk batik tersebut tidak boleh diproduksi
oleh para pengusaha dan pengrajin batik dari
negara lain,” kata Sasmiyarsi.
Selain akan mengajukan usulan agar
pemerintahIndonesiamelakukanpendaftaran
Batik Nusantara sebagai warisan budaya
dunia kepada UNESCO, tambah Sasmiyarsi,
kalangan pengusaha batik, kolektor, para
pelaku industri rumahan, perajin, seniman,
akademisi, sejarawan, budayawan dan
pihak-pihak lain yang concerned terhadap
Batik Nusantara akan mendeklarasikan
pembentukan wadah bersama untuk
mendiskusikan dan membuat strategi
kebudayaan dalam rangka melestarikan batik
sebagai warisan Nusantara. Wadah bersama
yang akan dibentuk tersebut adalah Dewan
Batik Nasional. “Untuk mewujudkan rencana
pembentukan Dewan Batik Nasional itu kami
akan meminta kesediaan Bapak Joop Ave
untuk memprakarsainya.”
Sasmiyarsi
mengatakan
dalam
pembentukan Dewan Batik Nasional,

Indonesia termasuk ketinggalan jika
dibandingkan dengan negara-negara lain.
Sebab, sejumlah negara lain, termasuk
negara tetangga, yaitu Malaysia dan Jepang
sudah lebih dahulu membentuk Dewan Batik
Nasional mereka.
“Indonesia sendiri sampai saat ini belum
memiliki Dewan Batik Nasional. Ini sangat
ironis mengingat kata ‘batik’ yang kini sudah
menginternasional berasal dari bahasa
Indonesia. Kata batik pun kini sudah diadopsi
atau diserap oleh bahasa negara-negara di
dunia termasuk oleh bahasa Inggris yang
merupakan bahasa pergaulan dunia,” tutur
Sasmiyarsi.
Untuk membentuk Dewan Batik Nasional,
lanjut Sasmiyarsi, diperlukan koordinasi dari
berbagai paguyuban batik yang ada di tanah
air seperti paguyuban Pekalongan, Surakarta,
Yogyakarta, Cirebon dan lain-lain. Sejumlah
pelaku industri batik dan desainer terkemuka
seperti Iwan Tirta pun sangat mendukung
gagasan pembentukan Dewan Batik Nasional
itu.
Cara melukis dan mewarnai pada kain
batik telah berkembang di Indonesia sejak
lama dan mencapai puncaknya di Pulau Jawa,
seperti di kota Solo, Yogyakarta, Pekalongan
dan Cirebon. Dari Pulau Jawa, batik diekspor
ke pulau-pulau nusantara lainnya dan ke
Semenanjung Malaya dan juga berbagai
negara lainnya.
Industri pembuatan batik bahkan telah
menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia
sejak tiga abad yang lalu. Selama rentang
waktu tersebut, batik telah menjadi media
utama ekspresi nilai-nilai spiritual dan
kultural.
Dalam perkembangannya, secara
etnografi dan kosmologi, motif batik terus
mengalami perkembangan yang sangat pesat
sehingga diperoleh motif-motif batik yang
baru yang disesuaikan dengan perkembangan
kultur masyarakat setempat. Karena itu,
kemudian dikenal motif batik Kraton Solo
dan Yogyakarta yang sangat simbolis dan
penuh dengan nilai spiritual, serta motifmotif batrik lainnya, termasuk motif batik
pesisiran seperti Sidoarjo, Tuban, Lasem,
Kudus, Pekalongan, Cirebon dan lain-lain.
“Interaksi dengan para pedagang dan
saudagar dari China, Portugis, Arab, Belanda
dan Inggris juga mewarnai perkembangan
ragam motif batik. Karena itu, kemudian
muncul batik Indisch, batik Encim (China) dan
batik Jepang atau Hokokai,” kata Sasmiyarsi.
***
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Depperin Selenggarakan Program
Beasiswa TPL IKM

Departemen Perindustrian (Depperin) c.q Biro Kepegawaian menyelenggarakan Program Beasiswa
untuk mencetak SDM Pembina yang handal sebagai calon Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil
Menengah (TPL –IKM)

D

alam rangka mempercepat
pertumbuhan industri kecil
menengah (IKM) Departemen
Perindustrian (Depperin) c.q Biro
Kepegawaian menyelenggarakan Program
Beasiswa untuk mencetak SDM Pembina
yang handal sebagai calon Tenaga Penyuluh
Lapangan Industri Kecil Menengah (TPL
IKM).
Program beasiswa yang akan
diselenggarakan di sejumlah unit pendidikan
di lingkungan Depperin tersebut terbuka
bagi siapa saja khususnya kalangan generasi
muda yang berprestasi tetapi kurang mampu
dari segi ekonomi. Dengan program tersebut
diharapkan tercipta kalangan SDM Pembina
yang handal yang dapat mengemban tugas
dalam membantu IKM sebagai TPL IKM di
seluruh Indonesia.
Program Beasiswa bagi para calon
TPL IKM itu diselenggarakan berdasarkan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/MIND/PER/2/2007 tentang Penyelenggaraan
Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan
(TPL) Industri Kecil Menengah (IKM) dan
Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen
Perindustrian Nomor 05/SJ-IND/PER/3/2007
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Program Beasiswa TPL IKM.

Dengan berdasarkan kepada kedua
kebijakan pimpinan Deperin tersebut di atas
maka penyelenggaraan Program Beasiswa
TPL IKM setara dengan Program Diploma
III pada Unit Pendidikan di lingkungan
Departemen Perindustrian.
Rekruitmen para calon mahasiswa untuk
program beasiswa tersebut dilakukan oleh
Biro Kepegawaian bekerjasama dengan

Pemerintah Daerah setempat dan Unit
Pendidikan terkait. Sementara kontrak kerja
pasca pendidikan dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Departemen Perindustrian.
Untuk pelaksanaan program beasiswa
tersebut, Departemen Perindustrian
melibatkan delapan perguruan tinggi di
lingkungan Departemen Perindustrian.
Kedelapan perguruan tinggi tersebut adalah
Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung
(Teknologi Pembuatan Kain dan Teknologi
Penyempurnaan Tekstil), Sekolah Tinggi
Manajemen Industri Jakarta (Teknologi
Pengendalian Mutu Industri), Akademi
Teknologi Kulit Yogyakarta (Teknologi bahan
Kulit, Karet dan Plastik; Teknologi Pengolahan
Kulit; Teknologi Produk Kulit), Akademi
Kimia Analisis Bogor (Analisis Kimia dan
Pengelolaan Lingkungan Industri), Akademi
Pimpinan Perusahaan Jakarta (Manajemen
Pemasaran dan Kewirausahaan), Akademi
Teknologi Industri Padang (Pengolahan
Industri Pangan), Akademi Teknik Industri
Makassar (Teknologi Pangan, Teknologi
Minyak Atsiri dan Teknologi Fermentase
Kakao) dan Pendidikan Teknologi Kimia
Industri Medan (Teknologi Pengolahan Atsiri
dan Produk Hilir CPO).

Siswa TPLIKM saat sedang mengadakan kerja praktek
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No. Nama Perguruan Tinggi

Alamat

1.

Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil
Bandung

Jl. Jakarta No. 31 Bandung,
telp. (022) 7272580

Teknik Tekstil & Kimia
Tekstil

* Teknologi Pembuatan
Kain
* Teknologi
Penyempurnaan Tekstil

2.

Sekolah Tinggi
Manajemen Industri
Jakarta

Jl. Letjen Suprapto No.
26 Jakarta, telp. (021)
4244280

Teknik dan Manajemen
Industri

* Teknologi Pengendalian
Mutu Industri

3.

Akademi Teknologi
Kulit Yogyakarta

Jl. Imogiri Km. 6 Ngoto
Bangun Harjo Yogyakarta,
telp. (0274) 383728

Teknologi Kulit

* Teknologi Bahan Kulit,
Karet & Plastik

4.

Akademi Kimia Analisis
Bogor

Jl. Pangeran Sogiri No. 283
Tanah Baru Bogor, telp.
(0251) 650351

Kimia Analisis

* Analisis Kimia
* Pengelolaan
Lingkungan Industri

5.

Akademi Pimpinan
Perusahaan Jakarta

Jl. Timbul No. 34 Ps.
Minggu, Ciganjur, Jakarta,
telp (021) 7867382

Manajemen Pemasaran

* Manajemen Pemasaran
* Kewirausahaan

6.

Akademi Teknologi
Industri Padang

Jl. Bungo Pasang Tabing
Padang, telp (0751) 55053

Kimia Analisis

* Pengolahan Industri
Pangan

7.

Akademi Teknik
Industri Makassar

Jl. Sunu No. 220 Makassar,
telp. (0411) 4499609

Teknik Industri

* Teknologi Pangan
* Teknologi Minyak Atsiri
* Teknologi Fermentase
Kakao

8.

Pendidikan Teknologi
Kimia Industri Medan

Jl. Medan Tenggara
VII Medan, telp. (061)
7867810

Teknologi Kimia Industri

* Teknologi Pengolahan
Atsiri dan Produk Hilir
CPO

Program
Beasiswa
TPL
IKM
diselenggarakan selama tiga tahun (enam
semester) dengan materi kuliah sebanyak
110-120 SKS atau setara dengan program
pendidikan Diploma III.
Beasiswa yang diberikan meliputi bantuan
transport dari daerah masing-masing ke
tempat pendidikan (pulang pergi), bantuan
biaya hidup selama pendidikan, biaya kuliah/
praktek dan bantuan buku. Calon mahasiswa
harus mempunyai minat yang kuat pada
salah satu program studi yang ditawarkan
dan mempunyai bakat wirausaha.
Program beasiswa tersebut terbuka bagi
siswa kelas III SMU/MA/SMK atau yang telah
lulus satu tahun sebelumnya dan menduduki
peringkat 1 sampai 10 di kelasnya yang
ditunjukkan dengan Rapor kelas I sampai
kelas III. Selai itu, untuk dapat mengikuti
seleksi masuk seorang calon mahasiswa
harus mendapatkan surat rekomendasi
dari Pemerintah Daerah/Kepala Dinas yang
menangani sektor industri.
Apabila setelah diterima mengikuti
Program Beasiswa tersebut yang
bersangkutan kemudian mengundurkan
diri dari program tersebut, maka yang
bersangkutan diwajibkan mengembalikan
seluruh biaya yang telah dikeluarkan.
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Jurusan

Konsentrasi

Selain persyaratan tersebut di atas,
untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan
dalam rangka penyelenggaraan Program
Beasiswa TPL IKM tersebut masing-masing
calon pelamar diwajibkan mengisi formulir
pendaftaran dan menyampaikan surat
lamaran yang dilampiri dengan fotocopy
rapor kelas I sampai kelas III yang telah
dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang

bersangkutan; surat rekomendasi dari Kepala
Sekolah tentang perkembangan dan prestasi
siswa; surat rekomendasi dari Pemerintah
Daerah/Kepala Dinas yang menangani sektor
industri; surat keterangan berbadan sehat
dan bebas dari narkoba dari dokter.
Calon peserta juga diharuskan
melampirkan surat pernyataan tentang minat
pelamar dan surat pernyataan mengenai
kesediaan mengembalikan biaya apabila
mengundurkan diri serta pas foto ukuran 4 x
6 cm sebanyak 3 lembar.
Siswa yang berminat dapat mengajukan
surat lamaran dengan melampirkan berbagai
persyaratan administrasi dan surat pengantar
dari Kepala Sekolah yang bersangkutan. Surat
lamaran tersebut disampaikan kepada Biro
Kepegawaian Departemen Perindustrian
dengan alamat : Menteri Perindustrian R.I.
u.p. Kepala Biro Kepegawaian, Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 52-53, lt. 8, Jakarta Selatan,
telp. (021) 5252203, 5255509 ext 5075, fax. (021)
5252203.
Seleksi calon peserta Program Beasiswa
TPL IKM meliputi seleksi administrasi dan
wawancara untuk mengetahui minat dan
bakat serta penjelasan Program kepada calon
peserta Program Beasiswa TPL IKM.
Penetapan dan pengumumnan peserta
Program Beasiswa TPL IKM akan disampaikan
kepada Pemerintah Daerah atau Dinas yang
menangani sektor industri, ditembuskan
kepada Sekolah yang bersangkutan atau dapat
diakses melalui situs internet Departemen
Perindustrian dengan alamat situs: www.
depperin.go.id. Peserta yang dinyatakan lulus
harus melakukan pendaftaran ulang di Unit
Pendidikan yang dituju. Informasi lengkap
mengenai Program Beasiswa TPL IKM juga
dapat diakses melalui situs internet tersebut.
Setelah lulus dari Program Diploma III TPL
IKM, para peserta program akan ditempatkan
sebagai Tenaga Penyuluh Lapangan Industri
Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota
masing-masing dengan kontrak selama
dua tahun. Selama masa kontrak diberikan
honorarium dan biaya operasional sesuai
dengan ketentuan.
Setelah selesai masa kontrak diharapkan
yang bersangkutan dapat berwirausaha
sebagai konsultan IKM atau bekerja di
perusahaan swasta lain. Hal itu mengingat
yang bersangkutan telah memiliki
keterampilan teknis dan pengetahuan
wirausaha yang memadai. ***
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IFSC, Bina Industri Alas Kaki
yang Handal

Dengan bantuan IFSC diharapkan daya saing produk persepatuan di Indonesia, baik untuk kebutuhan pasar di dalam negeri maupun ekspor dapat lebih
berkembang

I

ndonesian Footwear Service Centre
(IFSC) atau Pusat Pelayanan Industri
Persepatuan Indonesia, demikianlah
nama lengkap lembaga yang berada
di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal
Industri Kecil Menengah (Ditjen IKM)
Departemen Perindustrian yang satu ini.
Lembaga pemerintah yang dibentuk
pada 3 Nopember 2003 atas kesepakatan
kerjasama antara pemerintah Indonesia
dan pemerintah Italia ini mengkhususkan
diri dalam memberikan berbagai pelayanan
kepada kalangan pengusaha persepatuan
Indonesia. Pelayanan yang diberikan
IFSC adalah pelayanan di bidang industri
persepatuan berbahan baku utama kulit
asli (genuine leather) baik berupa pelatihan
manajemen, teknologi, pemasaran dll.
Managing Director IFSC, Ali Mas’ud
mengatakan IFSC didirikan dalam rangka
pengembangan industri sepatu kulit (sepatu
fashion) di Indonesia guna merebut peluang
pasar yang ada, baik di dalam negeri maupun
di mancanegara. Lembaga tersebut dibiayai
melalui bantuan pinjaman lunak dari
pemerintah Italia.

Tugas dan fungsi IFSC adalah
melaksanakan layanan pengembangan
usaha IKM alas kaki/persepatuan Indonesia
sehingga dapat meningkatkan daya saing
produk persepatuan di Indonesia, baik untuk
kebutuhan pasar di dalam negeri maupun
pasar ekspor.
Menurut Ali, misi yang dijalankan
IFSC antara lain meningkatkan pelayanan
pendidikan dan pelatihan persepatuan,
memberikan bantuan konsultasi teknis
dan manajemen, memberikan pelayanan
informasi dan promosi pasar global,
melakukan penelitian dan pengembangan
serta memberikan pelayanan pengujian mutu
dan sertifikasi.
Dengan fasilitas pelayanan yang cukup
lengkap seperti berbagai laboratorium untuk
pengujian sepatu diantaranya pengujian
kekuatan, lem, kulit, laboratorium desain,
laboratorium kemasan dll., IFSC mampu
memberikan pelayanan berstandard
internasional kepada para pengusaha
persepatuan di tanah air. Sejak pertama kali
berdiri pada tahun 2003 hingga saat ini IFSC
telah berhasil melatih lebih dari 1.500 orang

pengusaha industri persepatuan dari seluruh
Indonesia.
Ali mengatakan sampai saat ini IFSC
telah berhasil mengembangkan 50 desain
sepatu kulit. Pengembangan desain-desain
baru tersebut dilakukan setelah melalui
kegiatan penelitian dan pengembangan
(riset) terlebih dahulu untuk memastikan
bahwa desain-desain baru tersebut dapat
diterima baik secara teknis maupun dari sisi
pemasarannya.
“Selain mengembangkan desain-desain
sepatu baru, IFSC juga melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan tentang
penggunaan berbagai jenis kulit serta
kombinasi penggunaannya antara satu jenis
kulit dengan jenis kulit lainnya. Beberapa
jenis kulit hewan yang telah dan sedang
dikembangkan IFSC diantaranya kulit ikan
pari, kulit ular, kulit sapi, kambing dll.,” kata
Ali.
Semua pelayanan yang disediakan IFSC
tersebut, kata Ali, merupakan upaya dari
pemerintah Indonesia --dengan bantuan
dari pemerintah Italia-- untuk meningkatkan
daya saing produk alas kaki (persepatuan)
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Indonesia agar dapat bersaing di pasar.
Peningkatan daya saing produk persepatuan
Indonesia sangat diperlukan agar produk
persepatuan Indonesia bisa tetap eksis di
pasar. Hal itu mengingat kini bermunculan
negara-negara pesaing baru di pasar sepatu
global dengan daya saing yang relatif lebih
baik dari produk Indonesia.
Selain dilengkapi ruang belajar berAC, ruang praktek, asrama ber-AC, ruang
CAD/CAM dan laboratorium pengujian,
showroom, aula, workshop, mushola, ruang
olah raga dan areal parker yang cukup luas,
IFSC juga didukung para tenaga pengajar
profesional yang sudah berpengalaman.
Para tenaga pengajar tersebut berasal dari
IFSC sendiri, dari Balai Besar Kulit, Karet
dan Plastik Yogyakarta, Akademi Teknologi
Kulit (ATK) Yogyakarta, partisi persepatuan,
Aprisindo, perguruan tinggi negeriu maupun
swasta serta para konsultan manajemen dan
pemasaran.
Berbagai pelayanan yang dapat
dimanfaatkan
kalangan
pengusaha
persepatuan di tanah air diantaranya
pendidikan dan pelatihan teknologi dan
manajemen persepatuan, konsultasi
teknis dan nonteknis persepatuan, R&D,
laboratorium pengujian dan sertifikasi,
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pemanfaatan mesin dan peralatan
persepatuan serta akses informasi dan
promosi.
Khusus untuk mengangkat kembali citra
industri sepatu Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa
Timur pasca bencana luapan lumpur panas
Lapindo Brantas, Ali mengatakan IFSC telah
merancang beberapa program kegiatan,
baik dalam jangka pendek, menengah
maupun panjang. Untuk jangka pendek IFSC
memfasilitasi keikutsertaan para pengusaha
sepatu binaannya di Tanggulangin untuk
turut serta dalam berbagai pameran sepatu
di tanah air.
Untuk jangka menengah IFSC akan
menggencarkan berbagai kegiatan promosi,
baik di dalam maupun di luar negeri mengenai
potensi produksi maupun keunggulan
industri persepatuan di Tanggulangin. Dalam
jangka panjang IFSC akan terus mendorong
penggunaan produk sepatu buatan dalam
negeri serta terus mendorong penciptaan
desain-desain sepatu baru yang lebih inovatif
dan berdaya saing tinggi.
“Khusus untuk industri sepatu
Tanggulangin, yang sebetulnya perlu segera
dilakukan dewasa ini adalah bagaimana
mengangkat kembali citra industri sepatu
Tanggulangin. Sebab, industri sepatu di

kawasan tersebut sebetulnya relatif tidak
terkena luapan lumpur panas Lapindo, tetapi
luapan lumpur panas Lapindo memang
telah mengganggu askes jalan menuju
Tanggulangin. Kalau masalah kemampuan
produksi masih tetap tinggi,” kata Ali.
Bencana luapan lumpur panas Lapindo
sejauh ini hanya menimbulkan dampak
langsung relatif kecil terhadap wilayah
Kecamatan Tanggulangin, yaitu berupa
terendamnya satu desa di kecamatan
tersebut. Memang banyak industri yang
terendam Lumpur di desa tersebut, namun
kebanyakan bukan industri sepatu, melainkan
industri tas, dompet, payung dll. Industri
sepatu yang terendam di desa tersebut hanya
ada tiga industri.
Menurut Ali, sejak terjadinya bencana
luapan lumpur panas Lapindo, pesanan
pembuatan sepatu yang diterima para
pengusaha sepatu di Tanggulangin merosot
drastis sebesar 60% menjadi hanya tinggal
40% dari pesanan dalam keadaan normal.
Padahal kemampuan produksi para
pengusaha sepatu di Tanggulangin masih
tetap seperti sebelum terjadinya bencana
lumpur panas. ***
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Manggala Agni

Kendaraan Untuk MedanTerjal
Rekayasa PT Pindad
menjebak kendaraan yang melintasinya.
Lahan gembur tersebut berasal dari
pembusukan sisa-sisa tumbuhan selama
beratus-ratus bahkan ribuan tahun.
Kendaraan khusus hasil rancang bangun
PT Pindad yang kemudian diberi nama
‘Manggala Agni’ adalah kendaraan rantai karet
yang dirancang khusus untuk dapat melewati
lahan gambut dengan karasteristiknya
yang spesifik. Kendaraan tersebut mampu
mengangkut beban sekitar 3000 kg (3 ton)
termasuk 11 orang personil dengan kecepatan
yang sesuai agar dapat mencapai titik api di
lokasi kebakaran lahan gambut.
Kendaraan khusus tersebut memiliki
dimensi panjang 6,8 meter, lebar 2 meter,
tinggi 1,9 meter. Badan kendaraan terbuat dari
mild steel setebal 3 mm dengan berat kosong
3,97 ton dan berat isi 6,58 ton dan dilengkapi
tangki bahan bakar dengan kapasitas 100
liter. Kendaraan ini digerakkan dengan mesin
Manggala Agni’ adalah kendaraan rantai karet yang dirancang khusus untuk dapat melewati lahan gambut dengan karasteristiknya yang spesifik.

L

uasnya wilayah teritorial Indonesia
yang terdiri dari puluhan ribu pulau
menjadi salah satu kendala yang
harus dihadapi bangsa Indonesia
dalam membangun sarana fisik di daerah.
Kendala itu pula lah yang selama ini
mengakibatkan proses pembangunan fisik
termasuk pembangunan infrastruktur seperti
jalan dan jembatan di berbagai pelosok tanah
air belum dapat dilakukan secara merata.
Untuk menunjang pelaksanaan tugastugas pemantauan, pengawasan atau untuk
keperluan survey dan eksplorasi lapangan di
medan terjal seperti di wilayah-wilayah yang
tidak ada infrastruktur jalan yang memadai
seringkali diperlukan kendaraan khusus.
Untuk pelaksanaan tugas lapangan tersebut
sering kali dibutuhkan dukungan kendaraan
khusus yang mampu melintasi atau bahkan
melakukan manuver di medan yang terjal
dan berbahaya.
Kebutuhan akan kendaraan khusus
itu antara lain datang dari Departemen

Kehutanan, mengingat departemen yang
satu ini banyak memiliki tugas pemantauan
lapangan termasuk di kawasan hutan dan
lahan gambut. Untuk keperluan tersebut
Departemen Kehutanan telah meminta
bantuan PT Pindad (Persero) untuk
mengembangkan kendaraan khusus di medan
berat seperti lahan gambut. Kendaraan
khusus itu akan digunakan sebagai kendaraan
pemadam kebakaran di lahan gambut yang
banyak terdapat di areal perkebunan kelapa
sawit di Sumatera.
Atas dasar permintaan itu PT Pindad
mengembangkan kendaraan khusus yang
memiliki kemampuan dan keunggulan di
medan berat khususnya di lahan gambut.
Mengapa untuk kegiatan operasional di lahan
gambut diperlukan kendaraan khusus dengan
kemampuan yang khusus? Jawabannya,
karena lahan gambut merupakan lahan yang
terbentuk dari tumpukan tanah gembur
yang kadang-kadang sangat lunak sehingga
seringkali cukup berbahaya karena mampu

diesel OHV 4 silinder dengan sistem injeksi
langsung dan dilengkapi sistem transmisi
dengan 5 gigi maju dan satu gigi mundur.
Kemampuan bermanuver kendaraan
khusus Manggala Agni juga cukup handal
sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan
lapangan di lahan gambut. Dengan kecepatan
maksimum 50 km per jam, kendaraan tersebut
memiliki daya jelajah sepanjang 300 km dan
mampu melalui rintangan vertikal hingga
ketinggal 60 cm serta mampu bermanuver
dengan sudut kemiringan badan kendaraan
sampai 30 derajat dan mampu melintasi
medan dengan sudut tanjakan 60 derajat.
Manggala Agni juga mampu melintasi
rintangan berupa parit dengan lebar hingga
1,5 meter dan mampu melintasi lahan hambut
yang gembur dengan kedalaman hingga 5
meter.
PT Pindad sendiri mengembangkan
100% kendaraan khusus Manggala Agni
dengan mengacu kepada kendaraan salju
yang banyak dipakai di Austria. Walaupun
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perancangannya mengacu kepada kendaraan
salju Austria, Manggala Agni sama sekali
berbeda dengan kendaraan salju di Austria.
Sebab, Manggala Agni dirancang khusus
untuk kondisi iklim dan kondisi geografis di
Indonesia.
Agar dapat melintasi lahan gambut
yang memiliki struktur tanah yang sangat
gembur, Manggala Agni dilengkapi dengan
suatu sistem yang dapat membagi tekanan
permukaan dari beban secara merata
terhadap permukaan lahan yang
dilalui. Untuk itu, Manggala Agni
dirancang menggunakan traklink
(roda berantai) seperti pada tank,
loader atau bulldozer tetapi bedanya
Manggala Agni menggunakan
material yang terbuat dari karet
semi sintetik (bukan dari baja).
Material berupa karet semi
sintetik sengaja dipilih untuk
meminimalisasi bobot kendaraan.
Lebar traklink juga dibuat sedemikian
rupa sehingga memiliki lebar minimal
65 cm dengan maksud agar beban tekanan
yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Traklink
digerakkan oleh rangkaian roda penahan
yang diputar menggunakan sprocket yang
keseluruhannya terbuat dari material
alumunium yang ringan.
Manggala Agni terdiri dari dua buah kabin
yang disatukan dengan rangkaian lengan
hidrolik yang memiliki tiga fungsi sekaligus,
yaitu sebagai sistem steering kendaraan,
sistem adaptasi medan kendaraan dan sistem
penjejak permukaan. Sebagai sistem steering
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kendaraan, lengan hidrolik pada bagian
tengah tubuh kendaraan (berbentuk seperti
rangkaian gerbong kereta api) memungkinan
kendaraanuntukberbelokdenganmendorong
salah satu lengan hidroliknya sehingga
kendaraan bisa menekukan badannya ke arah
yang akan dituju dan dengan dorongan dari
trek kendaraan tersebut akan bergerak sesuai
dengan arah tekukan badan.
Rangkaian kendaraan yang terdiri dua
kabin juga berfungsi sebagai sistem adaptasi

medan
kendaraan
terutama berkaitan dengan
kontur permukaan lahan. Apabila kendaraan
menghadapi lahan yang berkontur tidak rata,
maka kendaraan ini dapat menyesuaikan
badannya dengan menggunakan lengan
hidroliknya. Lengan hidrolik tersebut dapat
mengangkat bagian depan atau bagian tengah
dari badannya untuk dapat menyesuaikan
dengan kondisi lahan.
Rangkaian kendaraan Manggala Agni

juga memiliki sistem penjejak permukaan
dimana sistem tersebut memungkinkan
kendaraan untuk menjejak area yang akan
dilaluinya sehingga dapat memperkirakan
apakah jalan tersebut aman atau tidak dari
resiko amblas.
Rancangan kendaraan yang terdiri dari
dua kabin yang disatukan dengan lengan
hidrolik juga berfungsi untuk saling membagi
tekanan antara satu kabin dengan kabin
lainnya. Rancangan tersebut sangat berguna
untuk melewati parit atau sungai dimana
salah satu kabin berfungsi
sebagai pondasi yang
menopang kabin lainnya
ketika melewati parit atau
sungai.
Rancangan
tersebut juga berguna
seandainya kendaraan
terperosok.
Sebab,
kendaraan tidak akan langsung
terperosok seluruhnya melainkan hanya
salah satu kabin saja, sehingga kabin yang
tidak terperosok dapat menarik kabin lainnya
dari kubangan.
Kabin kendaraan juga dirancang
sedemikian rupa sehingga sangat fleksibel,
tergantung kepada kebutuhan. Lay aout
kendaraan dirancang menggunakan teknologi
braket khusus sehingga lay out interior
kendaraan sangat fleksibel dimana kendaraan
dapat difungsikan baik sebagai kendaraan
pengangkut personel maupun kendaraan
logistik. Kabin juga dapat dirancang dalam
bentuk softtop (atap kanvas) atau hardtop
(atap logam). ***
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Bambu
Laminasi
Solusi Substitusi Kayu untuk Mebel dan Konstruksi

K

erusakan hutan, baik hutan alam,
hutan produksi maupun hutan
lindung di dalam negeri akibat
penebangan hutan secara liar
dan serampangan dalam beberapa dekade
terakhir ini telah menimbulkan berbagai
masalah termasuk diantaranya kelangkaan
pasokan kayu bagi industri pengolahan kayu
(IPK) nasional. Padahal selama berpuluh-puluh
tahun industri perkayuan di dalam negeri
telah menjadi salah satu industri unggulan
ekspor penghasil devisa bagi negara.
Selain menimbulkan dampak ekonomi
berupa kelangkaan pasokan kayu, kerusakan
hutan yang sudah cukup parah itu juga telah
menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan. Dampak tersebut diantaranya
adalah terganggunya ekosistem yang
berdampak terhadap keanekaragaman
hayati, kerusakan ekologis khususnya berupa
kacaunya sistem tata guna air di lingkungan
sekitar bekas hutan dan terjadinya pemanasan

global serta hilangnya fungsi paru-paru
dunia.
Kerusakan hutan yang sudah cukup
parah tersebut tentu saja perlu segera
mendapatkan penanganan secara serius
untuk memperbaikinya sambil terus
diupayakan menekan berbagai dampak
negatif yang timbul dari kerusakan hutan
itu, baik dampak ekonomis maupun dampak
lingkungannya.
Prof. Dr. Ir. Morisco, seorang peneliti dan
guru besar dari Fakultas Teknik Universitas
Gadjah Mada (UGM) berhasil menemukan
cara yang efektif dan efisien untuk mengatasi
masalah dampak lingkungan dari kerusakan
hutan sekaligus pula dapat mengatasi
dampak ekonomis akibat kelangkaan bahan
baku kayu bagi industri pengolahan kayu.
Caranya dengan memberdayakan bambu
untuk kesejahteraan rakyat sekaligus untuk
melestarikan lingkungan.
Menurut Prof. Dr. Ir. Morisco,

pengembangan hutan bambu dalam rangka
merehabilitasi hutan tropis selain dapat
memperbaiki kondisi lingkungan di tanah air
juga sekaligus dapat menjadi sumber pasokan
baru bagi ketersediaan bahan baku pengganti
kayu yang dewasa ini sudah semakin langka.
Sumber bahan baku baru pengganti kayu itu
dapat diperoleh dengan mengolah ruas-ruas
batang bambu menjadi bambu lapis yang
kekuatan maupun keindahan seratnya tidak
kalah dibandingkan dengan kayu.
“Jadi, selain dapat mengatasi kerusakan
lingkungan, pengembangan hutan bambu
juga dapat menjadi alternatif pemecahan
masalah dalam rangka pemenuhan sumber
bahan baku substitusi kayu bagi industri
pengolahan kayu. Kedua hal itu dapat dicapai
karena bambu selain dapat memulihkan
kondisi lingkungan hutan, juga batangnya
dapat dimanfaatkan untuk berbagai
kebutuhan sebagai pengganti kayu,” kata
Prof. Morisco yang selama ini banyak

Daya tahan dan kekuatan bambu laminasi terhadap tarikan atau regangan ternyata jauh lebih tinggi dari pada daya tahan material kayu lainnya
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menghabiskan waktunya dalam meneliti
pemanfaatan bambu.
Bambu, kata Prof. Dr. Ir. Morisco,
dipilih sebagai tanaman rehabilitasi hutan
sekaligus sebagai alternatif pengganti kayu
karena bambu merupakan tanaman yang
pertumbuhannya cepat (fast growing plant).
Hanya dalam kurun waktu tiga tahun setelah
penanaman, bambu sudah bisa dipanen.
Keunggulan lain dari tanaman bambu
dibandingkan dengan kayu, tambah
dia, adalah tanaman bambu tidak perlu
berulang-ulang ditanam, tetapi cukup sekali
ditanam namun panennya dapat dilakukan
secara terus-menerus. Dengan demikian,
secara ekonomis, bagi petani akan jauh
lebih menguntungkan menanam bambu
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ketimbang menanam padi. Hal itu pula yang
akan menjadi insentif bagi masyarakat petani
untuk menanam bambu.
“Bambu juga harganya jauh lebih murah
dari kayu, tapi kalau dilihat dari sudut
pandang seni, teksturnya sangat indah dan
menarik sehingga sangat baik dijadikan
sebagai bahan baku pengganti kayu. Karena
itu, pengembangan hutan bambu selain
lebih ramah lingkungan juga bisa membuka
lapangan kerja bagi banyak orang sehingga
akan mampu menghidupkan perekonomian
masyarakat,” tutur Kepala Laboratorium
Teknik Struktur, Jurusan Teknik Sipil dan
Lingkungan, Fakultas Teknik UGM yang satu
ini.
Untuk dapat menggantikan kayu, lanjut

Prof. Dr. Ir Morisco, batang bambu harus
dikonversi terlebih dahulu menjadi bambu
lapis atau bambu laminasi yang mirip dengan
produk kayu lapis (plywood). Produk bambu
laminasi dapat menggantikan penggunaan
kayu seperti untuk mebel, bahan bangunan
dan lain-lain. Bahkan dilihat dari segi
kekuatannya, bambu laminasi jauh lebih
kuat dibandingkan dengan kayu jati. Bambu
laminasi juga bisa tahan lama melalui proses
pengawetan yang tepat.
“Berdasarkan hasil penelitian dan
pengujian yang kami lakukan di laboratorium,
daya tahan dan kekuatan bambu laminasi
terhadap tarikan atau regangan ternyata jauh
lebih tinggi dari pada daya tahan material
kayu lainnya, bahkan lebih tahan dari bahan
yang terbuat dari baja sekalipun,” jelas Prof.
Dr. Ir. Morisco.
Namun sayangnya, keluh Prof. Dr. Ir.
Morisco selama ini sosialisasi mengenai
penggunaan bambu lapis masih sangat kurang
sehingga tidak banyak anggota masyarakat
yang mengetahui tentang berbagai kelebihan
dan keunggulan bambu, terutama bambu
laminasi.
“Kalau sosialisasi mengenai potensi
dan manfaat bambu ini dapat dilakukan
dengan baik, maka saya kira akan banyak
anggota masyarakat yang tertarik untuk
mengembangkan hutan bambu dan akan
banyak pula kalangan investor yang akan
tertarik menanamkan modalnya dalam
industri pembuatan bambu lapis atau bambu
laminasi,” demikian Prof. Dr. Ir. Morisco. ***
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Asep Barnas

Sukses Memasarkan Produk Kerajinan Serat Mendong ke Mancanegara

Asep Barnas

P

roduk kerajinan dari serat mendong
kini sudah menjadi barang kerajinan
yang cukup dikenal masyarakat
konsumen, tidak hanya di dalam
negeri tapi juga oleh masyarakat konsumen
dunia. Kondisi tersebut tidak terlepas dari
upaya tanpa henti yang dipadukan dengan
kreatifitas dan inovasi secara terus menerus
yang dilakukan para perajin serat mendong
di tanah air untuk menciptakan produk
kerajinan serat mendong yang menarik dan
berkualitas sehingga bisa diterima kalangan
pembeli lokal maupun internasional.
Berkat kreatifitas dan inovasi dalam
kegiatan produksi barang kerajinan dari
serat mendong itu pulalah, Kabupaten/
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat kini dikenal
masyarakat Indonesia dan dunia sebagai
sentra produksi dan pengembangan barang
kerajinan mendong. Produk barang kerajinan
serat mendong Tasikmalaya pun kini banyak
diminati para pembeli mancanegara sehingga

mampu mengangkat citra dan
popularitas kabupaten/kota di
bagian timur wilayah Priangan
itu.
Asep Barnas adalah salah
satu contoh pengusaha produk
kerajinan serat mendong asal
Tasikmalaya, Jawa Barat yang
telah sukses memasarkan
produk serat mendongnya
hingga menembus pasar dunia.
Pemilik CV Mendong Craft
yang berdomisili di Kecamatan
Rajapolah, Tasikmalaya itu
berhasil menembus jaringan
pemasaran
internasional
untuk berbagai jenis produk
kerajinan serat mendongnya.
Kini, beberapa perusahaan
importir besar dari luar negeri
seperti Body Shop (dari
Amerika Serikat) dan Habitat
(dari Inggris) secara rutin
membeli produk kerajinan
serat mendong produksi Asep
Barnas. Sudah lima tahun
berjalan CV Mendong Craft
mengekspor berbagai produk
kerajinan serat mendongnya ke
Inggris (melalui Habitat), dan ekspor ke AS
(melalui Body Shop) sudah berjalan selama
tiga tahun. Selain ke kedua negara tersebut,
CV Menodng Craft juga sudah mengekspor
produk kerajinan serat mendongnya ke
Jepang dan beberapa negara Asia lainnya.
Dengan didukung 26 karyawan tetap dan
80 orang buruh lepas, CV Mendong Craft
mampu memasok barang-barang kerajinan
serat mendong sesuai dengan persyaratan
yang diminta para pembeli mancanegara.
Hal itu tidak terlepas dari kemampuan dan
kepiawaian Asep Barnas dalam mengelola
CV Mendong Craft sesuai dengan prinsipprinsip manajemen produksi modern seperti
dipersyaratkan oleh para pembelinya.
CV Mendong Craft kini memiliki
kapasitas produksi per bulan sebanyak 3
kontainer ukuran 40 feet atau sekitar 9.000
pieces barang kerajinan serat mendong per
bulan. Selain menggunakan serat mendong
sebagai bahan baku, CV Mendong Craft

juga memvariasikan bahan serat mendong
dengan jenis bahan baku serat alam (natural
fiber) lain, seperti daun pandan laut, pelepah
pisang dan bambu.
Barang kerajinan yang diproduksi CV
Mendong Craft diantaranya stationary
(perlengkapan kantor seperti berbagai jenis
box untuk buku, kertas tissue dan dokumen
lainnya, tempat sampah dll.), photo frame,
mirror, kitchen collection (seperti baki
dan place mate). Dengan daya kreasi dan
inovasinya, Asep dengan CV Menodong
Craftnya hingga kini telah berhasil
menciptakan lebih dari 1.000 jenis item
produk kerajinan.
Untuk mengembangan berbagai produk,
khususnya untuk pengembangan desain
produk kerajinan, CV Mendong Craft telah
memiliki divisi Research and Development
(R&D) sendiri. Divisi inilah yang selama ini
mengembangkan desain-desain produk baru
untuk produk kerajinan sehingga produkproduknya selalu mengikuti perkembangan
selera pasar dan mampu bersaing di pasar
global.
Sementara itu, untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku berupa anyaman
serat mendong, CV Mendong Craft menjalin
kerjasama kemitraan dengan 3 kelompok
penenun mendong di Tasikmalaya. Masingmasing kelompok penenun serat mendong itu
mempekerjakan sekitar 100 orang. Kelompokkelompok penenun serat mendong itu juga
menjalin kerjasama dengan para petani
produsen bahan mentah serat mendong yang
ada di sekitar Tasikmalaya.
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Serat
mendong
yang
siap ditenun merupakan hasil
pengolahan dari batang tanaman
mendong,
sejenis
rumputrumputan yang kini banyak
dibudidayakan kalangan petani
di
Kabupaten
Tasikmalaya.
Batang tanaman mendong yang
sudah dipisahkan dari daunnya
dikeringkan sampai pada tingkat
kekeringan tertentu kemudian
diberi perlakuan tertentu agar bisa
awet dan tahan lama.
Asep mengakui bahwa
persaingan produk kerajinan di
pasar internasional kini sangat
ketat. Dua negara yang menjadi
pesaing utama produk kerajinan
Indonesia di pasar dunia dewasa ini adalah
Filipina dan Vietnam. Kedua negara tersebut
mampu menawarkan harga barang kerajinan
yang lebih murah ketimbang barang kerajinan
Indonesia.
“Dari segi harga, barang kerajinan
Indonesia memang sulit untuk bersaing di
pasar global. Sebab, dari faktor suku bunga
bank saja kita memang sudah tidak bersaing
dimana suku bunga bank di Indonesia
mencapai 20% sedangkan di Vietnam
khusus untuk IKM bisa dapat suku bunga
hanya 6%. Belum lagi biaya transportasi
yang kini membengkak, upah buruh yang
harus mengikuti ketentuan UMR yang terus
naik dan komponen biaya bahan baku dan
penolong seperti lem dan kertas karton yang
harganya terus meningkat,” kata Asep.
Karena itu, dalam upaya meningkatkan
daya saing sekaligus mempertahankan pasar
barang kerajinan di pasar mancanegara,
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Asep kini lebih banyak mengandalkan
keunggulan dalam bidang desain dan mutu
produk melalui berbagai inovasi dan kreasi.
Selain itu, Asep juga menerapkan sistem
manajemen produksi modern seperti
layaknya sebuah industri yang dioperasikan
dengan menggunakan teknologi tinggi.
Asep juga menerapkan sistem manajemen
modern tersebut pada setiap tahapan proses
produksi, seperti sistem kendali mutu yang
ketat termasuk menerapkan standard mutu
produk.
Tuntutan kalangan mitra usaha di luar
negeri yang menetapkan syarat untuk
menerapkan sistem produksi dan manajemen
modern serta untuk melaksanakan tanggung
jawab sosial kepada masyarakat sekitar,
setahap demi setahap telah menuntun CV
Mendong Craft untuk menerapkan kultur
industri modern dalam kegiatan usaha
kerajinan tradisonal serat mendong.

Dengan
menjalankan
berbagai
persyaratan
yang
ditetapkan
pihak
pembeli asing Asep bersama seluruh
jajaran manajemen CV Mendong Craft kini
sudah terbiasa menjalankan perusahaan
dengan sistem manajemen modern.
Beberapa persyaratan yang ditetapkan
pembeli/importir besar di luar negeri
diantaranya penerapan audit terhadap social
accountability, manajemen produksi dan
struktur organisasi. Audit tersebut umumnya
menyangkut penerapan standard mutu
mulai dari standard mutu bahan baku sampai
pada standard mutu produk akhir, standard
kegiatan produksi, standard prosedur kerja
termasuk waktu proses pengerjaan sampai
penerapan sistem kerja untuk menekan
volume produk yang di-reject.
“Pada awalnya memang terasa berat,
namun lama-lama kami menjadi terbiasa
dengan berbagai persyaratan tersebut. Selain
itu, hampir semua importir besar di luar
negeri, khususnya di Amerika Serikat dan
Eropa menghendaki penerapan persyaratan
serupa. Namun keuntungannya, sekali kita
berhasil menerapkan sistem manajemen
modern untuk memenuhi persyaratan dari
satu importir, maka kita akan lebih mudah
untuk memenuhi persyaratan dari importir
lainnya. Sebab, kita tinggal meneruskan
pelaksanaan sistem yang diterapkan oleh
importir sebelumnya,” kata Asep.
Setelah berjalan selama bertahuntahun, lanjut Asep, jajaran manjemen CV
Mendong Craft kini sudah terbiasa dengan
persyaratan importir besar seperti itu.
Manajemen CV Mendong Craft pun kini tidak
merasa persyaratan itu sebagai beban bagi
perusahaan. Sebab, audit itu juga ternyata
membawa dampak yang baik bagi perusahaan
dan kalau ada perusahaan importir lain yang
menghendaki persyaratan serupa maka
CV Mendong Craft tinggal melanjutkan
penerapan sistem audit tersebut.
“Kami menyadari bahwa penerapan
kultur industri modern pada home industry
sebagaimana yang dipersyaratkan para
importir besar itu merupakan salah stau
kunci sukses memenangkan persaingan di
pasar global. Bahkan, dewasa ini penerapan
sistem manajemen modern dalam kegiatan
industri kerajinan yang selama ini lebih
banyak dipandang sebagai industri rumahan,
sudah menjadi tuntutan pasar,” demikian
Asep. ***
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Machfudz

Berawal dari Usaha Warung Makan,
Sukes di Industri Kulit Buaya

Machfudz

T

ekundanulet dalam menggeluti suatu
bidang kegiatan tertentu seringkali
menjadikan seseorang sebagai ahli
di bidang kegiatan tersebut. Rupanya
hal itu pula yang dialami Machfudz, seorang
pendatang dari Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa
Timur yang mencoba peruntungan nasibnya
di Merauke, Papua.
Walaupun tidak memiliki latar belakang
pendidikan tinggi atau pendidikan kejuruan
yang memadai, lebih-lebih bekal berupa modal
uang yang besar, namun dengan berbekal
tekad yang bulat, semangat, ketekunan dan
keuletan serta keinginan untuk maju telah
mengantarkan Machfudz menjadi seorang
pengusaha sukses dalam industri kerajinan
kulit buaya di Merauke, Papua.
Ketika pertama kali menjalani masa
perantauannya di Merauke pada tahun 1988,
Machfudz memulai peruntungannya dengan
membuka warung makan kecil-kecilan.
Namun belum genap satu tahun menjalankan
usaha warung makan, benak Machfudz
sudah dipenuhi dengan berbagai ide untuk
mengembangkan usahanya ke industri
kerajinan kulit buaya. Sebab, Machfudz
menyaksikan potensi pengembangan industri

kerajinan kulit buaya di
daerah itu sangat besar.
Potensi yang besar itu
sebelumnya tidak pernah
dimanfaatkan dengan baik
oleh masyarakat setempat.
Padahal produksi kulit
buaya mentah di sekitar
wilayah Merauke begitu
besar. Machfudz pun
merasa terdorong untuk
memanfaatkan
potensi
kulit buaya mentah yang
dihasilkan oleh masyarakat
adat setempat. Machfudz
yang semula menggeluti
usaha warung makan pun
akhirnya menceburkan diri
menggeluti usaha penyamakan kulit buaya
mentah dan mendirikan industri kerajinan
kulit buaya Merauke. Usaha barunya itu
kemudian diberi nama BM (singkatan dari
Buaya Merauke) Collection.
Usaha industri kerajinan kulit buaya
Merauke itu mulai digelutinya sejak tahun
1999 di sela-sela menjalankan usaha

warung makannya. Dengan berbekal tekad
dan semangat, Machfudz, pria kelahiran
Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur 42 tahun
yang lalu itu memberanikan diri membuka
usaha industri pengolahan kulit buaya mulai
dari industri penyamakan sampai industri
kerajinan kulit buaya.
Kini, setiap harinya Machfudz
mengumpulkan kulit buaya yang masih
mentah dari masyarakat adat setempat untuk
kemudian diolah (disamak) secara manual
untuk mendapatkan kulit buaya samakan.
Kulit buaya yang telah disamak itu kemudian
diproses menjadi berbagai produk kulit buaya
yang cantik seperti sepatu, tas kantor, tas golf,
tas pria dan wanita, ikat pinggang, gantungan
kunci, dompet pria dan wanita dll.
Walaupun sebelumnya tidak memiliki
pengalaman menggeluti usaha industri
kerajinan kulit, Machfudz mengaku tidak
merasa asing dengan industri tersebut.
Sebab, sejak kecil, ketika masih tinggal di
Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Machfudz
telah terbiasa dengan pekerjaan pengolahan
kulit.
Ternyata produk kerajinan kulit buaya
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produksi Machfudz mendapat sambutan
cukup baik dari kalangan konsumen di sekitar
Merauke. Bahkan, banyak pula pembeli
dari luar kota Merauke yang tertarik untuk
membelinya. Sejalan dengan berjalannya
waktu, popularitas produk kerajinan kulit
buaya BM Collection produksi Machfudz
semakin dikenal masyarakat konsumen. Tanpa
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melakukan kegiatan promosi secara besarbesaran, produk kerajinan kulit buaya BM
Collection dengan cepat dikenal masyarakat.
Hanya dengan kabar dari mulut ke mulut
yang disebarkan para pelanggan/pembeli,
produk kerajinan kulit buaya BM Collection
pun dengan cepat menyita perhatian para
pecinta kulit buaya dari berbagai daerah lain.

Ibarat gayung bersambut, dalam rangka
pengembangan usahanya pada tahun 2000
Machfudz mendapatkan bantuan kredit
lunak dari PT Pertamina sebesar Rp 25 juta.
Dengan tambahan modal tersebut Machfudz
melakukan pengembangan usaha dengan
mendatangkan dua unit mesin bekas pakai
dari Jawa, yaitu mesin seset dan mesin
totol untuk pengolahan kulit buaya. Jumlah
karyawan pun ditambah dari semula satu
orang menjadi 3 orang. Kini usaha industri
pengolahan kulit buaya milik Machfudz
sudah berkembang lebih besar dengan
mempekerjakan 7 orang karyawan.
Dengan produksi kulit buaya samak ratarata sebanyak 10 lembar per bulan, Machfudz
mengolah kulit buaya tersebut menjadi
berbagai jenis produk kerajinan kulit buaya.
Desain produk kerajinan kulit buaya tersebut
sebagian diantaranya dibuat sendiri oleh
Machfudz, namun sebagian lainnya desainnya
diambil dari gambar yang muncul di majalah
atau brosur-brosur produk kerajinan kulit.
Kadang-kadang ada juga pembeli yang
memesan pembuatan kerajinan kulit buaya
dengan menyertakan gambar produk hasil
rancangan dari pembeli sendiri.
Karena keterbatasan modal dan personil,
Machfudz selama ini baru dapat melakukan
kegiatan pemasaran di dalam negeri seperti di
pasar lokal Merauke, Sorong, Biak, Jayapura,
Makassar, Jakarta dan Surabaya. Sedangkan
untuk pemasaran ke luar negeri, Machfudz
belum dapat melakukannya kecuali melalui
pihak ketiga yang membeli produknya
untuk dijual kembali di luar negeri. Dalam
mengembangan kegiatan pemasaran di pasar
domestik, Machfudz sering kali mengikuti
berbagai pameran di dalam negeri seperti
Inacraft, Pekan Raya Jakarta, Smesco dan
Pameran Produk Ekspor (PPE).
Sayangnya, sampai saat ini Machfudz
dengan BM Collectionnya belum dapat
menggarap pasar ekspor di mancanegara.
Karena, untuk dapat diekspor, bahan baku
kulit buaya untuk pembuatan berbagai
produk kerajinan itu harus terlebih dahulu
mendapatkan sertifikat CITES (Convention
on International Trade in Endangered Species
of World Fauna and Flora). Padahal, bahan
baku kulit buaya yang telah mendapatkan
sertifikat CITES harganya sangat tinggi di
pasar, sehingga untuk pengolahannya
dibutuhkan tambahan modal kerja yang
cukup besar. ***
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Sudah Saatnya Industri Sepatu Nasional
Mengembangkan Merek Sendiri
Oleh: Ahmad Fauzi Abdulrahman

P

erkembangan industri alas kaki
khususnya sepatu di tanah air
sudah berkembang cukup lama.
Hal itu terlihat dari banyaknya
perusahaan yang bergerak dalam industri
tersebut serta bermunculannya sentra-sentra
industri sepatu di berbagai daerah di tanah
air. Perusahaan-perusahaan industri besar
dan sentra-sentra industri sepatu tersebut
umumnya sudah beroperasi selama puluhan
tahun lamanya.
Namun, sayangnya kebanyakan industri
sepatu tersebut sampai saat ini lebih banyak
hanya berperan sebagai tukang jahit. Mereka
umumnya hanya mengerjakan pembuatan
sepatu atas pesanan dari perusahaanperusahaan besar skala dunia selaku
pemilik merek sepatu terkenal seperti Nike,
Adidas, Fila dan Reebok. Dengan mengikuti
petunjuk pembuatan, standar dan desain
produk (termasuk jenis bahan baku) yang
ditetapkan pihak pemesan, industri sepatu
di dalam negeri dapat memperoleh kontrak
pembuatan sepatu bernilai jutaan dolar.

Dari segi kemudahan dalam menjalankan
bisnis dan memperoleh keuntungan,
sistem ‘tukang jahit’ ini memang jauh
lebih menjanjikan. Sebab, perusahaan
penerima pesanan tidak perlu susah-susah
mengeluarkan biaya besar melakukan
penelitian dan pengembangan (R&D) untuk
menciptakan produk berkualitas tinggi yang
dapat diterima konsumen di pasar, perusahaan
juga tidak perlu repot-repot mengembangkan
desain baru untuk produknya serta tidak
perlu bersusah payah mengeluarkan biaya
besar untuk keperluan promosi produk dan
merek. Bahkan, industri sepatu di dalam
negeri seolah-olah diajari oleh perusahaan
sepatu pemilik merek terkenal itu tentang
bagaimana memproduksi sepatu berkualitas
tinggi yang dapat diterima pasar dunia.
Namun sistem itu juga memiliki banyak
kelemahan karena dapat membuat para
pelaku industri sepatu di dalam negeri
menjadi terlena dan manja. Sebab, tanpa harus
bersusah payah mengembangkan produk
berkualitas serta membangun citra merek

produk sendiri maupun dalam membangun
jaringan pemasaran di pasar global, kalangan
industri sepatu nasional sudah merasa
puas dengan keuntungan cukup besar yang
diperoleh dari sistem pesanan itu.
Dengan sistem ‘tukang jahit’ itu, secara
teknis mereka tidak tertantang untuk
mengembangkan produk-produk sepatu
berkualitas tinggi dengan menggunakan
merek sendiri. Mereka menjadi cepat puas atas
keuntungan yang dapat diperolehnya dengan
cara yang relatif lebih mudah. Dengan cepat
merasa puas seperti itu, mereka akhirnya
lebih banyak menunggu turunnya pesanan
dari perusahaan-perusahaan dunia pemilik
merek sepatu terkenal. Karena sudah merasa
puas dengan sistem pesanan itu, mereka
akhirnya juga tidak merasa tertantang untuk
melakukan inovasi dan efisiensi produksi.
Bahkan, mereka tidak peka dan tidak peduli
lagi dengan perubahan lingkungan global
yang terjadi di pasar internasional yang
sebetulnya dapat mempengaruhi kegiatan
bisnis sepatu yang digelutinya.
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Kondisi itulah yang kurang lebih melanda
industri sepatu di dalam negeri selama ini.
Karena itulah tidak mengherankan apabila
industri-industri sepatu tersebut akhirnya
kelimpungan ketika perusahaan pemilik
merek sepatu terkenal yang selama ini
memesan pembuatan jutaan pasang sepatu
setiap tahunnya, menghentikan pesanan
mereka. Penghentian pesanan pembuatan
sepatu tersebut sebetulnya tidak lepas dari
hitung-hitungan bisnis yang mereka lakukan.
Selama ini perusahaan-perusahaan
pemesan sepatu dunia terus menerus
memantau perkembangan situasi industri
persepatuan di berbagai negara, termasuk
di Indonesia dan di negara-negara pesaing
Indonesia seperti China, Vietnam, Kamboja
dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan sepatu
dunia pemilik merek terkenal seperti Nike,
Reebok, Adidas dan Fila selalu memantau
perkembangan
produktivitas,
kualitas
pengerjaan, efisiensi biaya produksi maupun
ketepatan waktu pengiriman (Quality, Cost,
Delivery) di setiap negara dimana mereka
menempatkan pesanannya.
Kemungkinan dari hasil pemantauan
itulah mereka akhirnya merasa akan lebih
menguntungkan apabila menempatkan
pesanannya di negara lain yang selama ini
menjadi pesaing Indonesia seperti China,
Vietnam, Kamboja dll. Karena itulah, pesanan
yang semula ditempatkan di sejumlah
industri sepatu di Indonesia pun dialihkan ke
negara lain.
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Pengalihan atau penghentian pesanan
pembuatan sepatu bermerek dunia itu
telah membuahkan sejumlah masalah
ketenagakerjaan yang cukup pelik di dalam
negeri. Kasus terakhir yang cukup besar
gaungnya adalah kasus yang dialami PT
Nagasakti Paramashoes Industry (NASA)
dan PT HASI belum lama ini. Karyawan
kedua perusahaan tersebut yang seluruhnya
berjumlah 14.000 orang (karyawan PT NASA
sebanyak 6.500 orang dan karyawan PT HASI
sebanyak 7.500 orang) sempat menggelar
demonstrasi besar-besaran karena khawatir

akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) menyusul dihentikannya pesanan
pembuatan sepatu merek Nike dari Nike Inc.
Tentu saja mereka menentang penghentian/
pengalihan pesanan pembuatan sepatu
merek Nike tersebut karena mereka sudah
mengerjakan pesanan pembuatan sepatu
Nike selama 20 tahun.
Ironisnya, walaupun sistem pesanan itu
sudah berjalan puluhan tahun dan industri
sepatu nasional sudah cukup banyak
mendapatkan pengalaman dalam industri
pembuatan sepatu bermerek dunia, namun
kebanyakan perusahaan pelaku industri
sepatu itu tidak pernah mempersiapkan
alternatif lain. Padahal alternatif tersebut
sangat diperlukan untuk mengantisipasi
kemungkinan terburuk apabila suatu waktu
pesanan pembuatan sepatu bermerek dunia
itu dihentikan pemesannya.
Mereka seharusnya mengantisipasi
pemutusan atau pengalihan pesanan
pembuatan sepatu bermerek dunia itu dengan
cara membangun dan mengembangkan
merek atau brand sepatu sendiri di
samping mengerjakan pesanan pembuatan
sepatu bermerek terkenal itu. Seandainya,
jauh-jauh hari sebelumnya perusahaanperusahan industri sepatu nasional sudah
mengantisipasinya dengan mengembangkan
merek sepatu sendiri, maka kasus PHK masal
terhadap karyawan industri sepatu mungkin
tidak akan terjadi.***

Bangunlah Jiwanya
Bangunlah Badannya
Untuk ...
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