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Artikel
Peningkatan Daya Saing.
Dalam Rencana Stratejik Departemen
Perindustrian 2005-2009 dicantumkan visi
jangka pendek, yakni menjadikan sektor
industri memiliki daya saing kuat. Upaya
meningkatkan daya saing dan membangun
keungulan-keunggulan kompetitif bagi
produk-produk industri, sudah selayaknya
menjadi perhatian berbagai kalangan,
bukan saja bagi para pelaku industri itu
sendiri, tetapi juga bagi aparat birokrasi.
Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan
daya saing yang tinggi, niscaya produkproduk dalam negeri tidak akan mampu
menembus pasar internasional. Untuk itu
semua diperlukan kesamaan pandangan
guna memecahkan berbagai persoalan
yang dialami industri nasional. Tentunya
tidak bersifat parsial dan berjangka pendek
tetapi sistematik dan berjangka panjang.
Departemen Perindustrian sebagai
departemen teknis secara langsung
berkaitan dengan produk, meliputi antara
lain: menetapkan produk, design produk,
diversifikasi produk, pengembangan
produk dan pengepakannya.
Salah satu konsep fundamental yang
perlu diwujudkan dalam memperkuat
daya saing dan sekaligus meraih nilai
tambah yang tinggi yaitu: ”Konsep industri
terintegrasi dari hulu ke hilir”. Konsep ini
didukung dengan dikembangkannya satu
kegiatan ekonomi terpadu yang melibatkan
kegiatan agribisnis, agroindustri dan agro
wisata secara sinergis. Fokus kegiatan
ekonomi terpadu adalah penetapan
kompetensi inti wilayah, yang menghasilkan
berbagai produk unggulan sebagai hasil
dari pemberdayaan sumber daya alam,
penerapan keterampilan sumber daya
manusia yang spesifik dan keunikan lokasi
yang diperkaya dengan introduksi budaya
dan kiat-kiat pemasaran yang stratejik
untuk menghasilkan kompetensi inti
wilayah yang dapat diandalkan dalam pasar
internasional. Peningkatan kompetensi inti
wilayah yang dapat diandalkan dalam pasar
internasional. Peningkatan kompetisi inti
wilayah terwujud melalui peningkatan
peranan agroindustri dan pengembangan
teknologi mutakhir dalam meningkatkan
nilai tambah produk-produk agro bisnis
on-farm yang sangat penting dalam
menghadapi tantangan persaingan global.
Upaya kedua yang tidak kalah penting
dalam upaya mendorong peningkatan
daya saing industri kita adalah penelitian
dan pengembangan teknologi (inovasi
teknologi). Pemerintah seyogyanya
melakukan investasi dibidang riset dengan
membangun stasiun-stasiun riset di daerah
melalui universitas lokal setempat. Hasil
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riset universitas ini kemudian diserahkan
kepada swasta. Dengan penelitian dan
pengembangan teknologi yang lemah,
sektor industri tidak akan mampu
meningkatkan daya saing produk-produk
hilir, sehingga akhinya kita hanya mampu
mengekspor komoditi primer saja.
Upaya lain yang turut mendorong
peningkatan daya saing adalah pasar
produk. Diterima atau tidaknya suatu
produk yang dihasilkan juga ditentukan
oleh pasar. Tingginya jumlah penduduk ini
mencerminkan betapa besarnya potensi
pasar di dalam negeri. Jumlah penduduk
yang besar itu merupakan alasan yang
kuat untuk membangun industri
pengolahan yang besar dan mampu
bersaing dengan produk dari negara lain,
apalagi jika didukung dengan faktor yang
sangat penting dari sebuah industri besar.
Ketersediaan suplai setiap waktu dengan
kualitas sesuai keinginan pasar merupakan
syarat mutlak untuk produk baku.
Beberapa persoalan lain yang
dianggap melemahkan daya saing industri
yang sangat memerlukan kebijakan dan
penanganan cepat dari pemerintah, adalah
perbaikan iklim usaha terutama dalam
menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
Pemerintah
sebagai
penentu
kebijakan dapat berperan dengan segera
merampingkan kebijakan perijinan, baik
dipusat maupun di daerah dan menekankan
transparansi, penyederhanaan prosedur,
pemberian kemudahan dan kecepatan
dalam pelayanan perijinan bisnis serta
tidak membebani dunia usaha dengan
ketidakpastian dari sisi perijinan. Persoalan
lain, undang-undang tenaga kerja yang
dianggap oleh dunia usaha sangat berpihak
kepada pekerja, ternyata tidak diubah
secepatnya. Selain itu administrasi pajak
yang rumit, ternyata hingga saat ini tidak
diperbaiki.
Perbaikan iklim usaha di Indonesia
menjadi penantian yang tiada akhir bagi
pengusaha. Seharusnya pemerintah
segera mengambil langkah perbaikan
mengatasi persoalan-persoalan yang sudah
teridentifikasi, karena kabinet dibidang
ekonomi memiliki kredibilitas. Dengan
demikian tidak perlu dihinggapi rasa takut
untuk mengambil tindakan yang dapat
memperbaiki daya saing industri.
Salah satu persoalan yang memerlukan
tindakan segera dari pemerintah dalam
upaya memperbaikii daya saing industri
yaitu: Persoalan maraknya impor ilegal
(penyelundupan) baik penyimpangan fisik
maupun penyimpangan tarif bea masuk
beberapa produk industri (tekstil dan TPT
tekstil, kawat baja, paku dan lain-lain) asal

China. Diharapkan pemerintah mengambil
langkah-langkah konkrit mencegah
penyelundupan fisik dan penyimpangan
tarif bea masuk. Harmonisasi tarif harus
segera diperbaiki. Serbuan impor ilegal
produk China ini diprediksi akan makin
melonjak menyusul kebijakan pemerintah
China menurunkan pajak ekspor (PE)
sejumlah produk hilir baja. Hal ini harus
segera diantisipasi melalui tindakan
pengamanan perdagangan (safeguard)
untuk melindungi kelangsungan industri
hilir baja dalam negeri.
Kebijakan tarif bea masuk (BM) impor
yang ada, ternyata belum memihak industri.
Manipulasi impor ini menyebabkan produkproduk dalam negeri tidak bisa bersaing
secara sehat melawan produk China.
Disektor energi nasional diharapkan
pemerintah menetapkan tiga kebijakan
secara simultan agar bisa mengurangi beban
berat yang dihadapi sektor industri dan
sekaligus dapat menekan biaya produksi.
Hal ini dapat membantu memperbaiki
fundamental ekonomi bukan sekedar
hanya perbaikan indikator finansial yang
disebabkan oleh masuknya hot-money.
Kebijakan pertama: Kenaikan harga
BBM non subsidi tidak dikenakan kepada
seluruh sektor indsutri tetapi hanya
industri berorientasi ekspor. industri jenis
ini seperti Pertambangan dan Kehutanan
(perkayuan) relatif lebih tahan terhadap
kenaikan biaya produksi dibandingkan
dengan industri andalan berorientasi pasar
domestik.
Kebijakan kedua: Mempercepat
produksi dan pengembangan energi
alternatif. Konsumsi energi nasional sudah
saatnya dialihkan dari minyak bumi ke
gas, batu bara, tenaga air, panas bumi
dan biomassa. Ini karena cadangan kelima
jenis energi tersebut jauh lebih besar
ketimbang minyak bumi. Langkah ini
sekaligus mengurangi, bahkan bila perlu
menghentikan ekspor gas, sehingga dapat
digunakan untuk bahan bakar pembangkit
listrik. Tujuannya, agar sektor industri
dapat memanfaatkan tenaga listrik PLN
secara lebih optimal.
Kebijakan ketiga: Secara konsisten
menghemat penggunaan energi. Upaya
menghemat penggunaan energi yang
mempercepat produksi dan pengembangan
energi alternatif, harus menjadi inti dari
kebijakan energi nasional.
”Upaya peningkatan daya saing
nasional harus dilakukan dengan tekad
bersama yang kuat dan dengan niat yang
tulus pemerintah dan dunia usaha tanpa
mendahulukan kepentingan kelompok dan
apalagi kepentingan pribadi”. *
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“Secara keseluruhan, sektor industri
nonmigas masih tetap tumbuh positif,
atau dengan kata lain tidak mengalami
pertumbuhan yang negative. Peranan industri
juga selalu memperlihatkan peningkatan.
Indikator itu jelas-jelas menunjukkan bahwa
Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi,”

Pengantar Redaksi

P

ara pembaca majalah Media Industri yang budiman,
tidak terasa kini kita sudah memasuki tahun 2008,
disertai harapan semoga pada tahun 2008 ini kinerja
industri kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Sebagaimana diprediksi banyak pihak bahwa dunia industri
nasional akan menghadapi tantangan yang cukup berat di tahun
2008 ini, yang disebabkan antara lain terjadinya krisis ekonomi
dunia yang dipicu oleh naiknya harga minyak dunia yang berimbas
pada kenaikan harga berbagai komoditi di pasar global. Mulai
bahan pangan (gandum, kedelai, jagung, minyak kelapa sawit
hingga komoditi logam (besi-baja, nikel, timah, tembaga) dan
lain-lain. Kondisi krisis ekonomi juga makin diperparah dengan
lesunya perekonomian Amerika Serikat, akibat skandal subprime
mortgage yang dipicu oleh kredit macet sektor properti di negeri
Paman Sam itu.
Situasi ekonomi dunia itu tentu saja harus betul-betul
dicermati dengan baik, pasalnya situasi itu sangat mungkin
mempengaruhi perekonomian di tanah air.
Karena itu, dalam edisi majalah Media Industri kali ini,
jajaran redaksi sengaja mengetengahkan laporan utama tentang
fenomena deindustrialisasi tidak terjadi di Indonesia seperti
kekhawatiran sebagian pengamat, di tengah situasi perekonomian
dunia saat ini. Tema tersebut sengaja dipilih sebagai tema Laporan
Utama agar menjadi wahana untuk evaluasi dan introspeksi
bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) industri
nasional disamping sebagai salah satu wacana pemikiran untuk
mempersiapkan industri ke depan.
Selain Laporan Utama dalam edisi kali ini redaksi juga
mengetengahkan berbagai informasi, artikel dan laporan
mengenai dinamika industri nasional. Dalam rubrik Kebijakan,
misalnya, kami suguhkan berbagai informasi mengenai berbagai
kebijakan pemerintah terkait dengan sektor industri seperti paket
kebijakan stabilisasi pangan (kedelai, gandum, terigu, minyak
kelapa sawit), pencabutan SNI wajib tepung terigu, Program
Harmonisasi Tarif 2008, RUU Bahan Kimia dan Larangan Senjata
Kimia dan informasi menarik lainnya.
Para pembaca juga dapat menyimak berbagai informasi lain
yang tidak kalah menarik yaitu pada rubrik Ekonomi & Bisnis,
Teknologi, Insert dan Artikel. Selain itu, dapat disimak pula
pengalaman para pengusaha Indonesia yang berjuang dari bawah
hingga menjadi pengusaha yang cukup berhasil dalam rubrik
Proﬁl. Mudah-mudahan pengalaman pengusaha sukses tersebut
dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca Media Industri. Terima
kasih.
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eunggulan daya saing atau
competitive advantage suatu
bangsa,
menurut
Michael
Porter dalam bukunya “THE
COMPETITIVE ADVANTAGE OF NATIONS”
(New York, The Free Press 1990) dibentuk
oleh norma-norma, budaya, serta struktur
ekonomi dan kelembagaan di negara
tersebut. Ada empat atribut yang saling
menentukan daya saing suatu bangsa:
Sumber-sumber daya bangsa tersebut,
kondisi Perekonomiannya, keberadaan
pasokan yang kompetitif secara
internasional, kebijakan pemerintahannya
yang menumbuhkan daya saing bisnis.
Menurut Michael Porter ada dua
keunggulan yang dapat dikategorikan
sebagai competitive advantage, yaitu,
Keunggulan dari sisi biaya (memberikan
manfaat sama, dengan biaya lebih rendah
dibandingkan pesaing), Keunggulan dari
sisi diferensiasi (memberikan manfaat
lebih dibandingkan pesaing). Tanpa salah
satu dari kedua hal tersebut, suatu bangsa
tidak akan memiliki keunggulan saya saing
dan akan tertinggal.
Disamping keunggulan dari sisi biaya
yang tercermin pada aspek harga, daya
saing menyangkut beberapa aspek lain,
yakni kualitas, jumlah produksi, kontinuitas
supply dan delivery/waktu penyerahan
yang sesuai dengan keinginan pasar.
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saing bangsa Indonesia
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Secara keseluruhan industri nonmigas masih berperan paling besar
terhadap PDB yang kini mencapai 27%. Kontribusi ini meningkat dibanding
masa sebelum krisis di mana paling tinggi menyumbang tak lebih dari
22,9%.

Gerak lambat atau cepatnya
pembangunan suatu bangsa memang
ada ditangan pemimpinnya sehingga
diperlukan sosok pemimpin yang mampu
berpikir ”Out Of The Box”, pikiran-pikiran
baru tidak bisa lagi yang ditingkatkan
dengan cara biasa-biasa saja, melainkan
harus dengan terobosan yang menembus
batas, yaitu menggunakan visi yang jauh ke
depan, agar bangsa ini dapat tumbuh dan
bertahan. Pengetahuan yang harus dimiliki
oleh seorang pemimpin haruslah ”TACID
KNOWLEDGE” yang dapat diterapkan
bukan sekedar pengetahuan konseptual

Permasalahan dan Daya Saing
Industri Nasional

Penguasaan teknologi merupakan
kunci untuk meningkatkan daya saing

”EXLICIT KNOWLEDGE”, artinya setiap
individu dalam organisasi dituntut untuk
terus mengembangkan potensi dirinya
agar mereka tidak hanya sekedar bertahan
tetapi juga dapat terus tumbuh.
Era saat ini, disebut sebagai: ”ERA
DAYA SAING KECERDASAN” (THE AGE
OF COMPETITIVE INTELLIGENCE)
dimana kemampuan menjawab tantangan
sangat ditentukan oleh kualitas berpikir
yang akan tercermin pada pola perilaku
seseorang/organisasi. Kualitas yang harus
dikembangkan bukan menyangkut aspek
hard side (sisi keras) untuk meningkatkan
keahlian (skill) seperti yang banyak
dilakukan oleh organisasi-organisasi saat
ini melainkan juga harus mengembangkan
soft side (sisi lunak) yang berfokus
pada perubahan perilaku dan mindset.
Diperlukan sikap perilaku yang berpikir
antisipatif dan pilihan alternatif ketimbang
berpiklir simplistic dan short solution,
bereaksi impulsif dan reaktif.

Masalah daya saing industri dalam pasar
dunia yang semakin terbuka, merupakan
isu kunci dan tantangan yang tidak ringan
bagi industri. Berbagai macam survey yang
telah dilakukan oleh banyak lembaga,
menempatkan Indonesia pada posisi yang
kurang baik dalam perbandingan daya
saing industri dan investasi. Rendahnya
daya saing itu mengakibatkan industri
manufaktur belum bisa berperan sebagai
mesin pembangkit kesejahteraan dalam
sisitem perekonomian nasional.
Dalam draf Kebijakan Pembangunan
Industri Nasional (KPIN) 19/9-2007, yang
disusun Depperin menunjukkan persoalan
pertama yang dihadapi industri adalah
terjadinya kesenjangan dalam struktur
industri. Kelemahan yang teridentifikasi
antara lain dukungan sarana dan prasarana,
keterbatasan produksi barang setengah jadi
dan komponen, keterbatasan penguasaan
pasar domestik dan ketergantungan ekspor
pada beberapa komonitas dan negara
tujuan. Pemerintah melihat industri nasional
masih terkosentrasi secara geografis
kawasan barat Indonesia, yakni pulau
Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa menyerap
sekitar 78% sampai 82% tenaga kerja. Pulau
Sumatera menyerap tenaga kerja 12% pada
sector industri. Pemerintah juga menilai
penggunaan kapasitas produksi belum
optimal. Tingkat penggunaan kapasitas
produksi untuk seluruh sector industri
tampaknya belum pulih seperti sebelum
periode krisis ekonomi.
Ada beberapa factor pemicu
melemahnya daya saing produk industri,
yang berada diluar sektor industri yang
membawa dampak kinerja beberapa cabang
industri yaitu masuknya penyelundupan
, suku bunga perbankan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan negara lain,
tarif layanan umum seperti pelabuhan,
pajak retribusi, pelayanan transportasi,
rendahnya kualitas faktor produksi, dan
sumber daya manusia.
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Artikel

Kegiatan di salah satu industri otomotif nasional. Pertumbuhan investasi itu secara langsung
telah meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang selalu bertambah
dari tahun ke tahun

ekonomi masih berpijak pada tiga pilar
orientasi yaitu pertama, pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi (pro growth),
kedua, penciptaan lapangan kerja dan
penanggulangan kemiskinan (pro job), dan
ketiga, pemerataan pembangunan (pro
poor).
Komitmen ini didasari masih adanya
sejumlah permasalahan sebagai dampak dari
krisis ekonomi 1998 dan dampak kenaikan
harga BBM pada 2005 yang sampai saat
ini masih jadi ganjalan dalam memacu
pertumbuhan sektor industri.
Jadi, paradigma pembangunan industri
nasional tak hanya berorientasi pada
upaya mengejar pertumbuhan, tapi juga

menciptakan pemerataan dan persebaran
industri ke daerah untuk memecahkan
masalah tingginya angka pengangguran dan
kemiskinan.

Masalah pokok
Dalam pembangunan industri nasional,
pemerintah menfokuskan pada penguatan
struktur industri dengan membenahi enam
masalah pokok.
Pertama, ketergantungan yang tinggi
terhadap impor baik berupa bahan baku,
bahan penolong, barang setengah jadi dan
komponen.
Kedua, keterkaitan antara sektor industri
hulu dan sektor industri hilir dengan sektor

ekonomi lainnya yang relatif masih lemah.
Ketiga, struktur industri hanya didominasi
beberapa cabang yang tahapan proses
industri dan penciptaan nilai tambahnya
pendek. Keempat, ekspor produk industri
didominasi oleh hanya beberapa cabang
industri. Kelima, lebih dari 60% kegiatan
sektor industri berada di Jawa. Keenam,
masih lemahnya peranan kelompok industri
kecil dan menengah sebagai industri
pendukung.
Dalam membenahi semua problem
itu, Departemen Perindustrian sudah
mengusulkan pemberian insentif bagi
beberapa industri tertentu yang meliputi
pembebasan PPN impor bagi produk-produk
primer, seperti kapas, dan lain-lain.
Selain itu, program restrukturisasi mesin
tekstil, juga dilanjutkan pemberian insentif
pajak penghasilan (PPh) untuk penanaman
modal bidang usaha tertentu di daerah
tertentu (revisi PP 148/2000).
Semua insentif ini dimaksudkan untuk
memacu pertumbuhan sektor industri
tertentu yang belum ada di Indonesia, serta
daerah tertentu yang tertinggal.
Melihat data dan fakta yang tersaji pada
graﬁk dan tabel serta kontribusinya dalam
perekonomian nasional yang signiﬁkan,
tidak tepat jika ada yang menyatakan
bahwa dalam dua tahun terakhir ini terjadi
deindustrialisasi. Seyogyanya semua pihak
bersikap optimistis, bukan sebaliknya. Sikap
optimistis merupakan modal awal dari
langkah maju untuk memenangi persaingan.
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LAPANGAN USAHA

2000

J. Awandi, Djuwansyah
Tata Usaha

Sukirman, Dedi Maryono,
S. Lambut, Sarwiko

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

15,6

15,3

15,5

15,2

14,3

13,1

13,0

13,8

2

Pertambangan Dan Penggalian

12,1

11,0

8,8

8,3

8,9

11,1

11,0

11,1

3

Industri Pengolahan

27,7

29,1

28,7

28,3

28,1

27,4

27,5

27,0

A. Industri M I G A S

3,9

3,8

3,8

3,9

4,1

5,0

5,2

4,6

B. Industri Bukan Migas

23,8

25,2

24,9

24,4

24,0

22,4

22,4

22,4

4

Listrik, Gas, Dan Air Bersih

0,6

0,7

0,8

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

5

Konstruksi

5,5

5,7

6,1

6,2

6,6

7,0

7,5

7,7

6

Perdagangan, Hotel Dan Restoran

16,2

16,1

17,1

16,6

16,1

15,6

15,0

14,9

7

Pengangkutan Dan Komunikasi

4,7

4,7

5,4

5,9

6,2

6,5

6,9

6,7

8

Keuangan, Real Estat & Jasa Persh.

8,3

8,2

8,5

8,6

8,5

8,3

8,1

7,7

9

Jasa – Jasa
Produk Domestik Bruto
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas

Rustam Effendi, Intan Maria
Yayat Supriatna
Photographer/Dokumentasi

Kontribusi Per Sektor Terhadap Perekonomian Nasional, 2000-2007 (%)
No.

Gunawan Sanusi

9,3

9,2

9,1

9,9

10,3

10,0

10,1

10,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

87,7

89,1

91,1

91,4

90,7

88,6

88,9

89,5
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Artikel
Peran Sektor Industri Non Migas Terhadap PDB, Tahun 1998 – 2007

Tidak Terjadi di Indonesia

Dalam dua tahun terakhir ini wacana mengenai terjadinya fenomena
deindustrialisasi di Indonesia sering disuarakan sejumlah pengamat
dan pelaku usaha di berbagai media massa. Wacana tentang fenomena
deindustrialisasi diungkapkan para pelaku usaha sebagai wujud
ketidakpuasan mereka terhadap perkembangan situasi dan kondisi di
lapangan yang dinilai tidak kondusif bagi pertumbuhan industri di dalam
negeri.
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1998

2000

2005

2006

2007*

Industri

21,52

23,84

22,42

22,38

22,40

Lainnya

76,10

72,20

72,60

72,50

73,00

Sumber: BPS, diolah Depperin

Fenomena pelambatan pertumbuhan
industri ini juga terjadi akibat terkikis oleh
pertumbuhan sektor industri migas yang
turun cukup signiﬁkan pada 2005-2006,
masing-masing negatif 5,67% dan negatif
1,66%, dan pada 2007 penurunan tidak
begitu besar yaitu negatif 0,07%.
Perlambatan itu sendiri terjadi sebagai
imbas krisis ekonomi 1998 yang ditandai
dengan kemerosotan nilai tukar rupiah dan
lonjakan harga BBM industri setiap bulan,
sehingga membawa beban lebih besar pada
biaya produksi di sektor industri.
Meskipun
pembangunan
industri
nasional belum menggembirakan, secara
keseluruhan industri nonmigas masih
berperan paling besar terhadap PDB yang
kini mencapai 27%. Kontribusi ini meningkat
dibandingkan di era sebelum krisis di mana
paling tinggi menyumbang tak lebih dari
22,9%.
Dampak krisis ekonomi yang masih
terasa hingga kini juga menimbulkan
pergeseran struktur peran dan kontribusi
sektoral pada kinerja sektor nonmigas secara
keseluruhan. Artinya, di satu sisi ada sektor
yang melemah, tapi di sisi lain terdapat
sektor yang tumbuh.
Sektor industri makanan, minuman
dan tembakau, misalnya, yang pada 2000
memiliki kontribusi 33,8%, turun pada 2007
menjadi 29,8. Sebaliknya, sektor alat angkut,
mesin, dan peralatan yang pada 2000
hanya menyumbang 20,7%, naik jadi 28,7%
pada tahun lalu. Fenomena ini terjadi pada
sejumlah sektor lainnya.

modal dalam negeri (PMDN) hingga
Desember 2007 tercatat 101 proyek dengan
nilai Rp26,3 triliun. Pencapaian ini jauh
lebih baik dibandingkan dengan investasi
dua tahun sebelumnya yang Rp13,1 triliun
mencakup 98 proyek (2006) dan Rp20,9
triliun dengan 147 proyek (2005).
Penanaman modal asing (PMA) juga
menunjukkan tren meningkat dalam 3 tahun
terakhir. Pada 2005 investasi PMA tercatat
336 proyek senilai US$3,5 miliar, naik lagi
jadi 361 proyek senilai US$3,60 miliar pada
2006 dan pada tahun lalu US$4,70 miliar
mencakup 390 proyek. Peningkatan PMA
ini sekaligus mengindikasikan peningkatan
kepercayaan dunia terhadap iklim investasi
di Indonesia.
Pertumbuhan investasi itu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor
industri. Jumlah penduduk yang bekerja di
sektor industri selalu bertambah dari tahun
ke tahun. Pada Agustus 2006 jumlah pekerja
di sektor industri 11,89 juta orang, namun
setahun berikutnya sudah 12,37 juta atau
12,4% dari total jumlah pekerja.
Lantas bagaimana di sisi ekspor?
Sesuai data Badan Pusat Statistik, ekspor
hasil industri masih mendominasi dalam
kontribusi terhadap total ekspor nasional.
Selama 2007 kontribusi ekspor produk hasil

industri 66,60%, naik dibandingkan dengan
sepanjang 2006 yang peranannya baru
64,51%.
Jumlah perusahaan yang bergerak di
sektor industri pun terus bertambah dari 2,75
juta unit usaha (16,8% dari total perusahaan
seluruh sektor) pada 1996 menjadi 3,22 juta
unit usaha (14,2% dari total perusahaan
seluruh sektor) pada 2006. Artinya, dalam
10 tahun terjadi pertambahan 463.000
perusahaan di sektor industri.
Untuk itulah dalam Program Ekonomi
2008-2009,
kebijakan
pembangunan

Pertumbuhan Ekonomi dan Industri di Indonesia
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5

5.69

7.02

6.11

5.97

7.51

5.86

5.27

5.68

5.48

4.86

4.7
3.53

Masih dominan
Pergeseran pertumbuhan sektoral
tersebut tentu tak cukup kuat untuk menarik
kesimpulan
adanya
deindustrialisasi
di Indonesia karena faktanya sektor
industri masih dominan dalam menopang
perekonomian nasional, melampaui peran
sektor pertanian dan perdagangan.
Indikator lain dari sisi investasi juga
memperlihatkan bahwa kinerja industri
nasional terus bergerak positif. Persetujuan
izin tetap di sektor industri oleh penanaman

Industri otomotif merupakan salah
satu industri yang banyak menyerap
tenaga kerja.

4.92

3.83

4.38

4.72

5.03

6.32
5.15

0.79

0

%

FENOMENA
DEINDUSTRIALI

Sektor Ekonomi

-5

-10

-13.13
-13.1
-15
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Industri
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MEMAKNAI
DENGAN BENAR
DEINDUSTRIALISASI

ISASI

Oleh : Fahmi Idris
Menteri Perindustrian

Sejak pascakrisis
ekonomi 1998, istilah
deindustrialisasi kerap
menjadi topik bahasan
di berbagai diskusi dan
seminar. Istilah ini pun
menjadi semakin sering
muncul dalam dua tahun
terakhir ini. Sejumlah
pengamat berpendapat
bahwa Indonesia saat
ini mengalami proses
deindustrialisasi.

Benarkah demikian?
Terkait dengan hal itu Menteri
Perindustrian Fahmi Idris menuliskan
pemikirannya untuk Media Industri.
Penurunan pertumbuhan beberapa
sektor industri, penutupan sejumlah
pabrik dan tingginya angka pengangguran
menjadi argumentasi sederhana yang
kerap kali dijadikan dasar bagi mereka
untuk menyimpulkan adanya proses
deindustrialisasi.
Mereka melupakan sejumlah indikator
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penting sebagai barometer untuk menilai
terjadinya deindustrialisasi, antara lain
peranan sektor industri terhadap produk
domestik bruto (PDB), tren pertumbuhan
investasi dan penyerapan tenaga kerja,
serta nilai ekspor hasil industri. Mereka
juga menaﬁkan langkah-langkah penguatan
struktur industri nasional yang terus menerus
dilakukan pemerintah secara simultan.
Suatu negara dapat dikatakan mengalami
deindustrialisasi jika terjadi pertumbuhan
negatif dalam pembangunan industri

nasionalnya
sehingga
mengakibatkan
kemunduran ekonomi. Apa yang terjadi di
Indonesia tidaklah seperti itu.
Namun, harus diakui pascakrisis
ekonomi, industri nasional mengalami
perlambatan pertumbuhan yang ditandai
dengan penurunan kinerja beberapa sektor.
Dalam tiga tahun terakhir (2005-2007)
pertumbuhan industri nonmigas ﬂuktuatif
dengan kecenderungan turun dari 5,86%
menjadi 5,27% dan mengalami sedikit
perlambatan menjadi 5,15%.

N

amun, terlepas dari ketidakpuasan yang dialami kalangan pengusaha yang bergerak di sektor industri
itu, wacana mengenai fenomena deindustrialisasi cukup menarik untuk dicermati dan dimaknai secara
benar, tanpa bermaksud mengambil kesimpulan benar tidaknya fenomena terjadinya deindustrialisasi di
Indonesia. Oleh karena itu, melalui edisi ini dewan redaksi Media Industri mencoba menyajikan pendapat
sejumlah pejabat pemerintah serta pengamat dan praktisi di bidang industri mengenai wacana deindustrialisasi.
Terkait dengan hal itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian, Dr. Dedi
Mulyadi menyatakan deindustrialisasi dideﬁnisikan sebagai pertumbuhan output riil yang negatif dalam rentang waktu
relatif panjang sehingga deindustrialisasi dapat diartikan sebagai penurunan output dari barang industri manufaktur
atau ketenagakerjaan di sektor industri manufaktur.
Namun Dedi menyatakan bahwa deindustrialisasi dapat diartikan sebagai perpindahan dari sektor manufaktur ke
sektor jasa sehingga kontribusi sektor manufaktur menjadi lebih rendah dari total output.
Pengertian lainnya mengenai deindustrialisasi adalah fenomena dimana share barang industri manufaktur
menurun terhadap perdagangan luar negeri sehingga terdapat kegagalan untuk meraih surplus selisih nilai ekspor
dengan impor.
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KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDB NASIONAL (%)
LAPANGAN USAHA
INDUSTRI PENGOLAHAN
a. Industri M i g a s
1). Pengilangan Minyak Bumi
2). Gas Alam Cair

2004

2005

2006

2007

28.07

27.41

27.54

27.01

4.11

4.99

5.15

4.61

2.57

3.23

3.53

3.09

1.53

1.76

1.62

1.52

23.96

22.42

22.38

22.40

7.12

6.41

6.37

6.67

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

3.11

2.78

2.70

2.37

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

1.36

1.27

1.34

1.39

4). Kertas dan Barang cetakan

1.35

1.22

1.19

1.15

b. Industri tanpa Migas
1). Makanan, Minuman dan Tembakau

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet

2.79

2.75

2.82

2.80

6). Semen & Brg. Galian bukan logam

0.94

0.89

0.87

0.83

7). Logam Dasar Besi & Baja

0.70

0.66

0.62

0.58

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya

6.36

6.23

6.27

6.43

9). Barang lainnya

0.22

0.21

0.21

0.19

Sumber: BPS, diolah Depperin

PERKEMBANGAN EKSPOR INDUSTRI MIGAS DAN NON MIGAS
(Miliar US$)
120

100

80

60

40

20

0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Non

41.82

40.98

38.87

47.76

43.68

45.05

47.41

55.94

66.43

79.59

91.94

Migas

11.62

7.87

9.79

14.37

12.64

12.11

13.65

15.65

19.23

21.21

22.06

Sumber: BPS, diolah Depperin
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Dengan mengacu pada deﬁnisi tersebut
dan berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan
Departemen
Perindustrian
terhadap berbagai indikator ekonomi yang
terkait dengan sektor industri dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir ini, secara tegas
Dedi menyatakan bahwa sampai saat ini
Indonesia tidak mengalami fenomena
deindustrialisasi seperti banyak diwacanakan
oleh sejumlah pihak.
Data-data
mengenai
indikator
ekonomi terkait sektor industri khususnya
menyangkut peranannya terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa
kontribusi sektor industri terhadap PDB
selama periode tiga tahun terakhir ini tidak
mengalami penurunan. Dengan demikian,
fenomena deindustrialisasi di Indonesia
tidak pernah terjadi.
Dedi mengatakan, selama periode
tahun 2000-2006 perekonomian Indonesia
mengalami pertumbuhan yang stabil pada
kisaran 5%. Pada tahun 2006 pertumbuhan
ekonomi mencapai 5,51% dan tahun 2007
mencapai 6,3%. Sedangkan pertumbuhan
industri pada periode 2000-2006 sempat
mengalami penurunan akibat kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagai
dampak krisis ekonomi. Pada tahun 2006
pertumbuhan sektor industri nonmigas
mencapai 5,27% atau lebih rendah dari
target pemerintah sebesar 7,7%. Demikian
juga pada tahun 2007, pertumbuhan sektor
industri non migas hanya mencapai 5,15%
atau di bawah target pemerintah sebesar
6,3%.
Sektor Industri sendiri, sampai saat
ini masih tetap menjadi sektor ekonomi
yang paling penting dan strategis dalam
perekonomian nasional dengan kontribusi
terhadap PDB sekitar 27%-28% sejak tahun
1998-2006. Sementara itu, kontribusi sektor
ekonomi lainnya, yaitu sektor Perdagangan
dan Pertanian masih tetap berada di bawah
sektor Industri, masing-masing dengan
kontribusi 16%-17% dan 14%-15%. Secara
umum ketiga sektor itu merupakan sektorsektor yang paling banyak menyerap tenaga
kerja.
Dedi mengakui pada tahun 2006 dan
tahun 2007, pertumbuhan industri berada di
bawah pertumbuhan ekonomi. Hal itu terjadi
karena sektor industri tekstil menurun akibat
adanya serbuan produk China; industri hasil
kayu dan pengolahan hasil hutan lainnya
mengalami penurunan akibat banyaknya
illegal logging; dan akibat terjadinya ekspor

Merk dagang Larissa dan sejumlah desain motif batiknya sejak tahun 2006 lalu sudah didaftarkan Eddywan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) di Jakarta.

gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi
Undip dan gelar sebagai juragan batik yang
sukses.
Untuk menunjang kegiatan bisnis
batiknya, Eddywan sengaja memodiﬁkasi
ruang tamu rumah kontrakannya menjadi
semacam showroom untuk memajang
berbagai produk batik yang menjadi barang
dagangannya. Untuk berbagai produk
batiknya itu, Eddywan pun sudah berani
memasang merk ‘Eddywan’ yang diambil
dari namanya sendiri.
Kegiatan bisnis batik makin digarap
lebih serius setelah Eddywan menamatkan
kuliahnya dari Undip. Langkah yang lebih
serius lagi diambil Eddywan pada tahun
1990. Ketika itu Eddywan memutuskan untuk
memindahkan kegiatan usaha batiknya dari
Semarang ke kota kelahirannya, Pekalongan.
Kepindahan Eddywan tersebut juga ditujukan
untuk mengembangkan lebih lanjut usaha
batiknya itu. Di Pekalongan itulah Eddywan
kemudian mengembangkan desain-desain
motif batik baru dengan menggunakan
motif tradisional sebagai motif dasar.
Di kota kelahirannya itulah Eddywan
memperkenalkan merk baru untuk semua
produk batiknya, yaitu Larissa yang diambil
dari nama anak keduanya. Merk dagang
Larissa dan sejumlah desain motif batiknya
sejak tahun 2006 lalu sudah didaftarkan
Eddywan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) di Jakarta.

Sejak kepindahannya ke Pekalongan,
usaha batik Eddywan terus berkembang
dan semakin dikenal masyarakat konsumen
yang datang dari sekitar kota Pekalongan
sendiri maupun kalangan konsumen yang
datang dari berbagai kota besar lainnya di
Indonesia.
Selain memproduksi batik tulis,
Eddywan juga memproduksi batik cap dan
batik printing. Batik tulis yang diproduksi
bervariasi mulai dari batik halus yang proses
pembuatannya bisa memakan waktu sampai
3 bulan, sampai batik super halus (sarimbit)
yang pembuatannya bisa memakan waktu
sampai 1 tahun. Batik printing biasanya
diproduksi dalam jumlah besar untuk
memenuhi permintaan pembuatan pakaian
seragam.
Kain dasar yang dipergunakan untuk
memproduksi kain batik pun bervariasi mulai
dari kain katun, rayon, rami sampai kain
sutera. Demikian juga jenis kain tenun yang
dipakai sebagai kain dasar ada yang berupa
kain tenun yang dihasilkan oleh alat tenun
mesin (ATM) ada juga yang dihasilkan alat
tenun bukan mesin (ATBM).
Dia juga memiliki usaha konveksi
yang memproduksi pakaian jadi (garmen)
yang terbuat dari bahan berupa kain batik.
Berbagai kain batik dan pakaian jadi produksi
Eddywan dijual dengan harga yang sangat
bervariasi mulai dari Rp 25.000 per potong
sampai Rp 5 juta per potong. Kini usaha batik

Larissa dan usaha konveksi milik Eddywan
mempekerjakan sekitar 60 orang karyawan.
Selama ini produk kain dan pakaian jadi
batik Larissa telah dipasarkan secara rutin
ke berbagai kota besar di tanah air seperti
Yogyakarta, Solo dan Jakarta. Kain batik dan
pakaian jadi batik buatan Eddywan dipasok
ke berbagai toko batik yang ada di kota-kota
besar itu. Sejumlah toko batik di kota-kota
tersebut ada yang menggunakan merek
Larissa ada juga yang menggunakan merek
milik toko itu sendiri.
Batik Larissa sendiri kini sudah cukup
dikenal di kalangan konsumen dari berbagai
daerah. Setiap harinya showroom batik
Larissa di Pekalongan selalu saja dikunjungi
para tamu dari luar kota yang sengaja datang
ke tempat itu untuk mencari model-model
dan desain batik terbaru. Apalagi pada saat
hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya
(tanggal merah), showroom batik Larissa
selalu dipadati pengunjung.
Eddywan mengaku kunci sukses dari
kegiatan usaha batiknya adalah karena
selalu menjaga kualitas produk disamping
terus menerus melakukan inovasi untuk
mengembangkan kreasi produk dengan
menciptakan
desain-desain
motif
termutakhir. Dengan inovasi dan kreasi
tanpa henti itu, Eddywan mengaku motif
batik Larissa selalu berkembang dari waktu
ke waktu sesuai dengan trend perkembangan
pasar. ***
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Salah satu industri otomotif di Indonesia. Sektor Industri sampai saat ini masih tetap menjadi sektor yang paling penting dan strategis dalam
perekonomian nasional.
Selain memproduksi batik tulis, Eddywan juga memproduksi batik cap dan batik printing

B

agi sebagian orang, mungkin juga
bagi kebanyakan orang, menuntut
ilmu sebagai mahasiswa di
perguruan tinggi membutuhkan
konsentrasi penuh yang tidak bisa disambi
dengan kegiatan lain yang sama-sama
membutuhkan konsentrasi pikiran dan
perhatian. Apalagi jika kegiatan sambilan
tersebut turut menentukan kelangsungan
studi di perguruan tinggi, karena
pemenuhan kebutuhan biaya kuliah yang
sangat tergantung pada keberhasilan dalam
menjalankan bisnis sambilan itu.
Tampaknya kondisi tersebut tidak
berlaku bagi H. Eddywan, seorang pengusaha
batik asal Pekalongan yang terbilang sukses
dalam membangun bisnis batiknya. Usaha
batik Pekalongan yang digeluti Eddywan pun
telah dirintis sejak ia masih duduk di bangku
kuliah, yaitu di Universitas Diponegoro
(Undip), Semarang.
Bagi Eddywan, menjadi mahasiswa
bukanlah halangan untuk merintis dan
mengembangkan kegiatan usaha batik. Lebihlebih perguruan tinggi tempat ia menuntut
ilmu, bukanlah perguruan tinggi kelas ecekecek, melainkan salah satu perguruan tinggi
negeri terkemuka di Indonesia. Sewaktu
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masih menjadi mahasiswa, Eddywan muda
selalu memanfaatkan setiap waktu luang
yang dimilikinya untuk menjalankan bisnis
batiknya. Tentu saja kegiatan bisnis itu

dilakoni Eddywan tanpa mengabaikan
kewajibannya dalam menuntut ilmu sebagai
mahasiswa. Hal itu dibuktikan Eddywan
dengan diraihnya dua gelar sekaligus, yaitu

Batik tulis Eddywan, dengan inovasi dan kreasi motif batik Larissa selalu berkembang dari
waktu ke waktu sesuai dengan trend pasar.

bahan mentah yang tidak terkontrol.
“Secara keseluruhan, sektor industri
nonmigas masih tetap tumbuh positif, atau
dengan kata lain tidak mengalami pertumbuhan yang negative. Peranan industri
juga selalu memperlihatkan peningkatan.
Indikator itu jelas-jelas menunjukkan
bahwa Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi,” tegas Dedi.
Dari hasil penelitiannya itu, Dedi juga
mencatat terjadinya pergeseran industri
nasional dari cabang industri yang nilai
tambah dan rantai nilainya pendek, yaitu
cabang industri makanan, minuman
dan tembakau ke cabang industri yang
menggunakan teknologi tinggi dan
keterkaitan yang besar seperti cabang
industri alat angkut, mesin dan peralatan.
Penurunan pertumbuhan sektor industri
itu merupakan gejala umum yang terjadi
secara global. Selain Indonesia, Filipina
juga mengalami penurunan pertumbuhan
industri dari 4,6% pada tahun 2006 menjadi
3,3% pada tahun 2007.
Sementara itu dilihat dari struktur
ekspor, produk hasil industri tidak mengalami
penurunan, bahkan sebaliknya mengalami
peningkatan dan tetap memperlihatkan
dominasinya dalam struktur ekspor nasional.

Perkembangan ekspor produk hasil industri
juga lebih tinggi dibandingkan dengan
ekspor hasil pertanian, pertambangan dan
sektor ekonomi lainnya.
Pada tahun 2007 (Januari-Desember)
ekspor produk hasil industri menguasai
pangsa sebesar 66,60% dari total ekspor,
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
produk pertambangan (10.60%), produk
hasil pertanian (3,45%) dan produk migas
(19,35%). Kondisi tersebut masih lebih baik
dibandingkan dengan struktur ekspor tahun
2006 yang terdiri dari produk hasil industri
(64,45%), produk pertambangan (11,13%),
produk hasil pertanian (3,38%) dan produk
migas (21,04%).
Guru Besar dan Ketua Jurusan Ilmu
Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
UGM, Mudrajad Kuncoro, mengatakan
deindustrialisasi merupakan penurunan
aktiﬁtas manufaktur secara absolut,
terutama menyangkut penurunan jumlah
tenaga kerja di suatu negara/daerah dalam
jangka waktu panjang dan atau penurunan
jumlah perusahaan di suatu negara/daerah.
Menurut Mudrajad, dilihat dari
penyebabnya,
deindustrialisasi
bisa
diakibatkan oleh perubahan pola spesialisasi
internasional (seperti penemuan cadangan

sumber alam baru), atau akibat hilangnya
keunggulan kompetitif dari sektor industri
suatu negara sehingga menyebabkan investor tidak tertarik lagi untuk berinvestasi.
Deindustrialisasi, menurut Mudrajad,
dapat disebabkan oleh berbagai faktor.
Dilihat dari perspektif perdagangan,
deindustrialisasi dapat terjadi dalam
suatu daerah sebagai hasil dari dominasi
perusahaan asing terhadap pasar domestik
dan pasar internasional. Deindustrialisasi
juga dapat terjadi akibat relokasi kapital ke
daerah industri baru. Deindustrialisasi juga
dapat terjadi akibat kesalahan manajamen
berupa ‘corporate miscalculations’ terhadap
pangsa potensial di suatu daerah sehingga
menyebabkan restrukturisasi produksi,
pekerja dan keuangan. Bahkan, bencana
akibat ulah manusia ataupun akibat alam juga
dapat memicu terjadinya deindustrialisasi.
Sejumlah negara maju di dunia pun pernah
mengalamifenomenadeindustrialisasiseperti
dialami Amerika Serikat, Jerman, Jepang,
Inggris, Kanada dan Australia. Di negaranegara maju tersebut deindustrialisasi terjadi
karena berkembangnya sektor jasa di tingkat
dunia sehingga pekerjaan di sektor jasa
lebih meningkat pesat dibandingkan sektor
manufaktur.
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Tekstil dan Produk Tekstil merupakan salah satu produk unggulan, berdasarkan hasil analisa
potensi pasar dan kekuatan daya saing yang dilakukan DPP API, gejala deindustrialisasi tidak
terjadi di industri TPT nasional.

Lebih jauh Mudrajad menilai bahwa
deindustrialisasi tidak selalu merupakan
gejala dari kegagalan sebuah negara dalam
mengembangkan
sektor
manufaktur.
Sebaliknya deindustrialisasi merupakan hasil
alami dari proses pembangunan ekonomi
yang berhasil dan secara umum sering
kali diasosiasikan dengan meningkatnya
standard hidup masyarakat di negara yang
bersangkutan.
Mudrajad menilai secara nasional
Indonesia sampai saat ini belum mengalami
fenomena
deindustrialisasi
karena
berbagai indikator ekonomi nasional belum
memperlihatkan kondisi tersebut. Namun
demikian di sejumlah daerah tertentu
Mudrajad menilai sudah terjadi fenomena
deindustrialisasi seperti di Sidoarjo, Klaten
dan Bantul yang semua terjadi akibat
bencana.
Sementara itu, berdasarkan bidang usaha
industri tertentu yang memiliki peranan
cukup besar terhadap perekonomian
nasional, yaitu industri tekstil dan produk
tekstil serta industri alas kaki, pelaku
usaha di kedua bidang industri tersebut
menyatakan belum tampak adanya gejala
deindustrialisasi.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan
bahwa berdasarkan hasil analisa potensi
pasar dan kekuatan daya saing yang

10 • Media Industri • No. 1 - 2008

dilakukan DPP API, gejala deindustrialisasi
belum terjadi di industri TPT nasional. Hal
itu terjadi karena adanya sejumlah faktor
seperti potensi pasar dan kekuatan daya
saing industri TPT nasional yang mampu
menahan proses deindustrialisasi di sektor
industri TPT.
Faktor potensi pasar dimaksud adalah
terus tumbuhnya pasar TPT (konsumsi
dan nilai perdagangannya) serta adanya
pasar domestik yang memiliki potensi yang
sangat besar dan terdekat bagi industri TPT
nasional. Sementara itu, kekuatan daya
saing industri TPT nasional selama ini cukup
baik karena memiliki struktur industri yang
terintegrasi. Indonesia selama ini tercatat
sebagai salah satu negara yang mempunyai
kapasitas produksi terbesar di dunia dan
berpengalaman dalam melakukan kompetisi
sehingga termasuk ke dalam 10 besar negara
eksportir TPT dunia.
Kekuatan daya saing itu juga ditunjang
oleh keseriusan pemerintah, dalam hal
ini Departemen Perindustrian untuk
mengembangkan sektor industri TPT yang
berdampak pada tumbuhnya kepercayaan
sektor keuangan terhadap industri TPT
nasional. Faktor penunjang lainnya adalah
turunnya tingkat suku bunga SBI, ketersediaan tenaga kerja dan kecenderungan
negara maju untuk meninggalkan industri
TPT.

Kendati demikian, Benny mengingatkan
proses deindustrialisasi bisa saja terjadi
jika permasalahan di beberapa sektor
pendukung tidak segera diselesaikan.
Diantaranya adalah permasalahan energi
khususnya energi listrik, permasalahan
ketenagakerjaan, infrastruktur, kebijakan
perdagangan (membanjirnya produk impor
legal dan illegal) dan lain-lain.
Hampir serupa dengan pendapat di atas,
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan
Indonesia (Aprisindo) Anton J. Supit menilai
secara nasional hingga saat ini Indonesia
belum mengalami deindustrialisasi. Namun
gejala itu mungkin saja sudah terjadi di
wilayah, bidang usaha dan dalam kurun
waktu tertentu.
Namun demikian, menjelang akhir tahun
2006 Uni Eropa mengenakan kebijakan anti
dumping terhadap produk alas kaki China
dan Vietnam. Situasi itu menjadi titik balik
bagi pelaku usaha yang berbasis di China
dan Vietnam. Beberapa perusahaan yang
semula berinvestasi di China dan Vietnam
mulai masuk ke Indonesia diantaranya PT
Poong Won (Korea), PT Bu Kyung (Korea) dan
beberapa perusahaan Taiwan yang masuk ke
Jatim.
Pada tahun 2007 wilayah Jabodetabek
setidaknya dimasuki tiga investor baru, yaitu
PT Ching Luh (Taiwan) yang mengambil alih
PT Spotec dan mampu menampung 12.000
orang tenaga kerja, PT Shyang Yao Fung
(Taiwan) menampung 4.000 orang tenaga
kerja, dan PT Wei Siang (Taiwan) serta lima
perusahaan PMA lainnya yang masuk ke
Jatim. Pada akhir tahun 2007 sekitar 20
pelaku industri persepatuan dari Taiwan
yang berbasis di China datang ke Indonesia
untuk menjajagi kemungkinan berinvestasi
di Indonesia.
Anton
mengatakan
gejala
deindustrialisasi bisa saja menjadi kenyataan di
industri alas kaki apabila iklim berusaha yang
kondusif untuk menarik investor yang sudah
ada di depan mata tidak pernah terwujud.
Beberapa hal yang sangat mendesak untuk
segera diperbaiki dalam rangka menciptakan
iklim berusaha yang menarik bagi investor
diantaranya perbaikan infrastruktur jalan
dan pelabuhan serta perbaikan regulasi
ketenagakerjaan yang bisa diterima baik
oleh kalangan pengusaha maupun pekerja
disamping penciptaan kepastian hukum,
sistem perpajakan dan penghapusan
berbagai Perda bermasalah. ***

H.
EDDYWAN
Merintis Usaha Batik Pekalongan Sejak Duduk di Bangku Kuliah
Eddywan yang menjadi mahasiswa Undip sejak tahun 1978, mulai merintis usaha batik
Pekalongan di kota Semarang pada tahun 1980. Secara kebetulan Eddywan yang asli kelahiran
‘Kota Batik’ Pekalongan itu telah memiliki sedikit pengetahuan tentang bisnis batik yang
diturunkan dari orang tuanya yang juga bekerja di industri kerajinan batik.
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Teknologi
belum begitu dikenal sebagai sumber
bahan makanan pokok masyarakat. Selain
karena proses pembuatannya yang cukup
memakan waktu, tiwul tradisional juga
memiliki kandungan gizi yang relatif rendah
jika dibandingkan dengan jenis makanan
lainnya.
Namun demikian dari sisi ketahanan
pangan, pemberdayaan tiwul sebagai
alternatif sumber makanan tetap perlu
diperhitungkan.
Lebih-lebih
apabila
sentuhan teknologi dapat mengatasi
kendala ketidakpraktisan dan lamanya
waktu proses penyiapan makanan tiwul.
Sentuhan teknologi kembali diharapkan
dapat mengatasi persoalan rendahnya
kandungan gizi dalam bahan makanan
tiwul melalui proses fortiﬁkasi (pengayaan
kandungan nutrisi dengan berbagai zat gizi
yang dibutuhkan tubuh manusia).
Pemberdayaan tiwul sebagai salah satu
alternatif sumber makanan bagi masyarakat
diyakini dapat memperkuat ketahanan
pangan nasional. Sebab, pemberdayaan
tiwul sebagai sumber alternatif makanan
masyarakat dapat mensukseskan program
diversiﬁkasi pangan di dalam negeri. Dengan
demikian, pemberdayaan tiwul dapat turut
mengurangi ketergantungan masyarakat
terhadap sejumlah bahan pangan utama
seperti beras, terigu, jagung, kedelai dll.
Adalah PT Sinar Sukses Sentosa yang
telah memprakarsai pembuatan tiwul instan
(titan) dalam skala komersial dari bahan baku
umbi singkong. Perusahaan yang berlokasi di
Gunungkidul, Yogyakarta ini telah beroperasi
sejak tahun 2002 dengan memanfaatkan
hasil penelitian dan pengkajian serta
technical assistance dari PT Indofood Sukses
Makmur Tbk Bogasari Flour Mills.
Produk tiwul instan buatan PT Sinar
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Ekspor Produk Industri Tahun 2008

DIPERKIRAKAN TURUN

T

antangan yang dihadapi para pelaku industri di tanah air selama tahun 2008
diperkirakan akan semakin berat. Hal itu terjadi akibat situasi perekonomian
dunia yang semakin memburuk sebagai dampak dari kenaikan harga minyak
bumi yang disusul dengan kenaikan harga berbagai komoditi penting lainnya
serta akibat krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat.

Produk tiwul instan ini telah diperkaya dengan zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh manusia
seperti Vitamin A, Zat Besi, Protein dan Iodium serta dibuat melalui proses pabrikasi yang
higienis

Sukses Sentosa kini sudah dipasarkan
di kalangan masyarakat khususnya di
wilayah Gunungkidul, Yogyakarta dan di
sejumlah daerah lainnya. Animo masyarakat
terhadap produk tiwul instan cukup tinggi
terbukti dengan larisnya penjualan tiwul di
wilayah-wilayah pemasaran tersebut. Hal
itu menunjukkan penerimaan masyarakat
terhadap produk tiwul instan itu cukup
tinggi.
Kini PT Sinar Sukses Sentosa memasarkan
produk tiwul instan dalam kemasan ukuran
250 gram dan dalam kemasan ukuran 5 kg
dengan menggunakan merk Rr. Srikandi.
Srikandi merupakan merk tiwul instan
yang didesain sangat mirip dengan tiwul
tradisional, baik dalam hal bau, rasa dan
tekstur. Bedanya adalah produk tiwul instan
ini telah diperkaya dengan zat-zat gizi yang
dibutuhkan tubuh manusia seperti
Vitamin A, Zat Besi, Protein dan
Iodium. Perbedaan lainnya, tiwul
instan Srikandi dibuat melalui proses
pabrikasi yang higienis melalui
sistem kontrol yang ketat dan dengan
menerapkan standard mutu bahan
yang ketat pula.
Tiwul instan Srikandi dibuat dari
bahan utama berupa tepung singkong
yang diperkaya (difortiﬁkasi) melalui
pencampuran bahan tepung jagung,
vitamin dan mineral serta air.
Melalui proses pengeringan tanpa
menggunakan bahan pengawet,
produk tiwul instan Srikandi bisa

tahan disimpan sampai hampir satu tahun.
Produk tiwul instan Srikandi kini sudah
memiliki sertiﬁkat halal dari MUI dan telah
lolos pengujian Badan POM.
Dengan sentuhan teknologi modern,
tiwul instan Srikandi dapat menjadi bahan
makanan warisan budaya asli bangsa
Indonesia yang bergengsi dan kaya akan nilai
gizi dan nutrisi. Cara memasaknya pun cukup
praktis dan mudah serta penyajiannya hanya
membutuhkan waktu sekitar 15 menit.
Setiap bulannya PT Sinar Sukses Sentosa
memproduksi tidak kurang dari 8,6 ton
atau 500 kg per hari tiwul instan Srikandi
yang terbagi dalam dua jenis produk, yaitu
Srikandi rasa manis gula jawa dan Srikandi
rasa tawar yang dapat ditambah rasa asin
atau manis sesuai dengan selera konsumen.
Selain itu, perusahaan juga memproduksi
tepung singkong (cassava) dengan rata-rata
volume produksi 250 ton per bulan.
Tepung singkong dimaksud berbeda
dengan tepung tapioka karena tepung
singkong dibuat melalui proses pengeringan
bahan baku umbi singkong terlebih dahulu
hingga kadar airnya menyusut tianggal
10%. Umbi singkong yang telah kering
tersebut kemudian digiling hingga halus
menjadi tepung singkong yang masih tetap
mengandung serat umbi. Sedangkan tepung
tapioka dibuat dengan cara menggiling dan
memeras umbi singkong sehingga diperoleh
sari pati umbi singkong yang kemudian
dikeringkan menjadi tepung pati singkong.
***

Walaupun diprediksikan akan menurun karena situasi ekonomi dunia, total nilai ekspor Indonesia akan tetap
tinggi mengingat ekspor komoditas masih sangat menjanjikan selama tahun 2008.

Berbagai
permasalahan
tersebut
diperkirakan menjadi faktor yang mampu
menekan pertumbuhan ekonomi dunia
pada tahun 2008 dan membawa dampak
negatif terhadap tingkat permintaan
berbagai barang kebutuhan masyarakat
global termasuk di dalamnya permintaan
terhadap produk industri. Kalu hal itu terjadi
maka sudah dapat dipastikan ekspor produk
industri Indonesia pun akan mengalami
tekanan di pasar global.
Situasi itu tampaknya jauh-jauh hari
sudah disadari kalangan ekonom dan
birokrat di tanah air. Belum lama ini Menteri
Perekonomian Boediono menyatakan ekspor
produk industri nasional pada tahun 2008
diperkirakan mengalami penurunan akibat
permintaan pasar Amerika Serikat (AS) dan
dunia yang menurun. Prediksi itu tentu
saja terkait dengan fenomena perlambatan
ekonomi AS akhir-akhir ini.
Kendati
demikian
Boediono
memperkirakan total nilai ekspor Indonesia
akan tetap tinggi mengingat ekspor
komoditas masih sangat menjanjikan selama
tahun 2008 dan harga beberapa komoditas
unggulan seperti minyak sawit mentah,
karet dan barang tambang diperkirakan
tetap tinggi.
“Struktur ekspor Indonesia itu terdiri atas
barang industri dan komoditas. Komoditas
harganya akan tetap tinggi. Jadi, meskipun
ada perlambatan ekonomi AS, namun hal itu
tidak harus dipandang dari sisi negatifnya
saja. Masih ada sisi positifnya yang dapat
kita manfaatkan,” kata Boediono.
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Pembangunan infrastruktur pelabuhan, selama tahun 2007 pertumbuhan industri manufaktur
terhambat oleh ketidakstabilan makro-ekonomi, infrastruktur, dan kendala transportasi.

Lebih lanjut Boediono menyatakan,
walaupun ada perlambatan ekonomi AS
dan dunia, permintaan terhadap komoditas
perkebunan dan barang tambang relatif
tetap kuat. “Dengan harga yang tetap
tinggi, maka ekspor komoditas diperkirakan
akan tetap tinggi. Dengan demikian, nilai
ekspornya akan sangat tergantung dari
volume permintaan.”
Keyakinan bahwa nilai ekspor Indonesia
akan tetap tinggi juga didukung kenyataan
bahwa pasar di luar AS kini mengalami
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik,
seperti China dan negara-negara berkembang di kawasan Asia, terutama negaranegara ASEAN.
“Saat ini, permintaan dari Eropa pun
masih lebih baik dari pada AS. Belum lagi,
pasar sesama negara ASEAN cukup tinggi.
Itu sangat bagus untuk digarap lebih-lebih
dalam kondisi ekonomi global seperti
sekarang,” tutur Boediono.
Kalangan pengamat dan praktisi
ekonomi dunia meyakini pasar ekspor di
AS akan mengalami penciutan menyusul
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terjadinya krisis ﬁnansial yang dipicu oleh
skandal kredit perumahan yang dikenal
dengan subprime mortgage. Bahkan
Gubernur The Federal Reserve (Bank
Sentralnya AS), Ben Bernanke, sendiri telah
mengkonﬁrmasikan mengenai kemungkinan
terjadinya perlambatan ekonomi AS akibat
gejolak subprime mortgage itu.
Sejumlah pengamat ekonomi dunia
bahkan memperkirakan AS akan mengalami
resesi ekonomi karena selain mengalami
gejolak ekonomi akibat kasus subprime
mortgage, ekonomi AS juga mengalami
pukulan cukup telak akibat kenaikan
harga minyak mentah dunia yang telah
mengakibatkan turunnya daya beli
masyarakat di negara adi daya itu.
Sementara itu, kajian yang dilakukan
oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (LPEM-FEUI) menyatakan bahwa
selama tahun 2007 pertumbuhan industri
manufaktur terhambat oleh ketidakstabilan
makro-ekonomi, infrastruktur, dan kendala
transportasi. Karena itu, untuk mengatasi

perlambatan pertumbuhan industri itu,
pemerintah dapat melakukannya dengan
meniadakan hambatan-hambatan tersebut.
Peneliti LPEM-FEUI, Ari Kuncoro
mengatakan berdasarkan hasil kajian LPEMFEUI pada tahun 2007, sebanyak 70%
infrastruktur yang ada di Indonesia tergolong
buruk. Situasinya sama dengan tahun 2006
sehingga selama tahun 2007 praktis tidak
ada perbaikan sarana.
“Akibatnya, transportasi dan ketepatan
waktu produksi terganggu. Kendala-kendala
tersebut sangat membebani dunia usaha.
Pemerintah harus melakukan terobosan
untuk mengatasi hambatan itu,” kata Ari.
Persoalan lainnya yang sampai kini
masih juga dihadapi pelaku industri
manufaktur adalah masih maraknya
pungutan liar (pungli). Dari 589 perusahaan
yang disurvei LPEM-FEUI, sebanyak 53%
diantaranya mengalami pungli pada tahun
2007. Pungli dilakukan untuk pengurusan
dan mempercepat perizinan.
Managing Director Econit Hendri
Saparini menyatakan indikator pertumbuhan
ekonomi di negara berkembang diantaranya
dilihat dari pertumbuhan sektor-sektor
yang banyak menyerap tenaga kerja
seperti manufaktur dan pertanian. Padahal
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
2005-2007 pertumbuhan industri manufaktur di bawah pertumbuhan ekonomi
nasional.
Pada tahun 2005 pertumbuhan industri
manufaktur hanya 4,6% sedangkan
pertumbuhan ekonomi 5,7%. Tahun 2006,
pertumbuhan industri manufaktur juga
hanya 4,6%, sedangkan pertumbuhan
ekonomi 5,5%. Sampai dengan triwulan III
2007 pertumbuhan industri manufaktur
mencapai 4,5% atau hanya menyumbang
27,3% terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB).
Menurut Hendri, pertumbuhan industri
manufaktur yang di bawah pertumbuhan
ekonomi menunjukkan bahwa sektor industri
manufaktur belum memberi sumbangan
yang signiﬁkan terhadap pertumbuhan
ekonomi.
“Perhatian pemerintah masih minim
terhadap industri pengolahan, yang
potensial menyerap banyak tenaga kerja.
Industrialisasi yang padat teknologi semakin
melemahkan penyerapan tenaga kerja,” kata
Hendri.***

MENGUBAH TIWUL
TRADISIONAL
Menjadi Tiwul Instan yang Lezat dan Bergizi
Umbi singkong (ketela pohon/cassava) sudah sejak lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai
salah satu bahan makanan yang cukup penting sebagai sumber asupan karbohidrat.

Dengan sentuhan teknologi modern, tiwul instan dapat menjadi bahan makanan warisan budaya asli bangsa Indonesia yang bergengsi dan kaya
akan nilai gizi dan nutrisi

S

elama ini masyarakat di pedesaan
biasanya mengkonsumsi singkong
dengan cara dimasak langsung
(direbus, dikukus dan digoreng)
atau dikeringkan terlebih dahulu di bawah
terik matahari untuk dijadikan gaplek.
Sebelum dimasak, gaplek biasanya ditumbuk
terlebih dahulu menjadi tepung gaplek untuk
selanjutnya dimasak dengan cara dikukus
menjadi makanan yang dikenal dengan
sebutan tiwul.
Sebagian masyarakat di pedesaan ada
juga yang memanfaatkan umbi singkong

sebagai bahan dasar pembuatan tape
(di wilayah Jawa Barat dikenal dengan
istilah peuyeum sampeu) melalui proses
fermentasi dengan menggunakan ragi
tape. Produk makanan berbahan baku umbi
singkong khususnya goreng singkong dan
tape sebetulnya sudah cukup memasyarakat
sebagai makanan ringan yang banyak
dijajakan oleh para pedagang makanan
gorengan.
Berbeda dengan gorengan umbi
singkong yang relatif banyak dikenal anggota
masyarakat, makanan tiwul sampai saat ini

masih belum begitu populer di masyarakat,
terutama di perkotaan mengingat proses
pembuatannya yang relatif cukup memakan
waktu. Namun dari sisi pembentukan
cadangan pangan, cara pembuatan tiwul
yang melalui tahapan pembuatan gaplek
sebetulnya memiliki kelebihan dibandingkan
dengan konsumsi umbi singkong secara
langsung. Sebab, gaplek bisa tahan disimpan
lebih lama ketimbang disimpan dalam bentuk
umbi singkong biasa.
Gaplek singkong yang diolah secara
tradisional menjadi tiwul selama ini
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Insert
Di bidang jasa kalibrasi,
laboratorium ABICAL
BBIA Bogor juga
mampu memberikan
layanan pengukuran
dan kalibrasi peralatan
laboratorium.
Laboratorium
kalibrasi BBIA Bogor
sudah mendapatkan
akreditasi dari NATA
Australia dan KAN
untuk massa, volume
dan suhu.
Di bidang jasa kalibrasi, laboratorium
ABICALBBIABogorjugamampumemberikan
layanan pengukuran dan kalibrasi peralatan
laboratorium. Laboratorium kalibrasi BBIA
Bogor sudah mendapatkan akreditasi dari
NATA Australia dan KAN untuk massa,
volume dan suhu.
Beberapa jenis layanan kalibrasi yang
dapat dilakukan diantaranya kalibrasi massa
(anak timbangan 1 mg sampai 2 kg dan neraca
analitik baik yang single pan, top loading

Kebijakan
maupun yang elektronik), kalibrasi suhu
mulai dari 0°C sampai 120°C (oven, tanur/
furnace, inkubator, water bath, termokopel,
thermometer gelas), dan kalibrasi optik
(spektrofotometer, pH meter, refraktometer
dan polarimeter).
BBIA Bogor juga menyelenggarakan
pelayanan jasa konsultasi mulai dari
konsultasi teknis di bidang teknologi agro
industri
(penganekaragaman
produk,
perbaikan produksi, pengembangan produk,
penggunaan bahan tambahan makanan,
pendirian usaha, studi kelayakan dan lainlain), konsultasi penyusunan dan penerapan
dokumen sistem manajemen laboratorium
sesuai SNI 17025 (untuk laboratorium
pengujian dan kalibrasi), penyusunan dan
penerapan dokumen sistem manajemen
mutu industri agro sesuai ISO 9000-2000,
penyusunan dan penerapan dokumen Good
Manufacturing Practice (GMP) dan sistem
keamanan pangan (HACCP untuk industri
pangan, katering, restoran dan hotel),
penyusunan dan penerapan dokumen sistem
manajemen lingkungan sesuai ISO 14000.
Di bidang pelatihan, BBIA Bogor
juga sudah sangat berpengalaman dalam
menyelenggarakan jasa pelatihan teknologi
pengolahan hasil pertanian, pemahaman
GMP dan sistem keamanan pangan, sistem
manajemen mutu ISO 9000-2000, sistem
manajemen laboratorium SNI 17025, sistem
manajemen lingkungan ISO 14000, analisis

Beberapa produk hasil penelitian BBIA yang telah dikemas dan memiliki brand sendiri.
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kimia, instrumentasi dan mikrobiologi serta
kalibrasi peralatan laboratorium.
Jasa sertiﬁkasi juga merupakan salah satu
kompetensi BBIA Bogor yang sudah banyak
dikenal kalangan industri agro di tanah air.
Saat ini BBIA Bogor memiliki empat lembaga
sertiﬁkasi, yaitu Agro-Based Industry Quality
Assurance (ABIQA), Agro-Based Industry Products Certiﬁcation (ABI-Pro), Agro-Based
Industry – HACCP System Certiﬁcation (ABIHACCP) dan Agro-Based Industry – Technical
Inspection Services (ABATIS).
ABIQA merupakan lembaga sertiﬁkasi
sistem manahemen mutu ISO 9000 yang
difokuskan untuk industri hasil pertanian.
Lembaga tersebut telah mendapatkan
akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional
(KAN) dan Badan Standardisasi Nasional
(BSN) sejak tahun 1994.
ABI-Pro adalah lembaga sertiﬁkasi
produk yang juga sudah mendapatkan
akreditasi dari KAN/BSN. Lembaga tersebut kini banyak dimanfaatkan oleh
kalangan perusahaan industri agro untuk
mendapatkan Sertiﬁkat Produk Penggunaan
Tanda (SPPT) SNI.
ABI-HACCP
merupakan
lembaga
sertiﬁkasi HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point) bagi industri agro yang juga
telah mendapatkan akreditasi dari KAN/
BSN. Sedangkan ABATIS yang juga sudah
diakreditasi KAN/BSN merupakan lembaga
sertiﬁkasi inspeksi teknis industri agro
khususnya untuk memperoleh sertiﬁkat
inspeksi kecukupan panas dan lingkungan.
Dengan ditunjang peralatan yang cukup
lengkap dan mutakhir serta SDM yang
handal, BBIA Bogor terus mengembangkan
dan memperkuat kompetensinya di bidang
pelayanan teknis industri agro. BBIA
Bogor juga terus mempertajam kegiatan
penelitiannya di bidang industri agro
khususnya dalam rangka meningkatkan nilai
tambah industri tersebut.
“Sudah menjadi komitmen kami di BBIA
Bogor bahwa ke depan kami akan lebih
memfokuskan kegiatan penelitian kami pada
komponen aktif dari berbagai komoditas
agro. Seperti misalnya komponen aktif yang
terdapat di dalam VCO (virgin coconut oil)
adalah asam laurat yang banyak bermanfaat
bagi kesehatan. Jadi, ke depan kami akan lebih
menonjolkan kegiatan untuk mengeksplorasi
dan mengeksploitasi komponen-komponen
aktif komoditi agro dalam rangka lebih
meningkatkan nilai tambah industri agro,”
demikian Yang Yang.***

Depperin Usulkan

Bea Masuk Sigaret
Kretek Dinaikkan
Menjadi 150%

D

epartemen
Perindustrian
(Depperin) mengusulkan kepada
Departemen Keuangan (Depkeu)
untuk menaikkan tarif Bea
Masuk (BM) sigaret kretek yang kini hanya
dikenakan tarif BM 15% menjadi 150% (naik
10 kali lipat) dan menaikkan tarif BM semen
dari 0% selama ini menjadi 10%.
Usulan mengenai kenaikan tarif BM
sigaret kretek dan semen tersebut merupakan
bagian dari usulan Depperin kepada Depkeu
mengenai program harmonisasi tarif BM
produk industri tahun 2008. Melalui Surat
Menteri Perindustrian Fahmi Idris No.
1049/M-IND/11/2007 tentang Program
Harmonisasi Tarif Bea Masuk Produk Industri
untuk Tahun 2008.
Dalam suratnya , Menperin menyatakan
harmonisasi tarif BM diperlukan untuk
memperbaiki iklim investasi di dalam negeri

dan untuk meningkatkan daya saing produk
industri sekaligus pula untuk melindungi
industri nasional dari serbuan produk impor,
khususnya dari China.
Selain mengusulkan kenaikan tarif BM
sigaret kretek dan semen, dalam suratnya itu
Menperin juga mengusulkan kenaikan tarif
BM untuk paku kawat dari 7,5% pada tahun
2007 menjadi 15% pada tahun 2008.
Sebelumnya, berdasarkan Program
Harmonisasi Tarif 2007 ditetapkan bahwa
pada tahun 2008 ini tarif BM sigaret kretek
tetap dipertahankan pada level 15% (sama
dengan tahun 2007), sedangkan tarif BM
semen dan paku kawat masing-masing tetap
dipertahankan pada level 0% dan 7,5% (sama
dengan tahun 2007).
Beberapa produk lainnya yang semula
telah ditetapkan tarif BM-nya turun pada
tahun 2008 namun kemudian diusulkan

Beberapa produk rokok lokal, Departemen Perindustrian mengusulkan untuk menaikkan
tarif Bea Masuk (BM) sigaret kretek menjadi 150% dari sebelumnya 15%. Usulan tersebut
merupakan bagian dari usulan kepada Depkeu mengenai program harmonisasi tarif BM
produk industri tahun 2008.

untuk dinaikkan lagi tarif BM-nya pada
tahun 2008 adalah minyak pelumas, korek
api, kendaraan pertanian dan senapan
angin. Minyak pelumas pada tahun 2007
terkena tarif BM 10% (semula ditetapkan
turun menjadi 5% pada tahun 2008) namun
kemudian diusulkan untuk naik lagi menjadi
10% pada tahun 2008. Korek api pada
tahun 2007 terkena tarif BM 15% (semula
ditetapkan turun menjadi 10% pada tahun
2008) kemudian diusulkan dinaikkan kembali
menjadi 15% pada tahun 2008. Kendaraan
pertanian pada tahun 2007 terkena tarif
BM 15% (semula ditetapkan turun menjadi
12,5% pada tahun 2008) kemudian diusulkan
naik menjadi 15% pada tahun 2008. Senapan
angin pada tahun 2007 terkena tarif BM 20%
(semula ditetapkan turun menjadi 15% pada
tahun 2008) kemudian diusulkan naik lagi
mejadi 20% pada tahun 2008.
Secara
keseluruhan
Menperin
mengusulkan
agar
pemerintah
mengharmoniskan 84 pos tarif (sebagian
dinaikkan dan sebagian lagi diturunkan),
menurunkan 293 pos tarif lainnya serta
mempertahankan kebijakan tarif BM atas
249 pos tarif yang belaku saat ini.
Dari 84 pos tarif yang akan diharmoniskan
itu, 44 pos tarif yang seharusnya diturunkan
tarif BM-nya pada tahun 2008 sesuai
Program Harmonisasi Tarif sebelumnya, kini
diusulkan untuk diharmoniskan kembali.
Dari 44 pos tarif 40 diantaranya yang tarif
BM-nya seharusnya turun pada tahun 2008,
diusulkan untuk dipertahankan seperti pada
level tahun 2007.
Sementara itu, untuk 40 pos tarif lainnya,
30 pos tarif yang BM-nya seharusnya tetap
pada tahun 2008, diusulkan untuk dinaikkan
pada tahun 2008. Sedangkan 10 pos tarif lagi
yang BM-nya seharusnya tetap pada tahun
2008, diusulkan untuk diturunkan pada
tahun 2008.
Beberapa jenis produk yang diusulkan
untuk diturunkan tarif BM-nya diantaranya
adalah kamera digital dan kendaraan dalam
keadaan terurai (CKD). Tarif BM kamera
digital yang pada tahun 2007 terkena tarif BM
10% dan semula akan tetap dipertahankan
10% pada tahun 2008, diusulkan untuk
diturunkan menjadi 5% pada tahun 2008.
Sedangkan kendaraan CKD yang pada tahun
2007 terkena tarif BM 20% dan semula akan
tetap dipertahankan 20% pada tahun 2008,
diusulkan menjadi 15% pada tahun 2008. ***
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Kebijakan

Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup

Biro Analisis Pertanian dan Perdagangan
(Bureau voor Landbouven Handel Analyse).
Selanjutnya lembaga itu berganti nama
menjadi Balai Penyelidikan Kimia pada tahun
1945. Pada tahun 1980 lembaga tersebut
kembali berganti nama menjadi Balai Besar
Industri Hasil Pertanian dan terakhir pada
tanggal 29 November 2002 lembaga tersebut
kembali berganti nama menjadi Balai Besar
Industri Agro hingga kini.
Kepala BBIA Bogor, Yang Yang Setiawan
mengatakan dalam rangka mendukung
upaya pemerintah mengembangkan industri
berbasis pertanian di dalam negeri, BBIA
kini melakukan enam kegiatan pelayanan
teknis utama, yaitu menyelenggarakan
jasa pelayanan riset, jasa pengujian, jasa
kalibrasi, jasa pelatihan, jasa konsultasi dan
jasa sertiﬁkasi.
Jasa riset yang dilakukan BBIA Bogor
meliputi lima kegiatan, yaitu pengembangan
produk dan proses, pengembangan teknologi
tepat guna untuk mengatasi permasalahan
teknologi yang dihadapi dunia usaha,
kegiatan perekayasaan dan rancang bangun
peralatan industri, studi kelayakan usaha dan
pendugaan umur simpan produk makanan
dan minuman.

Menurut Yang Yang, kalangan dunia
usaha yang menjalin kerjasama riset
berupa kontrak litbang dengan BBIA Bogor
akan memperoleh berbagai keuntungan.
Keuntungan itu meliputi biaya untuk
melakukan riset menjadi lebih murah karena
di BBIA Bogor sudah tersedia fasilitas
peralatan industri skala pilot, seperti
Laboratorium Proses, fasilitas Laboratorium
Pengujian yang sudah terakreditasi, baik
secara nasional maupun internasional.
Keuntungan lainnya adalah BBIA telah
memiliki tenaga-tenaga peneliti yang
profesional dan berpengalaman.
Di bidang jasa pengujian, kata Yang
Yang, BBIA juga memiliki fasilitas pengujian
yang handal berupa Agro Based Industry
Calibration and Analytical Laboratories
(ABICAL). Fasilitas tersebut merupakan
unit layanan kalibrasi, pengujian dan
sampling (pengambilan contoh) yang dapat
menganalisa mutu bahan baku hingga
produk makanan dan produk agro industri
lainnya.
Berbagai pengujian yang dilakukan di
laboratorium analisis dan kalibrasi BBIA
Bogor telah mendapatkan akreditasi dari
National Association of Testing Authorities

(NATA) Australia dan Komite Akreditasi
Nasional (KAN). Fasilitas tersebut dikelola
secara profesional sesuai dengan standar
yang berlaku, yaitu SNI 19-17025-2000.
Jenis analisis yang dapat dilakukan di
laboratorium tersebut diantaranya analisis
proksimat (air, protein, lemak, abu, serat
kasar dan karbohidrat), analisis mikrobiologi
(bakteri, kapang, khamir) termasuk untuk
bakteri coliform, Escherichia coli, Salmonella
sp. dan Vibrio cholerae, analisis label nutrisi
serta analisis lainnya (mineral, logam berat,
bahan tambahan makanan, asam lemak,
serat makanan, vitamin, gula, asam organik,
asam amino dan lain-lain.

perolehan nilai tambah
melalui pengembangan
industri agro dapat menjadi
sumber pertumbuhan
ekonomi yang sangat
menjanjikan bagi masyarakat
dan negara.

DIREVISI PEMERINTAH
Peleburan Timah, merupakan ‘Industri Logam Dasar bukan Besi (Timah Hitam)’ yang memerlukan perizinan khusus.

Pemerintah pada tanggal 27 Desember 2007
lalu telah menerbitkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 111 Tahun 2007 sebagai
perubahan (revisi) atas Perpres Nomor 77
Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal.
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M

enteri Koordinator Bidang
Perekonomian
Boediono
selaku Ketua Harian Tim
Nasional Peningkatan Ekspor
dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI)
mengatakan penerbitan Perpres Nomor 111
Tahun 2007 yang merupakan perubahan
terhadap Perpres Nomor 77 Tahun 2007
tersebut dimaksudkan untuk memperjelas
dan mempertegas pemahaman terhadap
ketentuan yang tercantum di dalam Perpres
Nomor 77 Tahun 2007.
“Dengan adanya perubahan yang
sifatnya memperjelas dan mempertegas
pemahaman
dimaksudkan
untuk
memberikan kepastian berusaha bagi para
pelaku usaha di Indonesia,” kata Menko

Balai Besar Industri Agro (BBIA), Bogor
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Kebijakan

BALAI BESAR INDUSTRI
AGRO (BBIA) BOGOR
Melayani Jasa Riset Hingga Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Agro
Sebagai negara agraris dengan lahan pertanian cukup luas, Indonesia memiliki
potensi yang sangat besar dalam produksi komoditi pertanian.
Laboratorium BBIA, Berbagai
pengujian yang dilakukan di
laboratorium analisis dan kalibrasi
BBIA Bogor telah mendapatkan
akreditasi dari National Association of
Testing Authorities (NATA) Australia
dan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Fasilitas tersebut dikelola secara
profesional sesuai dengan standar
yang berlaku, yaitu SNI 19-17025-2000.

B

erbagai jenis tanaman pertanian
mulai dari tanaman pangan (beras,
kedelai, jagung, umbi-umbian,
kacang-kacangan dan serealia
lainnya), tanaman perkebunan (kelapa,
kelapa sawit, kakao, kopi, jambu mete,
cengkeh, pala dan lain-lain) serta tanaman
hortikultura (sayuran, buah-buahan dan
bunga-bungaan) dapat tumbuh dengan
subur di Indonesia.
Namun apabila Indonesia hanya
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mengandalkan perekonomiannya terhadap
kegiatan produksi komoditi pertanian dalam
bentuk bahan mentah, maka kegiatan sektor
pertanian itu tidak akan mampu memberikan
manfaat secara optimal bagi kemakmuran
negara dan masyarakat. Proses nilai tambah
melalui pengembangan industri pertanian
lah yang sebetulnya dapat menjadi tulang
punggung perekonomian negeri ini.
Bahkan, perolehan nilai tambah melalui
pengembangan industri agro dapat menjadi

sumber pertumbuhan ekonomi yang sangat
menjanjikan bagi masyarakat dan negara.
Karena itu, diperlukan proses pemberian
nilai tambah secara optimal agar potensi
komoditi pertanian itu dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat.
Berangkat dari ﬁlosoﬁ tersebut, Balai
Besar Industri Agro (BBIA) Bogor terus
berupaya meningkatkan profesionalismenya
dalam memberikan jasa pelayanan teknis
di bidang industri agro, mulai dari jasa
layanan riset, pengujian, kalibrasi, pelatihan,
konsultasi, sertiﬁkasi hingga rancang bangun
dan perekayaan industri agro.
BBIA yang pada tahun depan (2009)
akan genap berusia satu abad juga sering
dimintai bantuan baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah dalam upaya
pengembangan Industri Kecil Menengah
(IKM) di bidang pengolahan hasil pertanian
dan melakukan pembinaan terhadap
industri agro secara umum dalam rangka
menciptakan industri agro yang berdaya
saing dan kompetitif baik di pasar lokal
maupun di pasar global.
Lembaga pemerintah yang secara
struktural kini berada di bawah naungan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI) Departemen Perindustrian itu berdiri
pertama kali pada tahun 1909 dengan nama

Perekonomian Boediono ketika memberikan
penjelasan tentang Perpres Nomor 111 Tahun
2007 di Jakarta belum lama ini.
Lebih lanjut Menko Perekonomian
Boediono menjelaskan bahwa perubahan
Perpres Nomor 77 tahun 2007 merupakan
hasil pembahasan antar instansi pemerintah
melalui berbagai dialog dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders)
yang terutama menyangkut dua pasal serta
Lampiran I dan II.
“Perubahan
tersebut
mencakup
ketentuan pada Pasal 5 yang diubah dan
adanya penambahan ketentuan baru yaitu
Pasal 2A. Selain itu, terdapat pula beberapa
ketentuan tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal.
Perubahan terhadap Pasal 5 Perpres
Nomor 77 tahun 2007 diperlukan sebagai
penegasan bahwa aturan peralihan berlaku
untuk Daftar Bidang Terbuka Bersyarat
maupun Daftar Bidang Tertutup sebagaimana
diamanatkan di dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (UUPM) Pasal 37 Ayat 2 dan 4.
Boediono
menegaskan
dengan
adanya aturan peralihan diharapkan dapat
memberikan interpretasi yang lebih jelas
bagi semua kalangan dan memperjelas
makna Undang-undang itu bagi kalangan
investor dan perusahaan penanaman modal
mengenai status perusahaan yang telah
ada sebelum Perpres Nomor 77 Tahun 2007
diterbitkan.
Menko
Perekonomian
Boediono
juga menjelaskan bahwa tambahan Pasal
2A tentang lokasi kegiatan usaha perlu
ditambahkan untuk memfasilitasi perluasan
usaha ke daerah lain di wilayah Indonesia
khususnya bagi perusahaan yang sudah ada
sebelum Perpres diterbitkan. Sementara itu,
perubahan Lampiran I dan II pada Perpres
Nomor 77 Tahun 2007 merupakan perbaikan/
koreksi klasiﬁkasi atas beberapa sektor yang
tercantum di dalam Daftar Bidang Terbuka
Bersyarat maupun Daftar Bidang Tertutup
serta sebagai penyempurnaan sekaligus
memperjelas beberapa bidang.
Beberapa
perubahan
lampiran
diantaranya pada Lampiran I mengenai
Daftar Bidang Tertutup, Perubahan pada
Lampiran II mengenai Bidang Terbuka
Bersyarat, Perubahan Redaksional dan
Perubahan Berdasarkan Sektor.

Perubahan pada Lampiran I mengenai Daftar Bidang Tertutup meliputi :
1.

Memindahkan 1 bidang usaha dari Lampiran I ke Lampiran II khususnya mengenai
‘Industri Logam Dasar bukan Besi (Timah Hitam)’ menjadi ‘Industri Peleburan Timah
Hitam’ dan dipindahkan ke Lampiran II.e Perizinan Khusus.
2. Menghapus 1 bidang usaha dari Lampiran I yaitu mengenai Pemasangan dan
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
3. Menghapus kata ‘temuan bawah laut’ dari bidang usaha ‘Peninggalan Sejarah dan
Purbakala (candi, keraton, prasasti, pertilasan, bangunan kuno, temuan bawah laut,
dsb.)’ di Lampiran I.
4. Melengkapi deﬁnisi 2 bidang usaha di Lampiran I, yaitu No. 3 ‘Museum’ menjadi
‘Museum Pemerintah’ dan No. 11 ‘Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal’
menjadi ‘Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat’.

Perubahan pada Lampiran II meliputi:
1.
2.

3.

4.
5.

Mengubah deﬁnisi beberapa bidang usaha dari Bahasa Inggris menjadi Bahasa
Indonesia.
Menghapus beberapa bidang usaha dari Lampiran II, yaitu No. 30 ‘ Jasa Kehutanan
Lainnya, dalam hal ini Carbon Trade’ dari Lampiran II.c. Kepemilikan Modal, dan No.
75 ‘Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dari lampiran II.c. Kepemilikan Modal.
Mengubah beberapa bidang usaha pada Lampiran II hasil sinkronisasi Perpres Pasar
dan Perpres 77.
- Menghapus bidang usaha No. 18 pada Lampiran II.d. Persyaratan Lokasi
- Memasukan tambahan bidang usaha di No. 35 Lampiran II.f. Persyaratan Modal
DN:
* Supermarket dengan luas lantai penjualan di bawah 1.200 m2 (KBLI 52111)
* Departement Store dengan luas lantai penjualan di bawah 2.000 m2 (KBLI 52191)
* Minimarket (dengan luas lantai penjualan di bawah 400 m2 (KBLI 52111)
Menambahkan ‘Industri Peleburan Timah Hitam’ dalam Lampiran II.e Perizinan
Khusus karena pada dasarnya terbuka dengan pengawasan ketat.
Menambahkan ‘Pengangkatan Benda Berharga asal muatan kapal yang tenggelam’
dalam Lampiran II.e. Perizinan Khusus. ***

Supermarket, dari sisi persyaratan modal merupakan bidang usaha yang mempunyai luas
lantai dibawah 1.200 m2 (KBLI 52m2)
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DPR SETUJUI

RUU
LARANGAN
SENJATA KIMIA

Ekonomi & Bisnis

Pemerintah Anugerahkan

PENGHARGAAN BIDANG
PERINDUSTRIAN

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menyerahkan Penghargaan Rintisan Teknologi kepada salah
satu pemerima disaksikan oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris

K

Menperin Fahmi Idris saat mendatangani kesepakatan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan
Kimia sebagai Senjata Kimia di DPR RI
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egiatan pengembangan sektor
industri di tanah air bukanlah
semata-mata menjadi tanggung
jawab pemerintah, melainkan juga
menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat itu
sendiri. Sebagai instansi pemerintah yang
bertugas membina para pelaku industri di
dalam negeri, Departemen Perindustrian
mendorong peran serta dunia usaha dan
masyarakat untuk ikut aktif sesuai bidang
masing-masing dalam pengembangan sektor
industri.
Dalam rangka mendorong upaya
pengembangan
industri
tersebut
pemerintah c.q. Departemen Perindustrian
menganugerahkan penghargaan di bidang
perindustrian yang mencakup tiga jenis
penghargaan, yaitu Penghargaan Upakarti,
Penghargaan Rintisan Teknologi Industri
dan Penghargaan Indonesia Good Design
Selection (IGDS).
Penghargaan Upakarti diberikan
kepada mereka yang berhasil membina
dan mengembangkan industri kecil dan

menengah; Penghargaan Rintisan Teknologi
Industri kepada mereka yang berhasil
menemukan teknologi industri yang dapat
meningkatkan daya saing produk dan
membuat produk tersebut mempunyai nilai
tambah tinggi, sedangkan IGDS diberikan
kepada mereka yang berhasil menemukan
disain produk yang kreatif, bernilai
tambah dan berdaya saing tinggi hingga
mampu memberikan manfaat bagi sektor
perindustrian.
Penganugerahan Penghargaan Upakarti
yang sudah dilakukan sejak tahun 1985 ,
sampai saat ini penghargaan tersebut sudah
diberikan kepada 488 penerima. Pada
awalnya (tahun 1985) Penghargaan Upakarti
hanya meliputi dua kategori jasa, yaitu
Pengabdian dan Kepeloporan. Namun mulai
tahun 1995 dikembangkan menjadi tiga
kategori, dengan tambahan Jasa Kepedulian
yang diberikan kepada Bupati atau Walikota.
Kini kategori penerima Penghargaan Upakarti
telah berkembang menjadi lima kategori
jasa, yaitu jasa Pengabdian, Kepeloporan,
Pelestarian, Kepedulian serta Industri Kecil

dan Menengah Modern.
Penghargaan Rintisan teknologi
Industri diberikan mulai tahun 2006
dengan tujuan untuk mendorong dunia
usaha dan masyarakat melakukan riset
dan pengembangan guna menemukan
teknologi yang kreatif, berdaya saing dan
bernilai tambah tinggi.Harapannya adalah
mampu meningkatkan daya saing produk
Indonesia, baik di pasar domestik maupun
mancanegara. Setiap tahun pemerintah
memilih tiga penerima Penghargaan Rintisan
Teknologi Industri.
Sementara itu, IGDS merupakan sebuah
sistem seleksi yang dilakukan atas dasar
penilaian kinerja (performa) desain dari
produk-produk yang didaftarkan terhadap
kriteria-kriteria penilaian good design.
Produk yang didaftarkan kemudian diseleksi
secara administratif, seleksi kriteria good
design, hingga seleksi akhir. Manfaat IGDS
adalah pengakuan secara nasional sebagai
produk yang berdesain bagus. Produk yang
terpilih akan dipublikasikan dalam katalog
IGDS yang disebarluaskan ke dalam dan luar
negeri, sehingga terbuka kesempatan untuk
mengikuti berbagai pameran dalam upaya
memperluas akses pasar. IGDS dimulai
tahun 2001 oleh Direktorat Jenderal Industri
Kecil dan Menengah dan hingga saat ini
telah diselenggarakan tujuh kali dengan
menyeleksi 1.412 produk dan menghasilkan
550 produk good design dari 15 kategori
produk.
Untuk tahun 2007 ketiga jenis
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden
Jusuf Kalla di Istana Wapres pada tanggal
28 Desember 2007 lalu. Penghargaan
Upakarti diberikan kepada 23 penerima dari
15 provinsi, Penghargaan Rintisan Teknologi
Industri diberikan kepada tiga penerima
dan Penghargaan IGDS diberikan kepada
64 penerima (termasuk di dalamnya enam
peraih Gold Award dan satu peraih Grand
Award).
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Selain itu, tambah Kiki, teknologi
pengolahan biji nikel yang dikembangkan
Zhejiang Hua Guang Smelting Group
Ltd. mampu menghemat biaya produksi
sekitar 30%. Hal itu dapat dicapai berkat
teknologi pengolahan biji nikel Zhejiang
Hua Guang Smelting Group Ltd. yang tidak
menggunakan listrik sebagai sumber energi,
melainkan menggunakan kokas yang juga
dibuat di pabrik kokas yang akan dibangun
berdampingan dengan pabrik peleburan
nikelnya.
Dirjen ILMTA Ansari Bukhari mengatakan
fasilitas pengolahan biji nikel di tanah air
selama ini masih terbatas. Sampai saat ini
hasil pengolahan biji nikel terbatas pada
produk ferronickel yang dihasilkan oleh
PT Aneka Tambang dengan produksi pada
tahun 2006 sebesar 14.500 ton dan produk
nickel matte oleh PT Inco yang pada tahun
2006 produksinya sebesar 71.700 ton.
“Pada saat ini lebih dari 90% produk
itu diekspor ke mancanegara. Bahkan, PT
Aneka Tambang sendiri sampai saat ini
masih melakukan ekspor biji nikel yang pada
tahun 2006 volume ekspornya mencapai 4,3
juta ton,” kata Ansari seraya menambahkan
pemerintah sampai saat ini menetapkan
pengembangan industri berbasis sumber
daya alam termasuk pengolahan lebih lanjut
nikel sebagai prioritas utama.
Menurut Ansari, cadangan biji nikel di
Indonesia sekitar 3,2 miliar ton atau sekitar
5% dari total cadangan biji nikel dunia.
Logam nikel sendiri banyak digunakan untuk
memproduksi baja paduan (seperti stainless
steel dan low alloy steel), superalloy, pelapisan
logam, baterai dan lain-lain, yang banyak
diperlukan untuk pembangunan industri
berbasis metal (mesin/peralatan, tabung,
kendaraan bermotor dan sebagainya). “Saat
ini Indonesia masih mengimpor berbagai
produk baja khusus yang memerlukan nikel
dalam proses pembuatannya.”
Lebih jauh Ansari mengharapkan
kegiatan investasi patungan di industri
pengolahan biji nikel itu mampu
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
sekaligus menjadi sarana proses transfer
teknologi, peningkatan kualitas sumber daya
manusia serta mampu menghasilkan produk
berkualitas yang akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia.
Dalam upaya mendorong perkembangan
industri pengolahan sumber daya alam di
dalam negeri, tambah Ansari, pemerintah
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah
akhirnya menyepakati Rancangan Undang-undang
(RUU) tentang Penggunaan Bahan Kimia dan
Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata
Kimia. RUU tersebut kemudian akan dibawa ke
sidang paripurna DPR bersama pemerintah untuk
disahkan menjadi Undang-undang.

K
Bijih Nickel produksi PT. Aneka Tambang

Pabrik peleburan nikel
yang akan dibangun
melalui kegiatan
investasi patungan
antara Zhejiang Hua
Guang Smelting Group
Ltd. dan PT Kartika
Selabumi Group
telah menyiapkan berbagai insentif antara
lain melalui PP No. 1 Tahun 2007 berupa
insentif perpajakan yang cukup kompetitif.
“Kini sedang dilakukan pembahasan untuk
menyempurnakan lebih lanjut PP No. 1 Tahun
2007. Melalui pembahasan tersebut kami
sangat mengharapkan industri pengolahan
biji nikel ini juga akan mendapatkan insentif
perpajakan dari pemerintah sehingga industri
pengolahan nikel bisa lebih berkembang
termasuk industri yang lebih hilir lainnya,”
tutur Ansari.
Sementara itu, Deputy General Manager
Assistant Zhejiang Hua Guang Smelting
Group Ltd. Terry Yan mengatakan setelah
kedua belah pihak menandatangani MoU,
Zhejiang Hua Guang Smelting Group Ltd.

bersama PT Kartika Selabumi Group akan
segera membentuk tim untuk melakukan
studi kelayakan dan mempersiapkan
berbagai persyaratan legal maupun teknis
lainnya.
“Kami harapkan studi kelayakan dan
semua persiapan bisa selesai dalam beberapa
bulan ini sehingga secara keseluruhan pada
bulan Maret 2008 proses konstruksi pabrik
pengolahan biji nikel berikut pabrik kokasnya
sudah bisa dimulai. Menurut perhitungan
kami proses pembangunan kedua pabrik
tersebut paling cepat akan memakan waktu
selama delapan bulan. Dengan demikian
diharapkan pada akhir tahun 2008 ini atau
awal tahun 2009, kedua pabrik itu sudah bisa
dioperasikan,” kata Terry.
Menurut Terry, dalam investasi
patungan itu PT Kartika Selabumi Group
akan menguasai saham yang lebih besar
ketimbang Zhejiang Hua Guang Smelting
Group Ltd., namun dia menolak menyebutkan
komposisi kepemilikan sahamnya. Dalam
proyek investasi itu PT Kartika Selabumi
Group akan memasok batubara (untuk
pembuatan kokas) maupun biji nikel (untuk
smelter) dari wilayah konsesi kontrak karya
dan kuasa pertambangannya di Sulawesi.
***

esepakatan itu dicapai di dalam
Rapat Kerja antara Tim Gabungan
Komisi I dan Komisi VI DPR RI
bersama Departemen Pertahanan,
Departemen Luar Negeri dan Departemen
Perindustrian pada tanggal 30 Januari 2008.
Hadir dalam Rapat Kerja tersebut Menteri
Pertahanan Juwono Sudarsono dan Menteri
Perindustrian Fahmi Idris.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan RUU tersebut dirumuskan
sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan
dari Convention on the Prohibition of The
Development, Production, Stockpiling and
Use of The Chemical Weapon and Their
Destruction (Konvensi Senjata Kimia/KSK)
sekaligus mempertegas ratiﬁkasi dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998
tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan
Penggunaan Senjata Kimia Berbahaya.
“Konvensi ini merupakan kesepakatan
PBB dalam penggunaan bahan kimia. Ini
sudah menjadi fakta bahwa penggunaan
bahan kimia yang tidak terkendali sangat
berbahaya, tidak hanya dapat membunuh
manusia tapi juga makhluk hidup lainnya.
Karena itu, penggunaannya harus dibatasi,”
kata Menperin.
Dalam RUU
ditetapkan bahwa
penggunaan bahan kimia berbahaya
menjadi senjata kimia dan penyalahgunaan
bahan kimia untuk berbagai kepentingan
sepihak dianggap sebagai tindak pidana dan
akan terkena sanksi berat berupa ancaman
hukuman mati.
Larangan juga berlaku tidak hanya untuk
kegiatan produksi dan peredarannya, tetapi
juga mencakup kegiatan pengembangan,
penyimpanan, penggunaan dan pengalihan
bahan kimia berbahaya kecuali dilakukan
oleh lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh

pemerintah.
Karenanya
setiap
orang
yang
memproduksi,
memiliki,
menyimpan
mentrasfer atau menggunakan bahan
kimia dalam Daftar-1, Daftar-2 dan Daftar 3
wajib memiliki izin dan melaporkan seluruh
kegiatannya kepada menteri terkait. Bagi
institusi ataupun perorangan yang melanggar
diancam dengan sanksi pidana mati.
Bahan kimia dalam Daftar-1 adalah
bahan kimia yang bersifat sangat beracun
dan mematikan yang hanya digunakan untuk
senjata kimia seperti sarin, soman, tabun,
VX dan kelompok prekursor (diantaranya
metilphosponildiplorida dan aminoetil alkil).
Daftar-2 adalah bahan-bahan kimia
yang merupakan bahan kunci untuk
pembuatan senjata kimia, namun memiliki
kegunaan komersial seperti diantaranya
dialkil, phosporamide, asam hidroksiasetik,
quinuclidin 3-ol dan pinacolil alcohol.
Daftar-3 adalah bahan kimia yang
berpotensi untuk digunakan dalam produksi
senjata kimia namun dapat dimanfaatkan
untuk tujuan komersial, seperti karbonil
diklorida, sianogen klorida, hidrogen
sianida, dan bahan-bahan prekursor seperti
phosporus oksiklorida, dimetil phospit, sulfur
diklorida, dan trietanolamin.
Setiap orang yang atau lembaga
pemerintah dan swasta yang mentransfer
bahan kimia yang tercantum di dalam
Daftar-3 kepada negara lain diwajibkan
terlebih dahulu mendapatkan sertiﬁkat
pengguna akhir yang dikeluarkan oleh tiga
departemen terkait, yaitu Departemen
Pertahanan, Departemen Luar Negeri dan
Departemen Perindustrian.
Terkait dengan RUU Bahan Kimia
,anggota Komisi VI DPR RI,
Arya
Bima mengatakan secara substansial

RUU Bahan Kimia tersebut sudah
sangat akomodatif dalam menjembatani
kepentingan nasional khususnya menyangkut isu terorisme internasional dan
kegiatan di bidang riset dan pendidikan.
Menurut Arya, DPR telah mengajukan
sedikitnya 136 Daftar Isian Masalah (DIM)
yang terutama berkaitan dengan konvensi.
RUU itu juga dinilai Arya telah mengamankan
kepentingan nasional karena pemakaian
bahan kimia telah diamankan. “Fraksi kami
juga telah memberikan catatan penting bagi
kepentingan pendidikan dan riset di dalam
negeri,” tegasnya.
Sebaliknya anggota Komisi VII DPR
RI Alvin Lie (F-PAN) mempertanyakan
motif penyusunan RUU ini. Bahkan, Alvin
mengkhawatirkan adanya kepentingan
asing dibalik penyusunan RUU itu. Sebab,
beberapa bagian dari RUU itu justru
terkesan mengakomodasi kepentingan asing
terhadap industri kimia di dalam negeri
agar mereka dapat sepenuhnya menguasai
industri tersebut.
“Jangan sampai RUU ini justru
mempersulit industri dalam negeri yang
memicu terjadinya pungli dan rentetan
peristiwa yang menimbulkan KKN. Sebab,
hal itu sangat rentan terjadi di negara kita.
Karena itu, kami harapkan nantinya ada
lembaga otorita yang melaksanakan UU ini,”
tutur Alvin.
Kekhawatiran Alvin dan beberapa pihak
lainnya itu dibantah Arya. Menurut dia,
tidak akan ada pihak asing yang menguasai
industri kimia di dalam negeri. “Justru kita
harus berterima kasih atas penyusunan
RUU ini karena dengan demikian Indonesia
menjadi salah satu negara yang turut
menjaga keamanan dunia. Kami menilai
untuk kepentingan industri, larangan bahan
kimia sebagai senjata kimia sudah cukup
akomodatif.”
Sementara itu, berkaitan dengan
larangan secara global terhadap penggunaan
bahan kimia sebagai senjata pembunuh
massal, sedikitnya enam perusahaan industri
kimia di dalam negeri telah diinspeksi oleh
Organization for The Prohibition on Chemical
Weapons (OPCW). Inspeksi tersebut sudah
berlangsung sebanyak enam kali dan
keenam perusahaan itu sudah dinyatakan
tidak terbukti memproduksi bahan kimia
yang tercantum di dalam Daftar-1.***
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ZHEJIANG
HUA GUANG
SMELTING
GROUP
Bangun Fasilitas Smelter Nikel di Sulteng
Sebuah perusahaan pengolahan nikel terbesar kedua
dari China, Zhejiang Hua Guang Smelting Group Ltd.,
menggandeng sebuah perusahaan pertambangan nasional
PT Kartika Selabumi Group untuk membangun fasilitas
pabrik pengolahan/peleburan bijih nikel (smelter) senilai
US$ 50 juta di wilayah Kabupaten Morowali dan Konae
Sulawesi Tengah.
Tumpukan tabung LPG ukuran 3Kg di salah satu gudang produsen yang siap untuk distribusi

PEMERINTAH ATUR
IMPOR TABUNG LPG
untuk Konversi Minyak Tanah

T

ampaknya kasus impor tabung
LPG di penghujung tahun 2007 lalu
itu menjadi pelajaran berharga bagi
pemerintah
untuk
lebih
memperjelas dan mempertegas aturan
mengenai kegiatan impor tabung LPG
ukuran tiga kilogram berikut LPG-nya sendiri
khususnya terkait dengan pelaksanaan
program pemerintah dalam konversi
penggunaan minyak tanah ke LPG.
Atas dasar itu pemerintah c.q.
Departemen
Perdagangan
kemudian
mengatur kegiatan impor tabung LPG
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berikut LPG untuk pelaksanaan program
konversi minyak tanah ke LPG. Pengaturan
tersebut tertuang dalam ketentuan impor
LPG dan tabung LPG ukuran tiga kilogram
untuk program konversi minyak tanah ke
LPG terutama jika produksi LPG dan tabung
LPG dalam negeri tidak sanggup memenuhi
kebutuhan nasional.
Kegiatan importasi liqueﬁed petroleum
gas (LPG) dan tabung LPG tiga kilogram
untuk program konversi penggunaan minyak
tanah ke gas cair itu diatur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor

Gonjang-ganjing impor tabung
LPG ukuran tiga kilogram
untuk kebutuhan pengadaan
pemerintah dalam rangka
pelaksanaan program konversi
minyak tanah ke LPG yang
sempat mencuat di penghujung
tahun 2007 lalu rupanya menjadi
perhatian serius pemerintah
dalam hal ini Departemen
Perdagangan.

Nickel Smelter, Zhejiang Hua Guang Smelting Group Ltd. perusahaan terbesar kedua di
China dalam industri pengolahan bijih nikel akan bangun fasilitas smelter nickel di Kabupaten
Morowali dan Konae, Sulawesi Tengah.

N

ota kesepahaman (MoU)
mengenai investasi patungan
tersebut ditandatangani kedua
belah pihak pada 23 Januari
2008 lalu di Hotel Four Seasons, Jakarta
masing-masing oleh Michael Cahyadi selaku
Presiden Direktur PT Kartika Selabumi Group
dan Liu Guang Ho selaku Presiden Direktur
Zhejiang Hua Guang Smelting Group Ltd.
China.
Acara penandatanganan MoU antara
lain dihadiri Dirjen Industri Logam, Mesin,
Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen
Perindustrian Ansari Bukhari, mewakili
Menteri Perindustrian, sejumlah pejabat
Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral, Gubernur Sulawesi Tengah H.D.
Paliuju serta Bupati Morowali dan Konae.
Dalam sambutannya, Presiden Komisaris
PT Kartika Selabumi Group, Kiki Syahnakri
mengatakan penandatanganan nota
kesepahaman tersebut dilakukan dalam
rangka pembangunan pabrik peleburan
(smelter) nikel dan pabrik kokas (coke plant)
di Sulawesi Tengah yang diperkirakan akan
menghabiskan dana investasi senilai US$
50 juta.
“Pabrik peleburan nikel yang akan
dibangun melalui kegiatan investasi
patungan antara Zhejiang Hua Guang
Smelting Group Ltd. dan PT Kartika
Selabumi Group ini pada tahap awal atau
tahun pertama akan memiliki kapasitas
produksi sebesar 3.500 ton feronikel per
tahun, sedangkan pabrik kokasnya sendiri
akan memiliki kapasitas produksi 2.500 ton
kokas per tahun,” kata Kiki.
Menurut Kiki, Zhejiang Hua Guang
Smelting Group Ltd. merupakan perusahaan
terbesar kedua di China dalam industri
pengolahan biji nikel. Perusahaan tersebut
telah berhasil mengembangkan teknologi
pengolahan biji nikel yang unggul karena
sangat efisien dan dengan biaya produksi
yang sangat rendah.
“Dengan teknologi unggul yang
dikembangkan Zhejiang Hua Guang
Smelting Group Ltd. maka perusahaan
mampu mengolah biji nikel yang memiliki
kadar logam nikel rendah hingga 0,8% secara
efisien. Dengan penerapan teknologi itu
maka biji nikel berkadar rendah yang selama
ini dibuang begitu saja menjadi memiliki nilai
ekonomis yang tinggi,” kata Kiki.
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pemerintah provinsi Sumatera Selatan
akan memberikan konsesi kepada Nalco
untuk menjalankan kegiatan penambangan
batubara di daerah Tanjung Api Api.
“Apabila berdasarkan hasil eksplorasi
tidak terdapat cadangan batubara yang
memadai, maka pemerintah provinsi
Sumatera Selatan akan mengatur pasokan
batubara dari pertambangan batubara milik
negara di Tanjung Enim yang kini dikelola
oleh PT Bukit Asam (Persero). Kami akan
membuat kontrak pasokan batubara jangka
panjang dengan mereka selama 30 tahun,”
kata Bagra.
Rencananya, Nalco juga akan
membangun sejumlah infrastruktur lainnya
seperti fasilitas pelabuhan di Tanjung Api Api
dan jaringan rel kereta api dari pelabuhan
ke lokasi smelter. Hal itu sangat penting
untuk mendukung kegiatan transportasi
bahan baku alumina, batubara dan produk
alumuniumnya kelak. Untuk pembangunan
fasilitas pelabuhan, pihak Nalco sudah
membicarakan dengan sebuah perusahaan
kontraktor di Singapura.
Bagra mengatakan untuk smelter tahap
pertama Nalco akan membutuhkan pasokan
alumina sebanyak 500.000 ton per tahun,
demikian juga untuk smelter tahap kedua.
Dengan demikian secara keseluruhan ketika
kedua fasilitas smelter itu beroperasi akan
dibutuhkan alumina sebanyak 1 juta ton.
“Kami memiliki kelebihan produksi alumina
dari pabrik kami di India. Karena itu,
kebutuhan alumina untuk pabrik smelter di
Indonesia akan dipasok dari pabrik alumina
kami di India.”
Menurut
Bagra,
setelah
ditandatanganinya MoU, Nalco akan segera
melakukan studi kelayakan dan selanjutnya
mengurus berbagai aspek hukum kegiatan
investasi lainnya. Dia memperkirakan
studi kelayakan akan memakan waktu
selama enam bulan demikian juga dengan
pengurusan aspek legal akan menghabiskan
waktu selama enam bulan.
“Jadi, kira-kira sekitar 15 bulan dari
sekarang kegiatan pembangunan pabrik/
smelter dan PLTU di Tanjung Api Api sudah
dapat dimulai. Pembangunan pabrik/smelter
berikut PLTU-nya sendiri kami perkirakan
akan menghabiskan waktu selama 3-4 tahun.
Ya, kira-kira paling tidak dalam waktu lima
tahun dari sekarang semua fasilitas sudah
dapat dioperasikan,” tutur Bagra.
Sebelum melirik Indonesia, kata Bagra,
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Tumpukan tTabung LPG impor illegal yang diketemukan aparat Bea & Cukai.Pemerintah
melalui Permendag menetapkan bahwa importir yang akan melakukan importasi LPG terlebih
dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan.

Tumpukan Aluminium Ingot yang siap untuk distribusi.

Nalco sempat melirik Iran dan sejumlah
negara Teluk lainnya namun term and
condition yang ditawarkan pemerintahan
Iran dan negara Teluk lainnya tidak kondusif
bagi kegiatan usaha kami di sana. Negaranegara Teluk itu umumnya tidak mau
memberikan kendali manajemen dan operasi
secara penuh kepada Nalco. Karena itu,
Nalco kemudian tidak melanjutkan rencana
investasi di negara-negara itu.
“Kami juga pernah merencanakan untuk
melakukan investasi di industri alumunium
ini di Afrika Selatan, namun sampai kini
tahapannya masih sangat awal. Kami kini
memfokuskan perhatian di Indonesia dan
setelah penandatanganan MoU ini kami akan
segera melangkah ke tahap selanjutnya,”
tegas Bagra.
Dijen ILMTA Deperin, Ansari Bukhari
mengatakan produksi alumunium nasional
selama ini mencapai 225.000 sampai 250.000
ton alumunium ingot per tahun. Dari jumlah
itu sekitar 40%-nya dikonsumsi di dalam
negeri, selebihnya diekspor ke luar negeri.
Menurut Ansari, kebutuhan alumunium
ingot di dalam negeri sendiri meningkat
rata-rata 17,2% per tahun. Pada tahun 2006
misalnya, total kebutuhan alumunium ingot

di tanah air mencapai sekitar 220.000 ton
dimana 80.000 ton diantaranya dipasok dari
produksi dalam negeri dan selebihnya sekitar
240.000 ton terpaksa harus diimpor. Pada
tahun 2009 kebutuhan alumunium ingot
diperkirakan mencapai 583.600 ton. Untuk
memenuhi kebutuhan alumunium ingot
yang besar tersebut, Indonesia terpaksa
harus mengimpornya dari luar negeri. Pada
tahun 2009 Indonesia diperkirakan harus
mengimpor alumunium ingot sebesar
413.000 ton atau 70,7% dari kebutuhan,
sedangkan produksi hanya mencapai 356.200
ton atau 61,0% dari kebutuhan.
Wakil Gubernur Sumsel, Mahyuddin
NS mengatakan kegiatan investasi Nalco di
Sumsel memiliki arti yang sangat penting
bagi perekonomian di Sumsel mengingat
pembangunan
industri
alumunium
tentunya akan banyak menyerap tenaga
kerja. Dengan demikian, proyek ini dapat
mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Karena itu, Pemda Sumsel sangat berharap
agar penandatanganan MoU dapat segera
dilanjutkan dengan merealisasikan proyek
investasi tersebut. ***

01/M-DAG/PER/1/2008 yang ditandatangani
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu
pada 21 Januari 2008.
Menurut Permendag Nomor 01/M-DAG/
PER/1/2008 tersebut pengadaan LPG dan
tabung LPG ukuran tiga kg untuk keperluan
pengadaan pemerintah dalam rangka
pelaksanaan program konversi penggunaan
minyak tanah ke gas cair dapat dilakukan
melalui impor apabila produksi dalam negeri
tidak mencukupi kebutuhan yang ada.
LPG yang dimaksud adalah sejenis gas
hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan
untuk
mempermudah
penyimpanan,
pengangkutan, penyaluran yang terdiri dari
propana, butana, atau campuran keduanya.
Dalam Permendag itu juga diatur tentang
deﬁnisi tabung gas tiga kilogram yang
merupakan kemasan untuk gas di bawah
tekanan atau gas cair dari besi atau baja
dengan berat isi tiga kilogram dan termasuk
di dalam pos tarif eks-HS 7311.00.91.00.
Permendag
Nomor
01/M-DAG/
PER/1/2008 itu juga mengatur tentang
siapa saja yang dapat melakukan pengadaan
impor LPG dan tabung LPG dari luar negeri.
Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan
impor LPG dan tabung LPG hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum
yang telah mendapat penugasan pemerintah
untuk melakukan importasi khusus untuk

program konversi penggunaan minyak tanah
ke LPG tabung tiga kilogram.
Pemerintah melalui Permendag itu
menetapkan bahwa importir yang akan
melakukan importasi LPG terlebih dahulu
harus mengajukan permohonan tertulis
kepada Menteri Perdagangan melalui
Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan
menggunakan format surat permohonan

yang telah ditentukan.
Surat permohonan tersebut juga harus
dilampiri dengan beberapa dokumen
a.l. izin usaha niaga umum LPG, angka
pengenal importir (API), NPWP, nomor
induk kepabeanan (NIK), dan rekomendasi
dari Dirjen Migas Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sedangkan pengajuan surat permohonan
importasi tabung LPG tiga kilogram
harus disertai dengan bukti dokumen
penugasan dari pemerintah, API, NPWP,
NIK, dan rekomendasi dari Dirjen Industri
Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA)
Departemen Perindustrian.
Untuk menjamin ketersediaan LPG dan
tabung LPG tiga kilogram di dalam negeri,
dalam keadaan tertentu pemerintah juga
dapat menugaskan perusahaan lain untuk
melakukan impor LPG dan tabung LPG.
Pemerintah
juga
menetapkan
persyaratan bahwa tabung gas yang akan
diimpor harus memenuhi standar kualitas
yang telah ditentukan, yaitu Standar
Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan
setelah melakukan importasi, importir
yang mendapat persetujuan impor LPG
wajib menyampaikan realisasi impor LPG
kepada Departemen Perdagangan dengan
tembusan kepada Departemen ESDM paling
lama 15 hari dari setiap bulan realisasi impor.
Kewajiban yang sama berlaku pada importir
tabung LPG tiga kilogram dengan tembusan
ke Departemen ESDM dan Depperin. ***

Kegiatan produksi tabung LPG 3 kg disalah satu perusahaan nasional.
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HARGA DUNIA
MELONJAK K

Pemerintah Turunkan BM Kedelai

eputusan pemerintah untuk
menurunkan tarif BM kedelai dari
10% menjadi 0% itu disepakati
dalam rapat koordinasi tingkat
menteri di Kantor Menteri Koordinator
Perekonomian tanggal 14 Januari 2008 lalu.
Seusai rapat Menteri Perdagangan, Mari
Elka Pangestu yang keluar dari ruang rapat
lebih dahulu bersama Menteri Pertanian
Anton Apriyantono menyatakan untuk
mengurangi beban perajin makanan berbasis
kedelai akibat lonjakan harga kedelai maka
pemerintah memutuskan untuk menurunkan
tarif BM kedelai dari 10% menjadi 0%.
Keputusan untuk menurunkan tarif BM
kedelai diambil pemerintah dalam rangka
membantu kalangan perajin industri tempe,
tahu dan makanan berbasis kedelai lainnya
dalam memperoleh bahan baku kedelai
dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan
harga bahan baku kedelai yang terjangkau,
diharapkan para konsumen tempe, tahu
dan makanan berbasis kedelai lainnya tetap
dapat membeli produk makanan yang kini
sudah merakyat tersebut.

NALCO-PEMPROV SUMSEL
Tandatangani MoU Pembangunan Peleburan Alumunium

National Alumunium Company Ltd. (Nalco), perusahaan milik pemerintah (BUMN) India
menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan
pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk membangun fasilitas
peleburan (smelter) alumunium berikut pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di
wilayah Tanjung Api Api, Sumatera Selatan senilai US$ 3,2 miliar.

Aluminium Smelter, National Alumunium Company Ltd. (Nalco), perusahaan milik pemerintah (BUMN) India siap membangun fasilitas peleburan
(smelter) alumunium berikut pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di wilayah Tanjung Api Api, Sumatera Selatan.

P

Untuk membantu kalangan perajin industri tempe,
tahu dan makanan lainnya yang berbasiskan kedelai
(kecap, tauco, susu kedelai, keripik kedelai dll.),
pemerintah akhirnya menurunkan tarif Bea Masuk
(BM) kedelai dari 10% menjadi 0% untuk sementara
waktu hingga harga kedelai di pasar dunia kembali
turun ke level harga yang normal.
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enandatanganan MoU dilakukan
tanggal 11 Januari 2008 lalu di
gedung Departemen Perindustrian,
Jakarta oleh Direktur Keuangan
Nalco, B.L. Bagra dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Mahyuddin NS. Hadir
pula dalam acara penandatanganan MoU
itu antara lain Dirjen Industri Logam, Mesin,
Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen
Perindustrian RI, Ansari Bukhari, Sekretaris
Jenderal Departemen Pertambangan
India, J.P. Singh dan Dutabesar India untuk
Indonesia, Navrekha Sharma.
Usai penandatanganan MoU, Direktur
Keuangan Nalco, B.L. Bagra mengatakan
Nalco akan segera melakukan studi kelayakan

(feasibility study) dan studi teknis lainnya
yang kemudian dilanjutkan dengan proses
persiapan lainnya. Apabila studi kelayakan
dan semua proses persiapan berjalan
lancar, maka Nalco akan segera melakukan
pembangunan fasilitas yang diperlukan.
“Proyek pembangunan smelter dan PLTU
batubara ini akan dilaksanakan dalam dua
tahap. Pada tahap pertama akan dibangun
sebuah fasilitas smelter alumunium dengan
kapasitas produksi sebesar 250.000 ton per
tahun dan sebuah PLTU batubara dengan
kapasitas pembangkitan sebesar 750 MW.
Proyek tahap pertama akan menghabiskan
biaya investasi sekitar US$ 1,8 miliar.
Sedangkan tahap kedua akan menghabiskan

dana investasi sebesar US$ 1,4 miliar
untuk meningkatkan kapasitas produksi
smelter sebesar 250.000 ton per tahun dan
meningkatkan kapasitas pembangkitan
PLTU batubara sebesar 500 MW. Dengan
demikian, secara keseluruhan total kapasitas
produksi smelter menjadi 500.000 ton per
tahun dan kapasitas pembangkitan PLTU
menjadi 1.250 MW,” kata Bagra.
Menurut Bagra, fasilitas peleburan
alumunium itu akan menggunakan bahan
baku berupa alumina yang didatangkan dari
perusahaan induk Nalco di India sedangkan
kebutuhan batubara untuk PLTU dipasok
dari Indonesia sendiri. Rencananya, untuk
pemenuhan kebutuhan batubara itu
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BIAYA FREIGHT
MENINGKAT
PT KS Kurangi Porsi Eksport Baja
PT Krakatau Steel (KS), produsen baja terbesar di
Indonesia, akan mengurangi porsi ekspor bajanya
yang sebelumnya mencapai sekitar 20% dari
produksi menjadi sekitar 13% sampai 15%-nya.

P

engurangan porsi ekspor baja itu
dilakukan PT KS terkait dengan
naiknya biaya pengapalan (freight)
baja ke sejumlah negara importir
seperti Australia, India, Malaysia, Singapura,
Vietnam dan Jepang.
Direktur Pemasaran PT KS Irvan
Kamal Hakim mengatakan pengurangan
porsi ekspor baja sebesar 5%-7% tersebut
dilakukan sebagai langkah manajemen untuk
lebih mengefisienkan kegiatan bisnisnya
terutama dalam rangka mengurangi dampak
negatif dari kenaikan biaya pengapalan baja
untuk ekspor. Sepanjang tahun 2007 hingga
awal tahun 2008, biaya pengapalan baja
telah mengalami kenaikan lebih dari 100%
dari US$ 28-US$ 32 per ton menjadi US$ 65
per ton.
Dengan langkah pengurangan porsi
ekspor Irvan mengaku PT KS akan lebih
meningkatkan pasokan baja ke pasar
domestik. Sedangkan kegiatan ekspor akan
dibatasi hanya untuk mempertahankan
konsumen yang selama ini cukup loyal
terhadap PT KS.
Akibat kenaikan biaya pengapalan itu,
kata Irvan, PT KS sejak tahun 2007 lalu
telah menghentikan kegiatan ekspor baja ke
Eropa seperti ke Inggris, Italia dan Spanyol.
Padahal sebelum terjadi kenaikan biaya
pengapalan, volume ekspor baja ke negaranegara tersebut cukup besar. Dengan
kenaikan biaya pengapalan tersebut, PT KS
kini lebih memfokuskan kegiatan ekspor
baja ke negara-negara di sekitar Asia seperti
Malaysia, Singapura, India, Vietnam, Jepang
dan Australia.
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“Volume ekspor sedapat mungkin
kami reduksi. Kegiatan ekspor yang masih
dipertahankan adalah ekspor ke konsumen
yang loyal, tapi kuantitasnya akan sedikit
dikurangi. Pasar industri domestik masih
sangat penting. Ini adalah policy marketing
PT KS,” kata Irvan.
Langkah pengurangan porsi ekspor baja
PT KS itu sebetulnya sudah dilakukan pada
semester II 2007 dan akan dilanjutkan pada
tahun 2008 ini. Sebagian produk baja yang
semula dialokasikan untuk ekspor dialihkan
penjualannya ke pasar domestik. Dengan
demikian pasokan baja dari PT KS ke pasar
domestik akan meningkat.
Kendati demikian Irvan mengakui suatu
ketika kegiatan ekspor baja PT KS dapat saja
ditingkatkan kembali apabila perkembangan
situasi dunia memungkinkan. “Satu saat
ketika keadaan berbalik, seperti biaya freight
menurun, nilai tukar rupiah terhadap US$
lebih dari 10.000 atau 9800 atau pada saat
yang sama demand di dalam negeri tidak
terlalu kuat, maka hitung-hitungannya bisa
berubah.”
Pengalihan pasokan baja dari pasar
ekspor ke pasar domestik tersebut tentunya
sudah diperhitungkan secara matang oleh
manajemen PT KS. Lebih-lebih PT KS sendiri
sudah memprediksikan bahwa volume
konsumsi baja di dalam negeri pada tahun
2008 akan mengalami kenaikan sekitar 10%
dibandingkan dengan volume konsumsi
tahun 2007.
“Kami perkirakan konsumsi baja di
dalam negeri akan naik pada tahun ini
sekitar 10% dari 6 juta ton pada tahun

2007 menjadi sekitar 6,6 juta ton walaupun
harga baja dunia terus mengalami kenaikan.
Diperkirakan pada pertengahan tahun ini
harga baja HRC (baja canai panas/hot rolled
coil) mencapai US$ 800 per ton. Pada awal
Januari 2008 harga HRC telah menembus
US$710 per ton,” tutur Irvan.
Kenaikan harga baja di pasar dunia, dipicu
oleh lonjakan harga bahan baku biji besi (iron
ore), kenaikan biaya pengapalan (freight),
biaya energi a.l. batu bara, pelemahan US$
terhadap Euro, dan konsumsi dunia yang
tumbuh 6,8%.
Situasi ini akan mendorong kalangan
produsen baja di berbagai negara seperti
Malaysia, Thailand, dan Australia melakukan
eskalasi terhadap harga baja yang mereka
produksi. Hampir sama dengan kalangan
produsen baja dunia, industri hulu baja di
dalam negeri pun dipastikan akan menaikkan
harga produk bajanya.
Menurut Irvan, kenaikan harga baja
internasional itu merupakan peringatan
dini khususnya bagi para konsumen baja di
seluruh dunia termasuk di Indonesia. Para
pelaku usaha yang menggarap proyek-proyek
konstruksi, industri perkapalan, pembangkit
listrik dan lain-lain perlu segera menghitung
ulang kegiatan proyek mereka.
“Para
kontraktor
engineering,
procurement and construction (EPC)
proyek-proyek jangka panjang perlu segera
mempertimbangkan kembali masalah harga
agar jangan salah dalam perhitungan,” kata
Irvan.
Sementara itu, GM Pemasaran PT KS
Marsidon Simanungkalit menambahkan
pada tahun 2007 lalu PT KS mengekspor baja
canai panas atau Hot Rolled Coil (HRC) dan
baja canai dingin atau Cold Rolled Coil (CRC)
sekitar 600.000 ton dari total produksi 3,1
juta ton.
Menurut Marsidon, pasar baja di dalam
negeri selama ini cukup menjanjikan dan
menyimpan potensi yang sangat besar untuk
terus digarap secara serius. Hal itu terbukti
dengan terus meningkatnya permintaan
baja di dalam negeri walaupun dengan harga
yang cenderung terus meningkat. Kondisi itu
pula yang telah mendorong para produsen
baja dunia untuk terus memasukkan produk
bajanya ke Indonesia. “Tahun lalu saja impor
baja meningkat sekitar 20%. Karena itu, pada
tahun ini kami akan mengurangi ekspor
sekitar 5% - 7%,” tutur Marsidon. ***

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) sendiri ketika memimpin Rapat
Koordinasi Kerja bersama jajaran Departemen Pertanian di Gedung Departemen
Pertanian tanggal 15 Januari 2008 lalu
menyatakan lonjakan harga kedelai dunia
akhir-akhir ini telah menempatkan Indonesia
pada situasi krisis kedelai.
“Harga kedelai di pasar internasional
memang mengalami kenaikan sangat tajam.
Hal ini tidak terlepas dari masalah supplydemand dimana supply menurun karena
banyak kedelai yang diolah menjadi minyak
kedelai sedangkan permintaan kedelai relatif
stabil sehingga akibatnya harga kedelai
meningkat,” kata Presiden.
Walaupun pemerintah sudah melakukan
berbagai upaya untuk meningakatkan
produksi kedelai di dalam negeri, namun
upaya itu tidak bisa membuah hasil secara
instant sehingga sampai saat ini sebagian
besar kebutuhan kedelai, yaitu sekitar 60%
harus dipenuhi dari impor. Setiap tahunnya
Indonesia membutuhkan pasokan kedelai
sekitar 2 juta ton.
“Tidak mudah untuk meningkatkan
produksi karena selama ini harga kedelai di
dalam negeri sangat murah akibat banyaknya
kedelai impor murah yang masuk ke pasar
domestik. Karena itu, petani tidak tertarik
menanam kedelai karena harganya tidak
kompetitif. Petani sendiri akhirnya lebih
memilih untuk menanam komoditi lain yang
lebih menguntungkan,” kata Presiden.
Untuk mengatasi lonjakan harga
kedelai dunia dalam jangka pendek, kata
Presiden, pemerintah sudah memutuskan
untuk menurunkan tarif BM kedelai dari
10% menjadi 0%. Untuk mengatasi masalah
dalam jangka menengah, pemerintah akan
terus berupaya memperlancar kegiatan
impor kedelai dari luar negeri dengan tujuan
menjamin ketersediaan kedelai bagi kalangan
industri tempe, tahu dan industri makanan
berbasis kedelai lainnya. Pemerintah kini
juga berupaya untuk memperoleh kedelai
impor secara cepat dengan harga yang lebih
murah dari pada kedelai impor dari Amerika
Serikat.
“Pemerintah juga terus melakukan
komunikasi dengan kalangan importir kedelai
agar mereka juga turut menyelamatkan
industri makanan berbasis kedelai di dalam
negeri sedemikian rupa sehingga tidak terjadi
shock atau goncangan baru bagi masalah
pemenuhan pangan di dalam negeri,” tegas

Tempe, Makanan rakyat berbasis kedelai, pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif
BM kedelai dari 10% menjadi 0% untuk mengurangi beban perajin makanan berbasis kedelai
akibat lonjakan harga kedelai.

Presiden.
Menurut Presiden, perkembangan
harga kedelai di pasar domestik tidak logis
karena harganya naik tiap hari, padahal di
pasar dunia harga kedelai tidak naik tiap
hari sehingga menimbulkan goncangan di
kalangan para perajin industri makanan
berbasis kedelai.
Untuk jangka panjang, pemerintah akan
terus mendorong produksi kedelai di dalam
negeri melalui penerapan berbagai kebijakan
yang kondusif. Upaya peningkatan produksi
kedelai nasional sangat penting dilakukan
agar Indonesia tidak selalu tergantung kepada
kedelai impor. Upaya peningkatan produksi
kedelai tersebut akan dilakukan baik melalui
program intensiﬁkasi produksi dengan
meningkatkan produktivitas tanaman
kedelai melalui penggunaan bibit unggul,
memperbaiki
infrastruktur
pertanian
maupun melalui program ekstensiﬁkasi
dengan memperluas lahan kedelai.
“Untuk itu pemerintah akan segera
mengeluarkan serentetan kebijakan untuk
meningkatkan produksi kedelai. Saya sudah
menugaskan Menteri Pertanian dan menteri
terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan
tersebut,” tutur Presiden.
Menurut data Departemen Perindustrian, kebutuhan kedelai untuk bahan
baku industri makanan berbasis kedelai di
dalam negeri setiap tahunnya mencapai
sekitar 2 - 2,2 juta ton, sedangkan produksi
kedelai nasional pada tahun 2007 hanya
sekitar 600.000 sampai 700.000 ton. Tentu
saja kekurangan pasokan tersebut harus
dipenuhi dari impor.
Selain
menetapkan
kebijakan
menurunkan tarif BM kedelai, pemerintah

juga telah mempersiapkan kebijakan
lainnya dalam rangka membantu kalangan
perajin industri tempe, tahu dan industri
makanan berbasis kedelai lainnya dalam
mendapatkan bahan baku kedelai dengan
harga yang terjangkau dan agar produk
makanan yang dihasilkan harganya tetap
dapat terjangkau oleh konsumen. Kebijakan
tersebut diantaranya adalah memperlancar
kegiatan impor kedelai dan kemungkinan
memberikan subsidi untuk menstabilkan
harga kedelai pada level tertentu yang
terjangkau oleh kalangan perajin makanan
berbasis kedelai.
Kedua kebijakan itu sampai saat ini masih
dibahas secara interdep baik menyangkut
mekanisme, prosedur dan kemungkinan
adanya tambahan beban anggaran
pemerintah. Untuk kebijakan memperlancar
kegiatan impor kedelai Departemen
Perdagangan c.q. Ditjen Perdagangan Luar
Negeri bersama Departemen Keuangan c.q.
Ditjen Bea dan Cukai telah beberapa kali
mengadakan pertemuan untuk membahas
kebijakan yang akan diambil dalam rangka
memperlancar kegiatan impor kedelai.
Pemerintah juga merencanakan untuk
memperlancar dan mengeﬁsienkan kegiatan
distribusi dan perdagangan kedelai di dalam
negeri agar para perajin industri makanan
berbasis kedelai dapat memperoleh bahan
baku kedelai dalam jumlah dan waktu
yang tepat serta dalam kisaran harga yang
terjangkau.
Untuk menjaga kestabilan harga
kedelai di dalam negeri, pemerintah juga
merencanakan untuk menetapkan harga
patokan kedelai bagi para perajin industri
makanan berbasis kedelai. ***
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PEMERINTAH
CABUT KETENTUAN
SNI WAJIB
TEPUNG TERIGU
Setelah memberlakukan ketentuan Standard Nasional
Indonesia (SNI) secara wajib atas komoditi tepung terigu
selama kurang lebih tujuh tahun (sejak tahun 2001),
pemerintah akhirnya mencabut penerapan ketentuan SNI
wajib tersebut terhitung mulai tanggal 24 Januari 2008 lalu.
Dengan pencabutan ketentuan SNI wajib tepung terigu,
maka ketentuan itu kini dinyatakan tidak berlaku lagi.

K

eputusan pemerintah mengenai
pencabutan
ketentuan
SNI
wajib tepung terigu tersebut
tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Republik Indonesia Nomor
02/M-IND/PER/1/2008 tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 153/MPP/Kep/5/2001
tentang Penerapan Secara Wajib SNI
Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan
(SNI 01.3751-2000/Rev.1995) dan Revisinya
serta Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 323/MPP/Kep/11/2001
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 153/
MPP/Kep/5/2001 tentang Penerapan Secara
Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan
Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995) dan
Revisinya.
Pencabutan ketentuan SNI tepung terigu
secara wajib dilakukan pemerintah c.q.
Menteri Perindustrian dengan alasan untuk
menjamin kelangsungan pasokan tepung
terigu di dalam negeri menyusul terjadinya
perubahan global di bidang teknologi dan
sumber energi baru yang mengakibatkan
adanya pergeseran prioritas pengembangan
komoditas yang mempengaruhi pasokan
tepung terigu. Selain itu, pemerintah juga
menilai bahwa pemberlakuan secara wajib
SNI tepung terigu sebagai bahan makanan
perlu ditinjau sesuai dengan dinamika
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perkembangan yang terjadi.
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian
FahmiIdrismenyatakanbahwapemberlakuan
secara wajib SNI tepung terigu sebagai
bahan makanan akan diatur kembali melalui
regulasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian setelah dilakukan penataan
ulang penerapannya.
Berkaitan dengan kebijakan pencabutan
SNI wajib tepung terigu itu, Dirjen Industri
Agro dan Kimia Departemen Perindustrian,
Benny Wahyudi mengatakan pencabutan
ketentuan SNI wajib tepung terigu itu hanya
dilakukan untuk sementara waktu sampai
bulan April 2008 dan akan diberlakukan
kembali bulab April, atau setelah dibuat
revisinya. Karena itu, kebijakan pencabutan
SNI wajib tepung terigu itu tidak kita
notiﬁkasikan ke WTO karena kita memang
berniat untuk menerapkannya kembali,”
kata Benny.
Keputusan pemerintah untuk mencabut
ketentuan SNI wajib tepung terigu itu
mendapat reaksi cukup beragam dari
berbagai kalangan industri dan produsen
tepung terigu.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen
Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna
Sari Loppies mengatakan kalangan produsen
tepung terigu nasional yang tergabung
dalam Aptindo menyesalkan terbitnya
Peraturan Menperin Nomor 02/M-IND/

PER/1/2008 tentang pencabutan ketentuan
SNI wajib tepung terigu, karena kebijakan
itu akan mengorbankan program nasional
peningkatan gizi bangsa, kebijakan itu juga
tidak akan efektif dalam menurunkan harga
di tingkat konsumen mengingat fortiﬁkasi
yang menjadi inti dari kebijakan SNI wajib
tepung terigu itu hanya memakan biaya
sebesar Rp 15 per kg,” kata Ratna.
Namun Ketua Apegti, Natsir Mansyur
menilai pencabutan wajib Standar Nasional
Indonesia (SNI) tepung terigu mampu
mereduksi penguasaan bisnis secara
kelompok (oligopoli). Selain itu kebijakan
itu dinilai dapat menciptakan keseimbangan
pasar di dalam negeri.
Oligopoli tersebut ditujukan kepada
empat produsen terigu nasional, yaitu
PT.Indofood Sukses Makmur Tbk (Bogasari
Flour Mills), PT. Sriboga Raturaya, PT.
Panganmas Inti Persada, dan PT. Berdikari
Sari Utama Flour Nills. “Jadi industri tidak
boleh terus-menerus bergantung pada
pemain besar itu,”katanya.
Menurut dia, adanya pencabutan wajib
SNI dan rencana pembebasan bea masuk
(BM) terigu dan PPn yang ditanggung
pemerintah akan dapat menjaga stabilitas
harga terigu domestik.
Selain itu, pemain baru di industri terigu
dalam negeri bisa tumbuh dan berkembang.
Jika pemain terigu makin banyak, akan
terjadi kompetisi yang sehat sehingga
diyakini mampu menurunkan harga di pasar
domestik.
“Sebenarnya kebijakan pemerintah
tujuannya disitu, yakni agar terjadi
keseimbangan pasar dengan komposisi 70%
kebutuhan terigu dipasok produsen domestik
dan 30% impor,” paparnya kemarin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat
bahwa selama tahun 2007 nilai impor
baja Indonesia (kelompok Nomor HS 72)
mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu
sebesar 45,7% jika dibandingkan dengan nilai
impor baja pada tahun 2006. Jika pada tahun
2006 nilai impor baja Indonesia mencapai
US$ 2,86 miliar, maka pada tahun 2007 nilai
impornya melonjak menjadi US$ 4,17 miliar.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil
dan Aneka Departemen Perindustrian,
Ansari Bukhari mengatakan lonjakan nilai
impor baja selama tahun 2007 itu terjadi
akibat meningkatnya permintaan baja di
pasar domestik sekitar 40%-60% yang tidak
diimbangi dengan kenaikan produksi oleh
industri baja di dalam negeri.
Selain diakibatkan oleh meningkatnya
permintaan baja di dalam negeri lonjakan
nilai impor produk baja tersebut juga
diakibatkan oleh meningkatnya harga baja
di pasar dunia selama tahun 2007.
Menurut Ansari, lonjakan impor baja
pada tahun 2007 lalu itu merupakan
bukti bahwa permintaan baja di dalam
negeri mengalami peningkatan sepanjang
tahun 2007. Hal itu tidak terlepas dari
mulai gencarnya pelaksanaan proyek
pembangunan infrastruktur di tanah
air termasuk diantaranya program
pembangunan pembangkit listrik tenaga
uap (PLTU) batubara dengan kapasitas total
10.000 Mega Watt (MW).
“Menurut pengamatan saya ada tiga
faktor yang memicu lonjakan impor baja
ke dalam negeri. Pertama, selama tahun
2007 muncul prediksi bahwa harga logam
akan terus meningkat sehingga produsen
domestik berlomba-lomba melakukan impor.
Kedua, nilai tukar rupiah mulai menguat
terhadap US$ menjelang akhir tahun 2007
sehingga produsen domestik memanfaatkan
momentum itu untuk melakukan impor,”
kata Ansari.
Faktor ketiga, lanjut Ansari, disinyalir
terjadi aksi spekulasi impor baja oleh para
spekulan untuk memanfaatkan momentum
sebelum pemerintah memberlakukan Bea
Masuk Anti Dumping (BMAD) baja dimana
para pelaku pasar kini sedang menunggu
keputusan Departemen Keuangan menyusul
selesainya proses investigasi oleh Komite
Anti Dumping Indonesia (KADI) terhadap
produk baja dari sejumlah negara yang
petisinya diinisiasi oleh kalangan produsen
baja di dalam negeri.

Gencarnya pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di tanah air menjadi satu faktor
meningkatnya permintaan terhadap baja.

“Indikasi ke arah prakek spekulasi impor
baja ini tetap ada walaupun untuk melakukan
hal itu tentu dibutuhkan dana yang cukup
besar mengingat harga baja di pasar dunia
yang kini sedang tinggi,” kata Ansari.
Harga baja di pasar dunia sempat
menyentuh angka tertinggi sepanjang
sejarah pada level US$ 800 per metrik ton
untuk produk baja lembaran canai panas
(Hot Rolled Coil/HRC). Kenaikan harga baja
tersebut diperkirakan akan terus berlanjut
pada tahun 2008 sehingga diduga telah
memicu munculnya aksi spekulasi dari
kalangan spekulan yang ingin memanfaatkan
momentum kenaikan harga tersebut dengan
meningkatkan impor baja. Aksi spekulasi
tersebut dimaksudkan untuk menumpuk stok
baja di dalam negeri dengan mendatangkan
baja impor untuk dilepas kemudian ketika
harga baja telah melonjak lebih tinggi.
Ansari memperkirakan volume produksi
baja nasional pada tahun 2007 mencapai
4 juta ton per tahun dimana PT Krakatau
Steel memberikan kontribusi terbesar
dengan tingkat produksi sebesar 2,5 juta
ton. Sementara itu, kebutuhan baja di dalam
negeri selama tahun 2007 diperkirakan
sebesar 6-7 juta ton.
Dengan memperhitungkan harga
HRC ketika menyentuh level US$ 800 per
metrik ton, maka nilai impor baja selama
tahun 2007 yang mencapai US$ 4,17 miliar
dapat dikonversi menjadi sekitar 5 juta
ton. Namun demikian, Ansari mengakui

volume impor baja sebesar itu terlalu besar
mengingat kebutuhan baja di dalam negeri
hanya berkisar sekitar 6-7 juta ton. Selain
itu, jenis produk baja yang termasuk di
dalam kelompok Nomor HS 72 tidak hanya
mencakup HRC melainkan juga termasuk
pellet, sponge, slab, billet, CRC dan wire
rod.
Sementara itu, Direktur Industri
Logam Departemen Perindustrian, I Putu
Suryawirawan mengatakan peningkatan
kebutuhan baja di dalam negeri seharusnya
dapat diimbangi dengan peningkatan
produksi kalangan pelaku industri baja lokal.
Namun sayangnya kalangan produsen baja
nasional selama ini masih banyak yang
terkendala oleh keterbatasan energi dan
mahalnya bahan baku.
Lonjakan volume impor baja seharusnya
menjadi lampu kuning bagi industri baja
nasional untuk segera melakukan ekspansi.
Apalagi kenaikan volume impor baja
diperkirakan akan terus berlanjut pada
tahun-tahun berikutnya karena permintaan
domestik tetap tinggi.
“Kami di Deperin memperkirakan
kebutuhan baja di pasar dalam negeri pada
tahun 2008 akan melonjak sama seperti
tahun 2007, yaitu sekitar 40%-60%. Hal
itu dipicu oleh maraknya proyek-proyek
pembangunan infrastruktur, pembangunan
PLTU batubara 10.000 MW dan meningkatnya pembangunan sektor konstruksi,”
demikian Putu. ***
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NILAI
IMPOR
BAJA
Selama Tahun 2007
Melonjak
Baja merupakan salah satu
produk industri yang sangat
penting untuk mendukung
proses pembangunan di
dalam negeri. Bahkan,
baja merupakan salah
satu produk industri yang
sangat dibutuhkan untuk
mendukung kegiatan
pengembangan industri
itu sendiri. Karena itu,
pemenuhan kebutuhan
baja sangatlah penting
untuk mendukung kegiatan
industrialisasi di dalam
negeri.

S

ejalan dengan perkembangan
pembangunan industri di dalam
negeri, permintaan terhadap baja
pun terus mengalami kenaikan.
Namun sayangnya sampai saat ini industri
pemasok baja di dalam negeri belum mampu
memenuhi seluruh kebutuhan baja nasional.
Akibatnya, sebagian kebutuhan baja di
dalam negeri terpaksa harus dipenuhi dari
baja impor yang volume maupun nilainya
cenderung terus meningkat dari tahun ke
tahun.
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Ekspor Mobil Daihatsu Gran Max

Mobil CBU Buatan Indonesia
Tembus Pasar Jepang
Tanggal 5 Februari 2008 menjadi tonggak sejarah baru dalam industri otomotif Indonesia.
Karena pada tanggal tersebut untuk pertama kalinya sebuah industri otomotif Indonesia,
yaitu PT Astra Daihatsu Motor (ADM) melakukan ekspor mobil dalam keadaan utuh
(completely built-up/CBU) ke pasar Jepang yang dikenal sangat ketat persyaratan standard
kualitasnya. Mobil dalam keadaan utuh buatan Indonesia yang untuk pertama kalinya
menembus pasar Jepang itu tidak lain adalah Daihatsu Gran Max.

Daihatsu Gran Max, ekspor dalam bentuk CBU untuk memenuhi kebutuhan mobil niaga di
pasar Jepang

E

kspor mobil Gran Max dalam
keadaan utuh itu juga sekaligus
menandai dimulainya era baru
industri otomotif Indonesia yang
kini telah mampu memasuki jaringan pasar
di negara yang selama ini dikenal sebagai
salah satu pemain global yang terkemuka,
yaitu Jepang.
Tentu saja ekspor mobil Gran Max dalam
bentuk utuh itu mendapat apresiasi dan
pujian dari pemerintah maupun dari berbagai
kalangan pelaku industri otomotif. Menteri
Perindustrian Fahmi Idris menyatakan
keberhasilan PT ADM menembus pasar
Jepang merupakan suatu prestasi luar
biasa dan patut diberikan apresiasi karena
ekspor dalam keadaan utuh ke Jepang baru
pertama kalinya dilakukan sejak Indonesia

mengembangkan industri otomotif pada
awal dekade tahun 1970-an.
Menurut Menperin, Jepang selama
ini dikenal sangat ketat dalam hal kualitas
produk apapun yang akan dipasarkan ke
Jepang, apalagi kendaraan jenis niaga yang
diekspor ke Jepang itu dibeli oleh Toyota
Motor Company yang merupakan salah
satu raksasa otomotif dunia. “Kalau produk
tersebut diterima oleh publik Jepang maka
peluang kendaraan niaga buatan Indonesia
ini akan sangat besar untuk bisa menembus
pasar di berbagai negara,” kata Menperin
dalam sambutan yang dibacakan Dirjen
IATT Budi Dharmadi pada acara peluncuran
ekspor perdana Gran Max.
Pemerintah, kata Menperin, terus
berupaya mewujudkan industri otomotif

nasional yang kokoh dan kuat. Upaya
tersebut telah membuahkan hasil dengan
mampunya produk otomotif Indonesia
menembus pasar global, bahkan pasar di
negara pemain utama industri otomotif
dunia, yaitu Jepang. Hal itu juga sekaligus
mematahkan pendapat bahwa Indonesia
sedang
mengalami
deindustrialisasi.
Berhasilnya PT ADM menembus pasar mobil
CBU Jepang merupakan fakta bahwa industri
nasional tetap tumbuh dengan baik.
Pertumbuhan
industri
otomotif
nasional, tambah Menperin, tidak terlepas
dari perkembangan pasar otomotif di dalam
negeri yang mengalami pertumbuhan positif
serta kegiatan ekspor produk otomotif
termasuk komponennya yang mengalami
pertumbuhan cukup signiﬁkan. Selama tahun
2007 penjualan produk otomotif di dalam
negeri mengalami pertumbuhan cukup
signiﬁkan dari 380.000 unit pada tahun 2006
menjadi 443.000 unit pada tahun 2007.
Sementara itu, penjualan ekspor mengalami
peningkatan cukup tinggi sebesar 83% dari
30.000 unit pada tahun 2006 menjadi 55.000
unit pada tahun 2007.
Vice President Director PT ADM,
Sudirman MR mengatakan ekspor mobil
CBU Gran Max ke Jepang yang telah dimulai
pada tanggal 5 Februari 2008 itu dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan mobil niaga
(pick up dan van) Toyota Motor Company
di pasar Jepang. Karena itu, mobil CBU Gran
Max yang diekspor ke Jepang itu diberi merek
Toyota Lite Ace dan Toyota Town Ace. Kedua
produk tersebut dirancang dengan basis
Daihatsu Gran Max yang baru diluncurkan
pada akhir tahun 2007 namun sebagian
spesiﬁkasinya telah disesuaikan dengan
persyaratan/regulasi di Jepang.
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Menurut
Sudirman,
persyaratan/
regualasi kendaraan bermotor di Jepang
sangat ketat diantaranya mengenai standard
gas buang yang harus memenuhi standard
Euro III. Selain itu, berbeda dengan Gran
Max yang dipasok ke pasar domestik, Gran
Max yang diekspor ke Jepang juga dilengkapi
dengan tambahan lainnya seperti lampu
kabut belakang dan kantung udara (air bag).
Khusus untuk mobil Gran Max tipe van yang
diekspor ke Jepang dilengkapi dengan ban
di belakang tempat duduk pertama untuk
mencegah tumpahnya barang agar tidak
menimpa penumpang di depan.
Di luar standard tersebut, semua
spesiﬁkasi Gran Max yang diekspor ke
Jepang merupakan pilihan/optional. Namun
demikian, Sudirman mengakui bahwa ekspor
mobil CBU Gran Max ke Jepang yang telah
dimulai pada tanggal 5 Februari 2008 itu
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
mobil niaga (pick up dan van) Toyota
Motor Company di pasar Jepan, seperti
bagian interior dalam mobil tidak boleh ada
sambungan dan semua pekerjaan harus
betul-betul rapi dan tidak boleh ada cacat.
Mobil Daihatsu Gran Max yang diekspor
ke Jepang seluruhnya memiliki kapasitas
mesin 1.500 cc, sedangkan Daihatsu Gran
Max untuk kebutuhan pasar domestik ada
yang memiliki kapasitas mesin 1.300 cc
ada juga yang 1.500 cc. Masing-masing tipe
diproduksi dalam dua grade dan seluruh
produksi mobil Gran Max kini telah mencapai
kandungan lokal 80%.
“Dengan diterimanya produk ADM di
Jepang maka berarti kualitas hasil produksi
ADM telah memenuhi standard global,
bahkan standard Jepang yang dikenal sangat
ketat. Standard kualitas yang sama juga kami
terapkan untuk seluruh produk yang kami
produksi, termasuk untuk pasar domestik,”
tutur Sudirman.
Sudirman mengakui persiapan untuk
proyek ekspor ke Jepang tersebut dilakukan
selama empat tahun (mulai dari survey sampai
produk dipasarkan), sedangkan kegiatan
pengembangan produknya sendirinya
dilakukan selama 2,5 tahun. Persiapan
tersebut diantaranya meliputi peningkatan
kapasitas produksi menjadi 211.000 unit per
tahun pada Nopember 2007, pembangunan
fasilitas Vehicle Logistic Centre (VLC)
sebagai tempat penyimpanan sementara dan
mengatur distribusi ekspor, mempersiapkan
car terminal di pelabuhan sebagai tempat
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Daihatsu Grand Max telah memenuhi standard global bahkan standard Jepang yang dikenal
sangat ketat

penyimpanan dan pengecekan kualitas akhir
sebelum kendaraan dinaikkan ke kapal untuk
diekspor. Persiapan tersebut membutuhkan
dana investasi sebesar Rp 2 triliun yang telah
dilakukan pada tahun 2006-2007.

Kontrak Ekspor 18.000 Unit
Sudirman mengatakan saat ini PT ADM
telah mengantongi kontrak penjualan ekspor
mobil CBU Gran Max dengan Toyota Motor
Company di Jepang sebesar 18.000 unit per
tahun. Dengan kontrak ekspor sebesar itu,
PT ADM rata-rata akan mengapalkan mobil
CBU Gran Max sebanyak 1.500 unit per bulan
ke Jepang terhitung mulai bulan Februari
2008.
“Untuk memenuhi permintaan mobil
Gran Max baik di pasar ekspor maupun di
pasar domestik, PT ADM kini memproduksi
rata-rata 4.000 unit Gran Max. Sebanyak
1.500 unit diantaranya diekspor ke Jepang,
sedangkan 2.500 unit lainnya untuk
memenuhi kebutuhan pasar domestik dan
ekspor ke negara lainnya,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, sejak awal PT
ADM sudah mengikat komitmen dengan
Toyota Motor Company di Jepang untuk
mengekspor 1.500 unit Gran Max per bulan
(dengan merek Toyota Lite Ace dan Toyota
Town Ace). Sedangkan untuk mengisi
pasar domestik dan ekspor ke negara
lainnya, PT ADM telah mentargetkan untuk
memproduksi 2.300 sampai 2.500 unit Gran
Max per bulan sehingga total produksinya
mencapai 4.000 unit per bulan.
Saat ini PT ADM telah mendapatkan

pesanan pembelian (indent) Gran Max di
pasar domestik sebesar 5.000 unit sampai
lima bulan ke depan. Penjualan semua produk
mobil PT ADM di dalam negeri saat ini juga
harus dilakukan secara indent. Namun
komitmen ekspor tetap harus dipenuhi lebih
dahulu, baru kelebihannya untuk memenuhi
kebutuhan domestik dan ekspor ke negara
lainnya. Kendati demikian untuk memenuhi
permintaan yang terus meningkat, PT ADM
akan terus meningkatkan produksi Gran
Max secara bertahap.
Sebelumnya PT ADM juga telah
mengekspor
berbagai
mobil
hasil
produksinya ke berbagai negara baik dalam
keadaan utuh (CBU) maupun terurai (CKD).
Beberapa tipe mobil yang telah diekspor
diantaranya Toyota Avanza sebanyak 3.000
unit per bulan (ke Malaysia, Thailand, Brunei,
Filipina dan Afrika Selatan), Daihatsu Terios,
Xenia Toyota Rush ke Amerika Latin, Kuwait,
Arab Saudi, Jepang, Malaysia dan lain-lain.
Direktur Keuangan PT ADM, Wiltarsa
Halim mengatakan selama tahun 2007 PT
ADM berhasil memproduksi 152.000 unit
mobil dan membukukan penjualan senilai
Rp 13 triliun. Pada tahun 2008 PT ADM
mentargetkan produksi mobil 200.000 unit
dengan nilai penjualan senilai Rp 17 triliun.
Dari produksi 200.000 unit itu, PT ADM
mentargetkan volume ekspor sebanyak
46.000 unit (Toyota Avanza, Daihatsu Xenia,
Toyota Rush, Daihatsu Terios dan Daihatsu
Gran Max).***

Industri LHE, industri perlampuan di dalam negeri siap memenuhi seluruh kebutuhan
pemerintah dalam rangka program penghematan energi listrik pemerintah.

Penggunaan LHE, kata John, kini telah
menjadi tuntutan dunia internasional karena
penggunaan LHE mampu memberikan
kontribusi terhadap efisiensi dan
penghematan energi listrik global. Selain itu,
penggunaan LHE juga mampu mengurangi
dampak negatif terhadap perubahan iklim
dunia. “Kalangan industri perlampuan listrik
Indonesia telah berhasil menjawab tuntutan
tersebut dengan membangun fasilitas
produksi LHE secara massal.”
Namun demikian, John
mengakui dari 26 merek LHE yang
sudah diproduksi di dalam negeri
itu baru sekitar 15 merek saja yang
layak mengikuti proses tender
pengadaan LHE pemerintah yang
diselenggarakan oleh PT PLN. Hal
itu terjadi karena dari 76 merek
hanya 15 merek saja yang sudah
memenuhi persyaratan kualitas
yang ditetapkan PT PLN.
“Dari 26 merek LHE produksi
dalam negeri yang telah memiliki
sertifikat SNI, baru sebanyak 15
merek yang telah mendapatkan
labelisasi tingkat hemat energi dengan
predikat empat bintang sesuai persyaratan
tender yang ditetapkan PT PLN,” kata John.
Ke-15 merek LHE itu, sudah menjalani
tes pencahayaan di laboratorium milik

“Kalangan industri
perlampuan listrik
Indonesia telah berhasil
menjawab tuntutan
tersebut dengan
membangun fasilitas
produksi LHE secara
massal.”

Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
(ESDM), Sucofindo serta di laboratorium milik
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT). Hasil dari pengujian menunjukkan
bahwa ke-15 merek LHE itu mampu bekerja
selama 6.000 jam tanpa henti. Selain itu,

ke-15 LHE produksi dalam negeri itu juga
memenuhi standard PT PLN karena memiliki
tingkat pencahayaan minimal 85% setelah
dinyalakan selama 100 jam.
Ke-15 merek LHE produksi dalam negeri
yang sudah mendapatkan predikat empat
bintang itu adalah Visicom, Luxram, Chiyoda,
Focus, Sinar, Maspion, Electra, Eterna, Elitech,
Lektron, Sharp, Panasonic, Vyba, Nico dan
Hannocs.
John sangat mengharapkan agar dalam
pelaksanaan program penghematan energi
listrik melalui pembagian 3 unit LHE kepada
setiap rumah tangga pemerintah c.q. PT PLN
betul-betul memprioritaskan penggunaan
produk LHE buatan dalam negeri. Sebab,
selain industri LHE nasional sudah sangat
siap untuk memasok seluruh kebutuhan LHE
pemerintah, juga mampu memenuhi semua
persyaratan teknis yang ditetapkan PT PLN.
“Kami sangat mengharapkan kasus yang
terjadi pada program konversi minyak tanah
ke LPG yang berakhir dengan diimpornya
2 juta unit tabung LPG dari luar negeri
beberapa waktu lalu tidak terjadi pada
kasus pengadaan pemerintah untuk LHE
ini. Sebab, situasi dan kondisi industri LHE
sangat berbeda dengan situasi dan kondisi
yang dialami industri tabung LPG ketika itu,”
kata John.
Sampai saat ini, kata John, kalangan
produsen LHE di dalam negeri telah
menanamkan investasi senilai US$ 314 juta
untuk membangun fasilitas produksi LHE
di dalam negeri yang telah dilakukan dalam
beberapa tahun terakhir ini khususnya pasca
penerapan ketentuan SNI wajib lampu swa
ballast pada tahun 2001. Kegiatan investasi
di industri LHE di dalam negeri semakin
gencar setelah pada tahun 2005 pemerintah
melakukan harmonisasi tarif bea masuk (BM)
dengan menurunkan tarif BM komponen
LHE dari 15% menjadi 5% dan sebaliknya
menaikan tarif produk jadi LHE dari 5%
menjadi 15%.
Dengan investasi sebesar US$ 314 juta
dan kapasitas produksi mencapai 135 juta
unit per tahun, industri LHE di dalam negeri
kini mampu menyerap tenaga kerja sekitar
9.000 orang. Investasi itu juga mampu
mendorong tumbuhnya klaster industri
LHE sesuai dengan program klaster industri
elektronika yang dikembangkan Departemen
Perindustrian.***
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EKSPOR NON MIGAS
Kalangan pelaku
industri Lampu Hemat
Energi (LHE) nasional
menyatakan kesiapan
mereka memenuhi
seluruh kebutuhan
LHE untuk pengadaan
pemerintah sebanyak 50
juta unit selama tahun
2008.

INDUSTRI
NASIONAL
Siap Penuhi Kebutuhan LHE
Pengadaan Pemerintah

K

esiapan tersebut disampaikan
kalangan industri LHE nasional
yang
tergabung
dalam
Asosiasi Industri Perlampuan
Listrik Indonesia (Aperlindo) menyusul
diluncurkannya rencana pemerintah untuk
membagikan secara gratis 3 unit LHE
per keluarga pada tahun 2008 sebagai
pelaksanaan dari program penghematan
energi listrik di lingkungan rumah tangga.
Ketua Umum Aperlindo, John
Manoppo mengatakan para pelaku
industri perlampuan di dalam negeri telah
menyatakan kesiapan mereka melaksanakan
program penghematan energi listrik melalui
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penggunaan LHE di lingkungan rumah
tangga.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa
untuk tahun 2008 ini pemerintah melalui
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah
merencanakan untuk mengadakan 50
juta unit LHE. Kami, perusahaan pelaku
industri perlampuan yang tergabung dalam
Aperlindo sangat siap untuk memenuhi
seluruh kebutuhan pemerintah tersebut,”
kata John usai mengikuti pertemuan antara
kalangan pelaku industri perlampuan
dengan Menteri Perindustrian Fahmi Idris di
Gedung Departemen Perindustrian Jakarta
belum lama ini.

Menurut John, kesiapan kalangan
industri LHE di dalam negeri itu tidak
terlepas dari kemampuan produksi kalangan
produsen LHE nasional yang cukup besar,
yaitu mencapai 135 juta unit per tahun.
Dengan kapasitas produksi sebesar itu maka
sudah bisa dipastikan kalangan industri
LHE nasional akan mampu memenuhi
seluruh kebutuhan LHE untuk pengadaan
pemerintah.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
sendiri telah melayangkan surat kepada
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pada intinya
merekomendasikan agar dalam pelaksanaan
program penghematan energi listrik tersebut
pemerintah mengutamakan penggunaan
produk LHE buatan dalam negeri.
John mengatakan kegiatan produksi LHE
di Indonesia saat ini sudah dilakukan secara
massal oleh 15 perusahaan dengan total
kapasitas produksi mencapai 135 juta unit per
tahun. Ke-15 perusahaan yang memproduksi
26 merek LHE tersebut telah memiliki
sertifikat Standard Nasional Indonesia (SNI)
sebagai jaminan kualitas produk di tanah air.
Dengan jaminan kualitas itu, LHE produksi
dalam negeri memiliki jaminan life time
selama 6.000 jam tanpa henti dan bergaransi
selama satu tahun. Tidak hanya itu, kalangan
produsen LHE di dalam negeri sudah sejak
lama mengadopsi standard internasional IEC
yang berlaku di seluruh dunia.

Laju pertumbuhan
ekspor Indonesia masih
terus memperlihatkan
kecenderungan yang
cukup menggembirakan
dalam beberapa tahun
terakhir ini. Setelah berhasil
membukukan total nilai
ekspor yang untuk pertama
kalinya menembus level
US$ 100 miliar pada tahun
2006 lalu, total nilai ekspor
Indonesia selama tahun 2007
(Januari-Desember) kembali
mengalami kenaikan cukup
signifikan sebesar 13,09%
dengan meraih devisa ekspor
sebesar US$ 113,99 miliar.

K

enaikan total nilai ekspor tersebut
tidak terlepas dari peranan
ekspor produk nonmigas yang
secara keseluruhan menguasai
sebagian besar perolehan devisa negara
dari kegiatan ekspor. Nilai ekspor nonmigas
Indonesia kembali mengalami kenaikan
cukup signifikan sebesar 15,51% pada tahun
2007 atau dengan perolehan devisa ekspor
sebesar US$ 91,94 miliar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), ekspor nonmigas Indonesia selama
tahun 2007 yang mencapai US$ 91,94 miliar
telah memberikan kontribusi sebesar 80,65%
terhadap total nilai ekspor Indonesia selama
tahun tersebut. Sementara ekspor minyak
dan gas (migas) mencapai US$ 22,06 miliar
atau memberikan kontribusi sekitar 19,35%
terhadap total nilai ekspor nasional.
Secara umum ekspor nonmigas dari produk
sektor industri selama tahun 2007 mencapai
US$ 75,93 miliar atau meningkat 16,76%
dibandingkan dengan ekspor produksi industri
tahun 2006 yang mencapai US$ 65,02 miliar.
Ekspor produk industri tersebut memberikan
kontribusi sebesar 66,60% terhadap total nilai
ekspor nonmigas tahun 2007.

Tahun 2007 Naik 15,51%

Pakaian Jadi, merupakan salah satu andalam ekspor non migas

Ekspor produk sektor pertanian selama
Januari-Desember 2007 mencapai US$ 3,94
miliar atau naik 17,01% dibandingkan nilai
ekspor produk sektor pertanian tahun 2006
yang mencapai US$ 3,36 miliar. Selama tahun
2007, produk sektor pertanian memberikan
kontribusi sebesar 3,45% terhadap total nilai
ekspor nonmigas. Sedangkan produk sektor
Pertambangan dan lainnya menyumbangkan
devisa senilai US$ 12,08 miliar atau naik 7,81%
dibandingkan dengan nilai ekspor sektor
yang sama pada tahun 2006. Kontribusi
sektor Pertambangan dan lainnya terhadap
total ekspor nonmigas tahun 2007 mencapai
10,60%.
Golongan barang Lemak dan Minyak
Hewan/Nabati (HS 15) memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai ekspor
nonmigas tahun 2007 dengan kontribusi
sebesar US$ 10,23 miliar atau menguasai
pangsa ekspor nonmigas sebesar 11,13%.
Penyumbang ekspor nonmigas terbesar
kedua adalah golongan barang Mesin/
Peralatan Listrik (HS 85) dengan nilai ekspor
sebesar US$ 7,44 miliar atau dengan pangsa
ekspor nonmigas sebesar 8,09%.
Penyumbang nilai ekspor nonmigas

urutan selanjutnya adalah golongan barang
Bahan Bakar Mineral (HS 27) sebesar US$
7,06 miliar atau dengan pangsa 7,69%; Karet
dan Barang dari Karet (HS 40) US$ 6,29
miliar (6,84%); Bijih, Kerak dan Abu Logam
(HS 26) US$ 5,10 miliar (5,55%); Mesin-mesin/
Pesawat Mekanik (HS 84) US$ 4,69 miliar
(5,10%); Kertas/Karton (HS 48) US$ 3,33 miliar
(3,62%); Pakaian Jadi Bukan Rajutan (HS 62)
US$ 3,31 miliar (3,60%); Kayu dan Barang dari
Kayu (HS 44) US$ 3,09 miliar (3,36%); dan
Tembaga (HS 74) US$ 2,79 miliar (3,03%).
Kesepuluh golongan barang di atas
memberikan kontribusi total sebesar US$
53,34 miliar terhadap total nilai ekspor
nonmigas nasional selama tahun 2007 atau
dengan pangsa sekitar 58,01%. Di luar sepuluh
golongan barang tersebut menyumbangkan
kontribusi nilai ekspor nonmigas sebesar
US$ 38,60 miliar atau dengan pangsa
sebesar 41,99% terhadap total nilai ekspor
nonmigas.
Selama tahun 2007 Jepang masih tetap
menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi
produk nonmigas Indonesia. Nilai ekspor
nonmigas Indonesia ke Jepang pada tahun
2007 mencapai US$ 13,10 miliar atau dengan

No. 1 - 2008 • Media Industri • 25

Ekonomi & Bisnis

Ekonomi & Bisnis

P T S RIBO G A
RAT U RAYA
Bantu Industri Pangan Berbasis Terigu di Jateng dan DIY
Lonjakan harga gandum di pasar dunia yang terjadi sejak tahun
2007 lalu, telah mengakibatkan harga terigu di pasar dalam negeri
mengalami lonjakan kenaikan yang cukup tinggi. Walaupun
kalangan produsen terigu nasional sudah menyiasati dengan
menaikkan harga terigu secara bertahap namun secara kumulatif
sejak tahun lalu sampai kini harga terigu mengalami kenaikan
cukup tinggi sekitar 70%.

T

Karet dan Barang dari Karet merupakan salah satu penyumbang terbesar ekspor non-migas

pangsa sebesar 14,25% dari total nilai ekspor
nonmigas Indonesia.
Amerika Serikat juga masih tetap
menjadi tujuan ekspor terbesar kedua bagi
produk nonmigas Indonesia dengan nilai
ekspor sebesar US$ 11,33 miliar atau dengan
pangsa ekspor nonmigas sebesar 12,32%.
Singapura menempati urutan ketiga
sebagai negara tujuan ekspor nonmigas
dengan nilai ekspor selama tahun 2007
sebesar US$ 8,91 miliar atau dengan pangsa
nilai ekspor nonmigas sebesar 9,69%.
Negara tujuan ekspor nonmigas di
urutan berikutnya adalah China dengan
nilai ekspor US$ 6,67 miliar (7,26%), Malaysia
US$ 4,56 miliar (4,97%), Korea Selatan
US$ 3,74 miliar (4,07%), Taiwan US$ 2,33
miliar (2,54%) dan Australia US$ 1,87 miliar
(2,04%). Sbagai kelompok negara, Uni Eropa
yang beranggotakan 27 negara menjadi
tujuan ekspor yang cukup potensial bagi
produk ekspor nonmigas Indonesia dengan
kontribusi sebesar US$ 13,30 miliar atau
dengan pangsa sebesar 14,46%.
Sementara itu, total nilai impor Indonesia
selama tahun 2007 mencapai US$ 74,40
miliar atau naik sekitar 21,84% dibandingkan
dengan total nilai impor tahun 2006 yang
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ekspor nonmigas dari
produk sektor industri
selama tahun 2007
mencapai US$ 75,93 miliar
atau meningkat 16,76%
dibandingkan dengan
ekspor produksi industri
tahun 2006 yang mencapai
US$ 65,02 miliar.
mencapai US$ 61,07 miliar. Dari total nilai
impor selama tahun 2007 tersebut, nilai
impor nonmigas mencapai US$ 52,52 miliar
(70,59% dari total nilai impor tahun 2007)
atau mengalami kenaikan sebesar 24,75%
dibandingkan dengan nilai impor nonmigas
tahun 2006 yang mencapai US$ 42,10 miliar.
Sedangkan nilai impor migas tahun 2007
mencapai US$ 21,88 miliar (29,41% dari total
nilai impor tahun 2007) atau mengalami
kenaikan 15,38% dibandingkan dengan nilai
impor migas tahun 2006 yang mencapai US$
18,96 miliar.
Impor golongan barang Mesin/Pesawat

Mekanik (HS 84) menempati urutan
pertama dalam kegiatan impor nonmigas
tahun 2007 dengan nilai US$ 9,33 miliar
atau memberikan kontribusi sebesar 17,76%
terhadap total nilai impor nonmigas tahun
2007. Golongan barang Mesin dan Peralatan
Listrik (HS 85) menempati urutan kedua
dengan total nilai impor sebesar US$ 4,75
miliar atau memberikan kontribusi 9,04%
terhadap total nilai impor nonmigas tahun
2007. Golongan barang Besi dan Baja
menempati urutan ketiga dengan total nilai
impor sebesar US$ 4,17 miliar atau dengan
pangsa impor nonmigas tahun 2007 sebesar
7,95%.
Golongan barang yang menempati
urutan selanjutnya dalam impor nonmigas
Indonesia selama tahun 2007 adalah Bahan
Kimia Organik (HS 29) US$ 3,88 miliar
(7,39%); Kendaraan dan Bagiannya (HS 87)
US$ 2,41 miliar (4,59%); Plastik dan Barang
dari Plastik (HS 39) US$ 2,19 miliar (4,18%);
Serealia (HS 10) US$ 1,81 miliar (3,44%);
Pesawat Udara dan Bagiannya (HS 88) US$
1,60 miliar (3,05%); Barang dari Besi dan
Baja (HS 73) US$ 1,39 miliar (2,64%); dan
Sisa Industri Makanan (HS 23) US$ 1,15 miliar
(2,18%). ***

entu saja,bagi kalangan industri
makanan yang menggunakan terigu
sebagai bahan baku utamanya,
seperti industri roti, kue, bakery,
mie basah, mie instant dan lain-lain, kenaikan
harga terigu tersebut merupakan beban
berat yang harus dipikul. Mereka harus
menjalankan berbagai program efisiensi
dalam menjalankan kegiatan usahanya agar
usaha mereka tetap bertahan.
Kenaikan harga bahan baku terigu
tentunya merupakan dilema bagi para pelaku
industri pangan berbasis terigu di tengah
kondisi pasar domestik yang kurang begitu
kondusif akibat daya beli masyarakat yang
sedang melemah dewasa ini. Tampaknya,
kenaikan harga terigu bukanlah satu-satunya
masalah yang harus dihadapi kalangan
pelaku usaha dan masyarakat konsumen di
dalam negeri. Sebab para pelaku usaha dan
masyarakat konsumen secara bersamaan
juga harus menghadapi masalah lain,
naiknya berbagai bahan kebutuhan pokok
lainnya sebut saja minyak goreng, gula,
beras, kedelai, jagung, minyak tanah dan
lain-lain.
Untuk mengurangi beban usaha yang
makin berat dan dalam rangka membantu
kalangan industri pangan berbasis terigu di
wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), PT Sriboga
Raturaya, salah satu industri/produsen terigu
nasional yang berlokasi di Semarang, Jawa
Tengah, belum lama ini menyelenggarakan
program bantuan kepada kalangan pelaku
usaha industri pangan berbasis terigu (skala
kecil menengah dan koperasi).

Presdir PT Sriboga Raturaya, Alwin
Arifin, mengatakan untuk membantu
kalangan pelaku usaha industri makanan
berbasis terigu, khususnya kelompok usaha
kecil menengah dan koperasi, pihaknya
memberikan bantuan senilai Rp 1 miliar
kepada 71 koperasi industri makanan berbasis
terigu di Jateng dan DIY.
Bantuan yang merupakan salah satu
bentuk kepedulian sosial perusahaan itu
terbagi dalam dua paket bantuan, yaitu
bantuan dana hibah senilai Rp 400 juta
dan bantuan pinjaman in natura dalam
bentuk terigu senilai Rp 600 juta yang dapat
dikembalikan dalam tempo satu tahun.
Selain memberikan bantuan dalam
bentuk dana segar dan barang, PT Sriboga
Raturaya juga terus memupuk motivasi
kalangan pengurus koperasi dan pengusaha
kecil menengah industri makanan berbasis
terigu di kedua provinsi tersebut, demikian
pula perubahan kiat-kiat bisnis yang bisa
dilakukan kalangan pengusaha industri
makanan berbasis terigu dalam mensiasati
kenaikan harga terigu dewasa ini.
Di wilayah Jateng dan DIY, PT Sriboga
Raturaya memiliki mitra usaha sebanyak 765
pengusaha industri makanan berbasis terigu
yang umumnya memproduksi roti, mi dan
kue. Ke-765 pengusaha tersebut merupakan
anggota dari 71 koperasi binaan PT Sriboga
Raturaya. Akibat lonjakan harga terigu di
dalam negeri akhir-akhir ini, dua koperasi
diantaranya terpaksa menghentikan
kegiatan usahanya dan 14 koperasi lainnya
berada dalam kondisi kritis.
“Sebagianbesarparapengusahamakanan

berbasis terigu mitra kerja PT Sriboga
Raturaya sampai kini masih mampu bertahan,
walaupun sebagian diantara mereka ada yang
kondisinya sudah kritis. Mereka masih terus
berupaya mempertahankan usaha. Karena,
kalau sampai kegiatan usahanya berhenti,
maka puluhan karyawan/buruh yang bekerja
pasti akan kehilangan pekerjaan,” kata Alwin
seraya menambahkan usaha pembuatan
roti dan kue skala kecil menengah
umumnya mempekerjakan sekitar 10
orang keryawan. Sedangkan produsen mi
umumnya memperkerjakan sekitar 20 orang
karyawan.
Menurut Alwin, akibat kenaikan harga
gandum di pasar dunia yang terus merangkak
naik sejak tahun 2007 lalu, harga terigu
di pasar domestik pun diperkirakan terus
mengalami kenaikan sampai bulan MeiJuni 2008. Pada bulan-bulan tersebut harga
terigu di pasar domestik diperkirakan akan
mencapai puncaknya, yaitu pada kisaran
harga Rp 185.000 sampai Rp 210.000 per
karung ukuran 25 kg. Kondisi tersebut dipicu
oleh merosotnya produksi (panen) gandum
di sejumlah negara penghasil gandum utama
dunia serta makin menipisnya stok gandum
dunia yang mencapai titik terendah dalam
kurun waktu 60 tahun terakhir.
Ia mengatakan permintaan terigu di
Indonesia pada tahun 2005 mencapai 3,4
juta ton meningkat menjadi 3,7 juta ton
pada tahun 2006. Namun pada tahun 2007
permintaan terigu di Indonesia mengalami
sedikit penurunan menjadi sekitar 3,5-3,6
juta ton. Sekitar 70% permintaan terigu di
dalam negeri berasal dari kalangan usaha
kecil-menengah (UKM) dan hanya 30%
dari industri menengah-besar. Sekitar 20%
pangsa konsumsi terigu di dalam negeri
selama ini dikuasai oleh industri roti, 20%
oleh industri mi instant, 10% oleh industri
biskuit, 10% oleh industri makanan ringan
(snack), dan 8% industri mi kering dan 32%
oleh industri mi basah.
Pada bulan Februari 2008 harga gandum
jenis soft wheat (USA) telah mencapai US$
553 per ton (FOB). Padahal pada awal tahun
2007 harga gandum sejenis masih sekitar
US$ 300-an per ton. Harga tersebut belum
termasuk ongkos angkut (pengapalan)
sekitar US$ 100 per ton. Karena itu, harga
terigu yang pada tahun 2007 masih sekitar
Rp 110.000 per karung ukuran 25 kg, pada
tahun 2008 ini diperkirakan akan melonjak
menjadi sekitar Rp 180.000 sampai Rp
200.000 per karung. ***
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INDUSTRI SEPATU 2008
Akan Tumbuh di atas 5%

Industri sepatu, merupakan salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja, pada
tahun 2008 industri ini diharapkan tumbuh lebih dari 5%.

I

ndustri persepatuan merupakan salah
satu jenis industri yang cukup penting
bagi perekonomian nasional. Selain
sebagai penghasil devisa negara, industri
persepatuan juga mampu menyerap tenaga
kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Hal
itu tidak terlepas dari karakteristik industri
persepatuan yang selama ini dikenal sebagai
salah satu industri padat karya.
Walaupun sempat mengalami pasang
surut dalam beberapa tahun terakhir
ini, industri persepatuan nasional kini
mulai memperlihatkan kembali geliat
kebangkitannya di tanah air dengan mulai
masuknya kembali sejumlah investasi dari
luar negeri yang merelokasi pabrik sepatunya
ke tanah air.
Departemen Perindustrian (Deperin)
sendiri menyatakan optimistismenya bahwa
industri persepatuan di dalam negeri akan
mengalami pertumbuhan lebih dari 5%
pada tahun 2008. hal ini terkait dengan
terealisasinya sejumlah kegiatan investasi
baru di industri persatuan nasional selama
tahun 2007 lalu.
Direktur Industri Aneka Departemen
Perindustrian, Nugraha Sukmawijaya mengatakan pertumbuhan industri persepatuan
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(alas kaki) selama tahun 2008 diperkirakan
akan lebih tinggi dibandingkan dengan
partumbuhan yang dicapai tahun 2007.
“Kalau pada tahun lalu pertumbuhan
industri persepatuan hanya mencapai sekitar
2,5%, pada tahun 2008 ini kami optimistis
pertumbuhannya bisa lebih dari 5%. Hal itu
tidak terlepas dari kenyataan banyaknya
investasi baru selama tahun 2007,” kata
Nugraha.
Selama tahun 2007 tercatat tidak kurang
dari tujuh perusahaan baru yang melakukan
investasi di industri persepatuan di dalam
negeri sehingga jumlah perusahaan skala
menengah-besar kini bertambah dari sebelumnya hanya 18 perusahaan menjadi 25
perusahaan.
Dengan bertambahnya jumlah perusahaan skala menengah-besar itu, Nugraha
mengharapkan industri persepatuan mampu
menyediakan lapangan kerja yang lebih
banyak.
Pada tahun 2006, kata Nugraha, 18
perusahaan industri sepatu skala menengah
besar mampu menyerap tenaga kerja sekitar
250.000 orang. Pada tahun 2008, dengan
beroperasinya tujuh industri persepatuan
baru diharapkan tersedia tambahan lapangan

kerja baru bagi 100.000 orang pencari kerja.
Nugraha mengatakan investasi terakhir
di industri persepatuan selama tahun 2007
masuk pada bulan November 2007. Kegiatan
investasi yang dilakukan sebuah perusahaan
asing itu membidik pasar sepatu olahraga
dan kulit dengan total kapasitas produksi 1,3
juta pasang per bulan. Perusahaan lainnya
yang juga melakukan investasi pada tahun
2007 adalah PT Cinderela di Jawa Timur yang
memproduksi sepatu kulit untuk tujuan
ekspor.
Lima perusahaan lainnya telah
merencanakan untuk menanamkan dana
investasi mereka senilai US$ 23,4 juta atau
setara dengan Rp 215 miliar untuk modal kerja
awal , masing-masing perusahaan memiliki
kapasitas produksi sebesar 300.000 pasang
per bulan.
Masih pada bulan November 2007,
sebanyak 20 pengusaha sepatu dari Taiwan
juga telah menyampaikan keinginannya
untuk menanamkan investasi dan meminta
bantuan Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) untuk memfasilitasi rencana
tersebut dengan menyediakan lahan seluas
500 hektar. Lahan itu nantinya akan dijadikan
sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) alas
kaki. Pemerintah sendiri merekomendasikan
tiga lokasi KEK, yaitu di Gresik, Ungaran dan
Sidoarjo.
“Dengan konsep KEK mereka bisa
mendapatkan fasilitas keringanan pajak
penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal
di Bidang-bidang Usaha dan atau Daerahdaerah Tertentu,” kata Nugraha.
Untuk meningkatkan daya saing
industri persepatuan di dalam negeri,
pemerintah
kini
sedang
menjajaki
kemungkinan mengikutsertakan sejumlah
perusahaan pelaku industri persepatuan di
tanah air dalam kegiatan pameran sepatu
internasional di Milan, Italia. Sebelumnya
sejumlah pelaku industri sepatu di dalam
negeri sudah pernah mengikuti pameran
sepatu internasional di Dusseldorf,
Jerman.***

REALISASI INVESTASI 2007
Mencapai Rp. 127,93 Triliun

I

klim investasi di tanah air selama tahun
2007 memperlihatkan kecenderungan
yang terus membaik menyusul
disahkannya Undang-undang No.
25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal beserta peraturan perundangundangan pelaksanaan lainnya. Karena
itu, tidaklah berlebihan apabila ATKearney,
sebuah lembaga konsultan manajemen
startegis dunia, menempatkan Indonesia di
urutan ke 21 dari 25 negara yang paling
menarik sebagai tujuan investasi langsung
asing (Foreign Direct Investmen/FDI).
Dalam daftar ‘The Top 25 Most Attractive
FDI Destination’ yang dikeluarkan ATKearney
berdasarkan survey indeks kepercayaan
(confidence index) yang dilakukan lembaga
tersebut pada tahun 2007, Indonesia
ditempatkan di posisi ke-21 di bawah Afrika
Selatan (posisi 19), Meksiko (posisi 18) dan
Turki (posisi 20).
China berada di posisi puncak sebagai
negara yang paling menarik sebagai tujuan
FDI disusul India di urutan kedua, Amerika
Serikat di urutan ketiga, Inggris di urutan
keempat dan Hong Kong di urutan kelima.
Dua negara ASEAN lainnya, yaitu Vietnam
dan Malaysia masing-masing menempati
urutan ke-12 dan 16, sementara Jepang
menempati urutan ke-15.
Salah satu indikator mengenai makin
membaiknya iklim investasi tersebut adalah
meningkatnya realisasi investasi selama
tahun 2007, baik yang dilakukan perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMA) maupun
perusahaan Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) M. Lutfi mengatakan realisasi
investasi (berdasarkan penerbitan Izin Usaha
Tetap/IUT) selama tahun 2007 mencapai
nilai total Rp 127,93 triliun atau meningkat
sekitar 71,69% dibandingkan dengan realisasi
investasi pada tahun 2006 yang mencapai
nilai total Rp 74,51 triliun.
Menurut Lutfi, realisasi investasi
senilai Rp 127,93 triliun selama tahun 2007
itu terdiri dari realisasi PMDN senilai Rp

34,87 triliun atau mengalami kenaikan
67,80% dibandingkan dengan realisasi
investasi tahun 2006 yang mencapai Rp
20,78 triliun, dan realisasi PMA senilai US$
10,34 miliar (setara dengan Rp 93,06 triliun)
atau mengalami kenaikan sekitar 73,19%
dibandingkan angka realisasi investasi tahun
2006 yang mencapai US$ 5,97 miliar (setara
dengan Rp 53,73 triliun).
Realisasi investasi didefinisikan sebagai
kegiatan investasi yang sudah direalisasikan
oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan nyata
yang sudah menghasilkan produksi barang/
jasa dan perusahaan sudah memperoleh
Izin Usaha Tetap (IUT) dari pemerintah
(BKPM). Proyek-proyek PMA/PMDN yang
masih dalam tahap pembangunan tidak
dimasukkan dalam kategori tersebut.
M. Lutfi mengatakan angka realisasi
investasi dalam empat tahun terakhir
(sejak tahun 2004) memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Jika pada
tahun 2004 total realisasi investasi baru
(PMA dan PMDN) mencapai Rp 56,54 triliun
(setara dengan US$ 6,28 miliar dengan
patokan nilai tukar US$ 1 = Rp 9.000,-), maka
pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp
110,95 triliun (US$ 12,33 miliar). Walaupun
sempat mengalami penurunan pada tahun
2006 menjadi Rp 74,51 triliun (US$ 8,28 miliar),
namun pada tahun 2007 total nilai realisasi
investasi kembali meningkat menjadi Rp
127,93 triliun (US$ 14,14 miliar).
Selama tahun 2007 realisasi investasi
PMDN terbesar dibukukan oleh sektor/
bidang usaha industri kertas, barang dari
kertas dan percetakan yang mencapai Rp 14,55
triliun (sebanyak delapan proyek); disusul
industri makanan Rp 5,37 triliun (27 proyek);
industri logam, mesin dan elektronika Rp
3,54 triliun (17 proyek); tanaman pangan
dan perkebunan Rp 3,53 triliun (18 proyek);
dan sektor konstruksi Rp 2,11 triliun (empat
proyek).
Sementara itu, untuk realisasi investasi
PMA, sektor/bidang usaha yang mencatat
nilai realisasi investasi terbesar adalah
sektor transportasi, gudang dan komunikasi

dengan nilai US$ 3,31 miliar (sebanyak 43
proyek); industri kimia dasar, barang kimia
dan farmasi US$ 1,61 miliar (32 proyek);
industri logam dasar, barang logam, mesin
dan elektronika US$ 714,1 juta (99 proyek);
industri makanan US$ 704,1 juta (53 proyek);
dan industri kertas, barang dari kertas dan
percetakan US$ 672,5 juta (11 proyek).
Jika dilihat dari daerah lokasi realisasi
investasi PMDN, selama tahun 2007 provinsi
Jawa Barat menempati urutan pertama
dengan total nilai realisasi investasi PMDN
sebesar Rp 11,35 triliun (35 proyek) disusul
di urutan kedua provinsi Jambi dengan nilai
realisasi investasi PMDN Rp 4,75 triliun (3
proyek) dan DKI Jakarta di urutan ketiga
dengan nilai realisasi investasi PMDN Rp
4,22 triliun (34 proyek). Di urutan kelima
dan keempat masing-masing ditempati
oleh provinsi Riau Rp 3,10 triliun (11 proyek)
dan Sulawesi Tenggara Rp 2,77 triliun (satu
proyek).
Untuk realisasi investasi PMA, provinsi
DKI Jakarta menempati urutan pertama
sebagi lokasi realisasi investasi PMA dengan
total nilai realisasi investasi PMA US$4,68
miliar (365 proyek), disusul Jawa Timur di
urutan kedua dengan nilai US$ 1,69 miliar (62
proyek), Jawa Barat di urutan ketiga dengan
US$ 1,33 miliar (244 proyek), Riau di urutan
keempat dengan US$ 724,0 juta (10 proyek)
dan Banten di urutan kelima dengan US$
707,9 juta (77 proyek).
Jika dilihat dari negara asal investor yang
merealisasikan investasinya selama tahun
2007, Singapura menjadi negara asal investor
terbesar dengan total nilai realisasi investasi
PMA US$ 3,75 miliar (124 proyek), diikuti
Inggris di urutan kedua dengan US$ 1,69
miliar (63 proyek), Korea Selatan di urutan
ketiga dengan US$ 627,7 juta (164 proyek),
Jepang di urutan keempat dengan US$ 618,2
juta (113 proyek) dan Taiwan di urutan kelima
dengan US$ 469,7 juta (33 proyek).
Kegiatan realisasi investasi baru selama
tahun 2007 telah berhasil menambah
penyerapan tenaga kerja sebanyak 265.858
orang yang terdiri dari tambahan penyerapan
tenaga kerja dari realisasi investasi PMDN
sebanyak 86.891 orang dan tambahan
penyerapan tenaga kerja dari realisasi
investasi PMA sebanyak 178.967 orang. ***
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EKSPOR TPT INDONESIA
Diperkirakan Tumbuh 10% Tahun 2008

S

elama tahun 2007 industri Tekstil
dan Produk Tekstil (TPT) nasional
berhasil menyumbangkan devisa
ekspor sebesar US$ 10,06 miliar
atau naik 6,4% dibandingkan devisa ekspor
TPT yang diraih tahun 2006. Dengan nilai
ekspor sebesar itu, Indonesia berhasil
meraih devisa netto (bersih) sebesar US$
8,01% karena selama tahun 2007 Indonesia
juga mengimpor produk TPT sebesar US$
2,05 miliar.
Negara tujuan ekspor TPT Indonesia
selama tahun 2007 masih didominasi oleh
tiga wilayah pasar utama, yaitu Amerika
Serikat (AS) 43%, Uni Eropa (UE) 16% dan
Jepang 5%, sisanya 36% ditujukan ke berbagai
negara lainnya. Ekspor produk TPT Indonesia
terdiri dari serat senilai US$ 0,3 miliar, benang
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US$ 1,89 miliar, kain US$ 1,44 miliar, garment
US$ 5,97 miliar dan produk lainnya US$ 0,46
miliar.Garment memberikan kontribusi
ekspor terbesar terhadap nilai ekspor TPT,
yaitu sebesar 59,3% (92,6% dari produksi
diekspor) dengan pasar utama AS, UE dan
Jepang. Pada tahun 2007 nilai perdagangan
TPT di pasar global mencapai US$ 546 miliar,
sehingga dengan demikian Indonesia hanya
menguasai pangsa pasar sekitar 1,8%.
Ekspor TPT Indonesia ke AS selama
tahun 2007 mengalami pertumbuhan
sekitar 10% menjadi US$ 4,32 miliar dari
US$ 3,93 miliar pada tahun 2006. Dengan
nilai ekspor tersebut maka pada tahun 2007
TPT Indonesia menguasai sekitar 4,39%
pangsa pasar TPT di AS, naik dari 4,21% pada
tahun 2006. Namun secara peringkat, posisi

Indonesia di pasar AS turun dari peringkat
ke-4 menjadi ke-5 karena Vietnam menyalip
ke posisi 4 dengan penguasaan pangsa pasar
4,62% (tahun 2006 sebesar 3,74%).
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan
terjadinya skandal kredit properti yang
dikenal dengan subprime mortgage di AS
pada paruh kedua tahun 2007 diperkirakan
akan mengakibatkan krisis ekonomi di AS
pada tahun 2008 sehingga akan berpengaruh
terhadap permintaan TPT dari berbagai
negara termasuk dari Indonesia. Penciutan
pertumbuhan ekonomi AS diyakini akan
membawa dampak terhadap ekspor TPT
Indonesia ke negeri Paman Sam itu. Namun
sejauh ini belum dapat dipastikan seberapa
besar dampak dari krisis ekonomi tersebut.

Yang pasti persaingan produk TPT impor di
pasar AS akan menjadi semakin ketat pada
tahun 2008.
Ekspor TPT Indonesia ke UE pada
tahun 2007 diperkirakan mencapai US$ 1,65
miliar atau turun sekitar 12% dibandingkan
tahun 2006 yang mencapai US$ 1,88 miliar.
Padahal secara keseluruhan impor TPT UE
dari berbagai negara selama tahun 2007
mengalami kenaikan sekitar 1,2%. Kendati
demikian, TPT Indonesia masih tetap
menguasai pangsa pasar sekitar 1% di UE
dan peringkatnya naik satu tingkat dari
posisi 9 menjadi posisi 8.
“Persaingan TPT di pasar UE pada tahun
2008 juga akan makin ketat khususnya
dengan masuknya kembali TPT China ke
UE karena kebijakan safeguard UE berupa
tambahan bea masuk (BM) terhadap TPT
China berakhir pada tahun 2008. Sebaliknya
ekspor TPT Pakiskan ke UE diperkirakan akan
mengalami penurunan pada tahun 2008
sehubungan dengan memanasnya situasi
politik dan keamanan di Pakistan pasca
pembunuhan Benazir Buttho. Penurunan
ekspor TPT Pakistan ke UE itu merupakan
peluang bagi Indonesia untuk mengisi pasar
yang ditinggalkan Pakistan,” kata Presdir PT
Apac Inti Corpora itu.
Sementara itu, ekspor TPT Indonesia ke
Jepang pada tahun 2007 naik sekitar 2,1%
menjadi US$ 504 juta, demikian juga pangsa
pasar TPT Indonesia di Jepang mengalami
kenaikan dari 1,8% pada tahun 2006 menjadi
2,9% pada tahun 2007. Impor TPT Jepang
sendiri dari seluruh dunia mengalami
kenaikan sebesar 3,3%.
Disepakatinya perjanjian IndonesiaJapan Economic Partnership Agreement
(IJ-EPA) diperkirakan hanya akan membantu
industri TPT nasional berupa bantuan teknis
melalui skema MIDEC (Manufacturing
Industrial Development Centre). Sedangkan
dari sisi perdagangannya tidak banyak
menjanjikan karena TPT Indonesia pasti
kalah bersaing dengan TPT China mengingat
dari segi jarak pengapalan saja TPT Indonesia
sudah sulit bersaing dengan TPT China.
Pengapalan TPT China ke Jepang hanya
membutuhkan waktu selama dua hari,
sedangkan TPT Indonesia butuh 10 hari.
Walaupun secara nilai, ekspor TPT
Indonesia mengalami kenaikan 6,4%
dibandingkan tahun 2006, namun secara
volume, ekspor TPT Indonesia pada tahun
2007 mengalami penurunan sebesar 2,6%

menjadi 1.830.000 ton. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai
ekspor TPT selama tahun 2007 lebih
dikarenakan oleh kenaikan harga satuan
produk TPT Indonesia di pasar dunia.
Sementara itu, impor TPT Indonesia dari
mancanegara selama tahun 2007 mencapai
US$ 2,05 miliar dengan rincian impor serat
senilai US$ 0,98 miliar, benang US$ 0,23
miliar, kain US$ 0,44 miliar garmen US$ 0,15
miliar dan produk lainnya US$ 0,25 miliar.
Secara volume, impor TPT Indonesia dari
mancanegara pada tahun 2007 mencapai
993.000 ton atau mengalami kenaikan 4,6%
dibandingkan tahun 2006.
Konsumsi TPT di dalam negeri sendiri
selama tahun 2007 mengalami kenaikan
sekitar 20% menjadi 1,22 juta ton. Namun
sayangnya kenaikan konsumsi TPT tersebut
lebih banyak melibatkan TPT impor (baik
secara legal maupun illegal). Penjualan
produk TPT lokal di pasar domestik pada
tahun 2007 mengalami penurunan sebesar
42,9% menjadi 260.000 ton dengan pangsa
pasar sekitar 22%. Di pasar domestik,
penjualan produk TPT lokal yang sebagian
besar diisi oleh UKM makin terpuruk dengan
pangsa pasar yang makin menciut dari 45%
pada tahun 2006 menjadi tinggal 22% pada
tahun 2007. Dengan demikian, sekitar 78%
pangsa pasar TPT domestik justru dikuasai
oleh TPT impor yang terdiri dari 7% TPT
impor legal dan 71% TPT impor illegal.
Menurut Benny, walaupun pertumbuhan
ekspor TPT tahun 2007 masih di bawah
target sebesar 10% dan penguasaan pasar
domestik jauh dibawah target sebesar 75%,
namun Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
mengaku optimistis bahwa pada tahun 2008
industri TPT nasional akan tumbuh lebih
baik karena adanya tambahan investasi
sekitar US$ 300 juta selama tahun 2007 yang
diperkirakan baru akan terasa dampaknya
pada tahun 2008.
Dengan tambahan investasi tersebut
dan berdasarkan analisa SWOT mengenai
persaingan dan kondisi industri dan
perdagangan dunia, pada tahun 2008 API
mentargetkan pertumbuhan nilai ekspor
TPT sebesar 10% menjadi US$ 11,06 miliar
dan penguasaan pasar domestik yang lebih
baik yaitu sebesar 60%.
Tambahan investasi itu diperkirakan
mampu meningkatkan kapasitas produksi
sebesar 5%. Sementara itu, tingkat utilisasi
produksi diperkirakan mencapai 80% sebagai

dampak positif dari pelaksanaan program
restrukturisasi dan modernisasi permesinan
di sektor tersebut selama tahun 2007 yang
telah didorong oleh pemerintah melalui
program peningkatan teknologi industri.
Menurut Benny, beberapa tantangan
yang masih akan menghadang industri TPT
nasional selama tahun 2008 diantaranya
adalah iklim bisnis dan usaha di dalam negeri
yang diperkirakan masih akan menghambat
kinerja industri. Beberapa masalah lain yang
juga perlu segera diperbaiki pada tahun 2008
adalah iklim perdagangan di pasar domestik
agar lebih fair khususnya menyangkut
pemberantasan penyelundupan, perlunya
segera diatasi masalah kekurangan pasokan
energi, perbaikan peraturan ketenagakerjaan,
perbaikan tingkat produktivitas tenaga kerja
serta perbaikan infrastruktur. ***

Benang jenis tertentu sebagian masih impor
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EKSPOR TPT INDONESIA
Diperkirakan Tumbuh 10% Tahun 2008

S

elama tahun 2007 industri Tekstil
dan Produk Tekstil (TPT) nasional
berhasil menyumbangkan devisa
ekspor sebesar US$ 10,06 miliar
atau naik 6,4% dibandingkan devisa ekspor
TPT yang diraih tahun 2006. Dengan nilai
ekspor sebesar itu, Indonesia berhasil
meraih devisa netto (bersih) sebesar US$
8,01% karena selama tahun 2007 Indonesia
juga mengimpor produk TPT sebesar US$
2,05 miliar.
Negara tujuan ekspor TPT Indonesia
selama tahun 2007 masih didominasi oleh
tiga wilayah pasar utama, yaitu Amerika
Serikat (AS) 43%, Uni Eropa (UE) 16% dan
Jepang 5%, sisanya 36% ditujukan ke berbagai
negara lainnya. Ekspor produk TPT Indonesia
terdiri dari serat senilai US$ 0,3 miliar, benang
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US$ 1,89 miliar, kain US$ 1,44 miliar, garment
US$ 5,97 miliar dan produk lainnya US$ 0,46
miliar.Garment memberikan kontribusi
ekspor terbesar terhadap nilai ekspor TPT,
yaitu sebesar 59,3% (92,6% dari produksi
diekspor) dengan pasar utama AS, UE dan
Jepang. Pada tahun 2007 nilai perdagangan
TPT di pasar global mencapai US$ 546 miliar,
sehingga dengan demikian Indonesia hanya
menguasai pangsa pasar sekitar 1,8%.
Ekspor TPT Indonesia ke AS selama
tahun 2007 mengalami pertumbuhan
sekitar 10% menjadi US$ 4,32 miliar dari
US$ 3,93 miliar pada tahun 2006. Dengan
nilai ekspor tersebut maka pada tahun 2007
TPT Indonesia menguasai sekitar 4,39%
pangsa pasar TPT di AS, naik dari 4,21% pada
tahun 2006. Namun secara peringkat, posisi

Indonesia di pasar AS turun dari peringkat
ke-4 menjadi ke-5 karena Vietnam menyalip
ke posisi 4 dengan penguasaan pangsa pasar
4,62% (tahun 2006 sebesar 3,74%).
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan
terjadinya skandal kredit properti yang
dikenal dengan subprime mortgage di AS
pada paruh kedua tahun 2007 diperkirakan
akan mengakibatkan krisis ekonomi di AS
pada tahun 2008 sehingga akan berpengaruh
terhadap permintaan TPT dari berbagai
negara termasuk dari Indonesia. Penciutan
pertumbuhan ekonomi AS diyakini akan
membawa dampak terhadap ekspor TPT
Indonesia ke negeri Paman Sam itu. Namun
sejauh ini belum dapat dipastikan seberapa
besar dampak dari krisis ekonomi tersebut.

Yang pasti persaingan produk TPT impor di
pasar AS akan menjadi semakin ketat pada
tahun 2008.
Ekspor TPT Indonesia ke UE pada
tahun 2007 diperkirakan mencapai US$ 1,65
miliar atau turun sekitar 12% dibandingkan
tahun 2006 yang mencapai US$ 1,88 miliar.
Padahal secara keseluruhan impor TPT UE
dari berbagai negara selama tahun 2007
mengalami kenaikan sekitar 1,2%. Kendati
demikian, TPT Indonesia masih tetap
menguasai pangsa pasar sekitar 1% di UE
dan peringkatnya naik satu tingkat dari
posisi 9 menjadi posisi 8.
“Persaingan TPT di pasar UE pada tahun
2008 juga akan makin ketat khususnya
dengan masuknya kembali TPT China ke
UE karena kebijakan safeguard UE berupa
tambahan bea masuk (BM) terhadap TPT
China berakhir pada tahun 2008. Sebaliknya
ekspor TPT Pakiskan ke UE diperkirakan akan
mengalami penurunan pada tahun 2008
sehubungan dengan memanasnya situasi
politik dan keamanan di Pakistan pasca
pembunuhan Benazir Buttho. Penurunan
ekspor TPT Pakistan ke UE itu merupakan
peluang bagi Indonesia untuk mengisi pasar
yang ditinggalkan Pakistan,” kata Presdir PT
Apac Inti Corpora itu.
Sementara itu, ekspor TPT Indonesia ke
Jepang pada tahun 2007 naik sekitar 2,1%
menjadi US$ 504 juta, demikian juga pangsa
pasar TPT Indonesia di Jepang mengalami
kenaikan dari 1,8% pada tahun 2006 menjadi
2,9% pada tahun 2007. Impor TPT Jepang
sendiri dari seluruh dunia mengalami
kenaikan sebesar 3,3%.
Disepakatinya perjanjian IndonesiaJapan Economic Partnership Agreement
(IJ-EPA) diperkirakan hanya akan membantu
industri TPT nasional berupa bantuan teknis
melalui skema MIDEC (Manufacturing
Industrial Development Centre). Sedangkan
dari sisi perdagangannya tidak banyak
menjanjikan karena TPT Indonesia pasti
kalah bersaing dengan TPT China mengingat
dari segi jarak pengapalan saja TPT Indonesia
sudah sulit bersaing dengan TPT China.
Pengapalan TPT China ke Jepang hanya
membutuhkan waktu selama dua hari,
sedangkan TPT Indonesia butuh 10 hari.
Walaupun secara nilai, ekspor TPT
Indonesia mengalami kenaikan 6,4%
dibandingkan tahun 2006, namun secara
volume, ekspor TPT Indonesia pada tahun
2007 mengalami penurunan sebesar 2,6%

menjadi 1.830.000 ton. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai
ekspor TPT selama tahun 2007 lebih
dikarenakan oleh kenaikan harga satuan
produk TPT Indonesia di pasar dunia.
Sementara itu, impor TPT Indonesia dari
mancanegara selama tahun 2007 mencapai
US$ 2,05 miliar dengan rincian impor serat
senilai US$ 0,98 miliar, benang US$ 0,23
miliar, kain US$ 0,44 miliar garmen US$ 0,15
miliar dan produk lainnya US$ 0,25 miliar.
Secara volume, impor TPT Indonesia dari
mancanegara pada tahun 2007 mencapai
993.000 ton atau mengalami kenaikan 4,6%
dibandingkan tahun 2006.
Konsumsi TPT di dalam negeri sendiri
selama tahun 2007 mengalami kenaikan
sekitar 20% menjadi 1,22 juta ton. Namun
sayangnya kenaikan konsumsi TPT tersebut
lebih banyak melibatkan TPT impor (baik
secara legal maupun illegal). Penjualan
produk TPT lokal di pasar domestik pada
tahun 2007 mengalami penurunan sebesar
42,9% menjadi 260.000 ton dengan pangsa
pasar sekitar 22%. Di pasar domestik,
penjualan produk TPT lokal yang sebagian
besar diisi oleh UKM makin terpuruk dengan
pangsa pasar yang makin menciut dari 45%
pada tahun 2006 menjadi tinggal 22% pada
tahun 2007. Dengan demikian, sekitar 78%
pangsa pasar TPT domestik justru dikuasai
oleh TPT impor yang terdiri dari 7% TPT
impor legal dan 71% TPT impor illegal.
Menurut Benny, walaupun pertumbuhan
ekspor TPT tahun 2007 masih di bawah
target sebesar 10% dan penguasaan pasar
domestik jauh dibawah target sebesar 75%,
namun Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
mengaku optimistis bahwa pada tahun 2008
industri TPT nasional akan tumbuh lebih
baik karena adanya tambahan investasi
sekitar US$ 300 juta selama tahun 2007 yang
diperkirakan baru akan terasa dampaknya
pada tahun 2008.
Dengan tambahan investasi tersebut
dan berdasarkan analisa SWOT mengenai
persaingan dan kondisi industri dan
perdagangan dunia, pada tahun 2008 API
mentargetkan pertumbuhan nilai ekspor
TPT sebesar 10% menjadi US$ 11,06 miliar
dan penguasaan pasar domestik yang lebih
baik yaitu sebesar 60%.
Tambahan investasi itu diperkirakan
mampu meningkatkan kapasitas produksi
sebesar 5%. Sementara itu, tingkat utilisasi
produksi diperkirakan mencapai 80% sebagai

dampak positif dari pelaksanaan program
restrukturisasi dan modernisasi permesinan
di sektor tersebut selama tahun 2007 yang
telah didorong oleh pemerintah melalui
program peningkatan teknologi industri.
Menurut Benny, beberapa tantangan
yang masih akan menghadang industri TPT
nasional selama tahun 2008 diantaranya
adalah iklim bisnis dan usaha di dalam negeri
yang diperkirakan masih akan menghambat
kinerja industri. Beberapa masalah lain yang
juga perlu segera diperbaiki pada tahun 2008
adalah iklim perdagangan di pasar domestik
agar lebih fair khususnya menyangkut
pemberantasan penyelundupan, perlunya
segera diatasi masalah kekurangan pasokan
energi, perbaikan peraturan ketenagakerjaan,
perbaikan tingkat produktivitas tenaga kerja
serta perbaikan infrastruktur. ***

Benang jenis tertentu sebagian masih impor
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INDUSTRI SEPATU 2008
Akan Tumbuh di atas 5%

Industri sepatu, merupakan salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja, pada
tahun 2008 industri ini diharapkan tumbuh lebih dari 5%.

I

ndustri persepatuan merupakan salah
satu jenis industri yang cukup penting
bagi perekonomian nasional. Selain
sebagai penghasil devisa negara, industri
persepatuan juga mampu menyerap tenaga
kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Hal
itu tidak terlepas dari karakteristik industri
persepatuan yang selama ini dikenal sebagai
salah satu industri padat karya.
Walaupun sempat mengalami pasang
surut dalam beberapa tahun terakhir
ini, industri persepatuan nasional kini
mulai memperlihatkan kembali geliat
kebangkitannya di tanah air dengan mulai
masuknya kembali sejumlah investasi dari
luar negeri yang merelokasi pabrik sepatunya
ke tanah air.
Departemen Perindustrian (Deperin)
sendiri menyatakan optimistismenya bahwa
industri persepatuan di dalam negeri akan
mengalami pertumbuhan lebih dari 5%
pada tahun 2008. hal ini terkait dengan
terealisasinya sejumlah kegiatan investasi
baru di industri persatuan nasional selama
tahun 2007 lalu.
Direktur Industri Aneka Departemen
Perindustrian, Nugraha Sukmawijaya mengatakan pertumbuhan industri persepatuan
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(alas kaki) selama tahun 2008 diperkirakan
akan lebih tinggi dibandingkan dengan
partumbuhan yang dicapai tahun 2007.
“Kalau pada tahun lalu pertumbuhan
industri persepatuan hanya mencapai sekitar
2,5%, pada tahun 2008 ini kami optimistis
pertumbuhannya bisa lebih dari 5%. Hal itu
tidak terlepas dari kenyataan banyaknya
investasi baru selama tahun 2007,” kata
Nugraha.
Selama tahun 2007 tercatat tidak kurang
dari tujuh perusahaan baru yang melakukan
investasi di industri persepatuan di dalam
negeri sehingga jumlah perusahaan skala
menengah-besar kini bertambah dari sebelumnya hanya 18 perusahaan menjadi 25
perusahaan.
Dengan bertambahnya jumlah perusahaan skala menengah-besar itu, Nugraha
mengharapkan industri persepatuan mampu
menyediakan lapangan kerja yang lebih
banyak.
Pada tahun 2006, kata Nugraha, 18
perusahaan industri sepatu skala menengah
besar mampu menyerap tenaga kerja sekitar
250.000 orang. Pada tahun 2008, dengan
beroperasinya tujuh industri persepatuan
baru diharapkan tersedia tambahan lapangan

kerja baru bagi 100.000 orang pencari kerja.
Nugraha mengatakan investasi terakhir
di industri persepatuan selama tahun 2007
masuk pada bulan November 2007. Kegiatan
investasi yang dilakukan sebuah perusahaan
asing itu membidik pasar sepatu olahraga
dan kulit dengan total kapasitas produksi 1,3
juta pasang per bulan. Perusahaan lainnya
yang juga melakukan investasi pada tahun
2007 adalah PT Cinderela di Jawa Timur yang
memproduksi sepatu kulit untuk tujuan
ekspor.
Lima perusahaan lainnya telah
merencanakan untuk menanamkan dana
investasi mereka senilai US$ 23,4 juta atau
setara dengan Rp 215 miliar untuk modal kerja
awal , masing-masing perusahaan memiliki
kapasitas produksi sebesar 300.000 pasang
per bulan.
Masih pada bulan November 2007,
sebanyak 20 pengusaha sepatu dari Taiwan
juga telah menyampaikan keinginannya
untuk menanamkan investasi dan meminta
bantuan Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) untuk memfasilitasi rencana
tersebut dengan menyediakan lahan seluas
500 hektar. Lahan itu nantinya akan dijadikan
sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) alas
kaki. Pemerintah sendiri merekomendasikan
tiga lokasi KEK, yaitu di Gresik, Ungaran dan
Sidoarjo.
“Dengan konsep KEK mereka bisa
mendapatkan fasilitas keringanan pajak
penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal
di Bidang-bidang Usaha dan atau Daerahdaerah Tertentu,” kata Nugraha.
Untuk meningkatkan daya saing
industri persepatuan di dalam negeri,
pemerintah
kini
sedang
menjajaki
kemungkinan mengikutsertakan sejumlah
perusahaan pelaku industri persepatuan di
tanah air dalam kegiatan pameran sepatu
internasional di Milan, Italia. Sebelumnya
sejumlah pelaku industri sepatu di dalam
negeri sudah pernah mengikuti pameran
sepatu internasional di Dusseldorf,
Jerman.***

REALISASI INVESTASI 2007
Mencapai Rp. 127,93 Triliun

I

klim investasi di tanah air selama tahun
2007 memperlihatkan kecenderungan
yang terus membaik menyusul
disahkannya Undang-undang No.
25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal beserta peraturan perundangundangan pelaksanaan lainnya. Karena
itu, tidaklah berlebihan apabila ATKearney,
sebuah lembaga konsultan manajemen
startegis dunia, menempatkan Indonesia di
urutan ke 21 dari 25 negara yang paling
menarik sebagai tujuan investasi langsung
asing (Foreign Direct Investmen/FDI).
Dalam daftar ‘The Top 25 Most Attractive
FDI Destination’ yang dikeluarkan ATKearney
berdasarkan survey indeks kepercayaan
(confidence index) yang dilakukan lembaga
tersebut pada tahun 2007, Indonesia
ditempatkan di posisi ke-21 di bawah Afrika
Selatan (posisi 19), Meksiko (posisi 18) dan
Turki (posisi 20).
China berada di posisi puncak sebagai
negara yang paling menarik sebagai tujuan
FDI disusul India di urutan kedua, Amerika
Serikat di urutan ketiga, Inggris di urutan
keempat dan Hong Kong di urutan kelima.
Dua negara ASEAN lainnya, yaitu Vietnam
dan Malaysia masing-masing menempati
urutan ke-12 dan 16, sementara Jepang
menempati urutan ke-15.
Salah satu indikator mengenai makin
membaiknya iklim investasi tersebut adalah
meningkatnya realisasi investasi selama
tahun 2007, baik yang dilakukan perusahaan
Penanaman Modal Asing (PMA) maupun
perusahaan Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) M. Lutfi mengatakan realisasi
investasi (berdasarkan penerbitan Izin Usaha
Tetap/IUT) selama tahun 2007 mencapai
nilai total Rp 127,93 triliun atau meningkat
sekitar 71,69% dibandingkan dengan realisasi
investasi pada tahun 2006 yang mencapai
nilai total Rp 74,51 triliun.
Menurut Lutfi, realisasi investasi
senilai Rp 127,93 triliun selama tahun 2007
itu terdiri dari realisasi PMDN senilai Rp

34,87 triliun atau mengalami kenaikan
67,80% dibandingkan dengan realisasi
investasi tahun 2006 yang mencapai Rp
20,78 triliun, dan realisasi PMA senilai US$
10,34 miliar (setara dengan Rp 93,06 triliun)
atau mengalami kenaikan sekitar 73,19%
dibandingkan angka realisasi investasi tahun
2006 yang mencapai US$ 5,97 miliar (setara
dengan Rp 53,73 triliun).
Realisasi investasi didefinisikan sebagai
kegiatan investasi yang sudah direalisasikan
oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan nyata
yang sudah menghasilkan produksi barang/
jasa dan perusahaan sudah memperoleh
Izin Usaha Tetap (IUT) dari pemerintah
(BKPM). Proyek-proyek PMA/PMDN yang
masih dalam tahap pembangunan tidak
dimasukkan dalam kategori tersebut.
M. Lutfi mengatakan angka realisasi
investasi dalam empat tahun terakhir
(sejak tahun 2004) memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Jika pada
tahun 2004 total realisasi investasi baru
(PMA dan PMDN) mencapai Rp 56,54 triliun
(setara dengan US$ 6,28 miliar dengan
patokan nilai tukar US$ 1 = Rp 9.000,-), maka
pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp
110,95 triliun (US$ 12,33 miliar). Walaupun
sempat mengalami penurunan pada tahun
2006 menjadi Rp 74,51 triliun (US$ 8,28 miliar),
namun pada tahun 2007 total nilai realisasi
investasi kembali meningkat menjadi Rp
127,93 triliun (US$ 14,14 miliar).
Selama tahun 2007 realisasi investasi
PMDN terbesar dibukukan oleh sektor/
bidang usaha industri kertas, barang dari
kertas dan percetakan yang mencapai Rp 14,55
triliun (sebanyak delapan proyek); disusul
industri makanan Rp 5,37 triliun (27 proyek);
industri logam, mesin dan elektronika Rp
3,54 triliun (17 proyek); tanaman pangan
dan perkebunan Rp 3,53 triliun (18 proyek);
dan sektor konstruksi Rp 2,11 triliun (empat
proyek).
Sementara itu, untuk realisasi investasi
PMA, sektor/bidang usaha yang mencatat
nilai realisasi investasi terbesar adalah
sektor transportasi, gudang dan komunikasi

dengan nilai US$ 3,31 miliar (sebanyak 43
proyek); industri kimia dasar, barang kimia
dan farmasi US$ 1,61 miliar (32 proyek);
industri logam dasar, barang logam, mesin
dan elektronika US$ 714,1 juta (99 proyek);
industri makanan US$ 704,1 juta (53 proyek);
dan industri kertas, barang dari kertas dan
percetakan US$ 672,5 juta (11 proyek).
Jika dilihat dari daerah lokasi realisasi
investasi PMDN, selama tahun 2007 provinsi
Jawa Barat menempati urutan pertama
dengan total nilai realisasi investasi PMDN
sebesar Rp 11,35 triliun (35 proyek) disusul
di urutan kedua provinsi Jambi dengan nilai
realisasi investasi PMDN Rp 4,75 triliun (3
proyek) dan DKI Jakarta di urutan ketiga
dengan nilai realisasi investasi PMDN Rp
4,22 triliun (34 proyek). Di urutan kelima
dan keempat masing-masing ditempati
oleh provinsi Riau Rp 3,10 triliun (11 proyek)
dan Sulawesi Tenggara Rp 2,77 triliun (satu
proyek).
Untuk realisasi investasi PMA, provinsi
DKI Jakarta menempati urutan pertama
sebagi lokasi realisasi investasi PMA dengan
total nilai realisasi investasi PMA US$4,68
miliar (365 proyek), disusul Jawa Timur di
urutan kedua dengan nilai US$ 1,69 miliar (62
proyek), Jawa Barat di urutan ketiga dengan
US$ 1,33 miliar (244 proyek), Riau di urutan
keempat dengan US$ 724,0 juta (10 proyek)
dan Banten di urutan kelima dengan US$
707,9 juta (77 proyek).
Jika dilihat dari negara asal investor yang
merealisasikan investasinya selama tahun
2007, Singapura menjadi negara asal investor
terbesar dengan total nilai realisasi investasi
PMA US$ 3,75 miliar (124 proyek), diikuti
Inggris di urutan kedua dengan US$ 1,69
miliar (63 proyek), Korea Selatan di urutan
ketiga dengan US$ 627,7 juta (164 proyek),
Jepang di urutan keempat dengan US$ 618,2
juta (113 proyek) dan Taiwan di urutan kelima
dengan US$ 469,7 juta (33 proyek).
Kegiatan realisasi investasi baru selama
tahun 2007 telah berhasil menambah
penyerapan tenaga kerja sebanyak 265.858
orang yang terdiri dari tambahan penyerapan
tenaga kerja dari realisasi investasi PMDN
sebanyak 86.891 orang dan tambahan
penyerapan tenaga kerja dari realisasi
investasi PMA sebanyak 178.967 orang. ***
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P T S RIBO G A
RAT U RAYA
Bantu Industri Pangan Berbasis Terigu di Jateng dan DIY
Lonjakan harga gandum di pasar dunia yang terjadi sejak tahun
2007 lalu, telah mengakibatkan harga terigu di pasar dalam negeri
mengalami lonjakan kenaikan yang cukup tinggi. Walaupun
kalangan produsen terigu nasional sudah menyiasati dengan
menaikkan harga terigu secara bertahap namun secara kumulatif
sejak tahun lalu sampai kini harga terigu mengalami kenaikan
cukup tinggi sekitar 70%.

T

Karet dan Barang dari Karet merupakan salah satu penyumbang terbesar ekspor non-migas

pangsa sebesar 14,25% dari total nilai ekspor
nonmigas Indonesia.
Amerika Serikat juga masih tetap
menjadi tujuan ekspor terbesar kedua bagi
produk nonmigas Indonesia dengan nilai
ekspor sebesar US$ 11,33 miliar atau dengan
pangsa ekspor nonmigas sebesar 12,32%.
Singapura menempati urutan ketiga
sebagai negara tujuan ekspor nonmigas
dengan nilai ekspor selama tahun 2007
sebesar US$ 8,91 miliar atau dengan pangsa
nilai ekspor nonmigas sebesar 9,69%.
Negara tujuan ekspor nonmigas di
urutan berikutnya adalah China dengan
nilai ekspor US$ 6,67 miliar (7,26%), Malaysia
US$ 4,56 miliar (4,97%), Korea Selatan
US$ 3,74 miliar (4,07%), Taiwan US$ 2,33
miliar (2,54%) dan Australia US$ 1,87 miliar
(2,04%). Sbagai kelompok negara, Uni Eropa
yang beranggotakan 27 negara menjadi
tujuan ekspor yang cukup potensial bagi
produk ekspor nonmigas Indonesia dengan
kontribusi sebesar US$ 13,30 miliar atau
dengan pangsa sebesar 14,46%.
Sementara itu, total nilai impor Indonesia
selama tahun 2007 mencapai US$ 74,40
miliar atau naik sekitar 21,84% dibandingkan
dengan total nilai impor tahun 2006 yang
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ekspor nonmigas dari
produk sektor industri
selama tahun 2007
mencapai US$ 75,93 miliar
atau meningkat 16,76%
dibandingkan dengan
ekspor produksi industri
tahun 2006 yang mencapai
US$ 65,02 miliar.
mencapai US$ 61,07 miliar. Dari total nilai
impor selama tahun 2007 tersebut, nilai
impor nonmigas mencapai US$ 52,52 miliar
(70,59% dari total nilai impor tahun 2007)
atau mengalami kenaikan sebesar 24,75%
dibandingkan dengan nilai impor nonmigas
tahun 2006 yang mencapai US$ 42,10 miliar.
Sedangkan nilai impor migas tahun 2007
mencapai US$ 21,88 miliar (29,41% dari total
nilai impor tahun 2007) atau mengalami
kenaikan 15,38% dibandingkan dengan nilai
impor migas tahun 2006 yang mencapai US$
18,96 miliar.
Impor golongan barang Mesin/Pesawat

Mekanik (HS 84) menempati urutan
pertama dalam kegiatan impor nonmigas
tahun 2007 dengan nilai US$ 9,33 miliar
atau memberikan kontribusi sebesar 17,76%
terhadap total nilai impor nonmigas tahun
2007. Golongan barang Mesin dan Peralatan
Listrik (HS 85) menempati urutan kedua
dengan total nilai impor sebesar US$ 4,75
miliar atau memberikan kontribusi 9,04%
terhadap total nilai impor nonmigas tahun
2007. Golongan barang Besi dan Baja
menempati urutan ketiga dengan total nilai
impor sebesar US$ 4,17 miliar atau dengan
pangsa impor nonmigas tahun 2007 sebesar
7,95%.
Golongan barang yang menempati
urutan selanjutnya dalam impor nonmigas
Indonesia selama tahun 2007 adalah Bahan
Kimia Organik (HS 29) US$ 3,88 miliar
(7,39%); Kendaraan dan Bagiannya (HS 87)
US$ 2,41 miliar (4,59%); Plastik dan Barang
dari Plastik (HS 39) US$ 2,19 miliar (4,18%);
Serealia (HS 10) US$ 1,81 miliar (3,44%);
Pesawat Udara dan Bagiannya (HS 88) US$
1,60 miliar (3,05%); Barang dari Besi dan
Baja (HS 73) US$ 1,39 miliar (2,64%); dan
Sisa Industri Makanan (HS 23) US$ 1,15 miliar
(2,18%). ***

entu saja,bagi kalangan industri
makanan yang menggunakan terigu
sebagai bahan baku utamanya,
seperti industri roti, kue, bakery,
mie basah, mie instant dan lain-lain, kenaikan
harga terigu tersebut merupakan beban
berat yang harus dipikul. Mereka harus
menjalankan berbagai program efisiensi
dalam menjalankan kegiatan usahanya agar
usaha mereka tetap bertahan.
Kenaikan harga bahan baku terigu
tentunya merupakan dilema bagi para pelaku
industri pangan berbasis terigu di tengah
kondisi pasar domestik yang kurang begitu
kondusif akibat daya beli masyarakat yang
sedang melemah dewasa ini. Tampaknya,
kenaikan harga terigu bukanlah satu-satunya
masalah yang harus dihadapi kalangan
pelaku usaha dan masyarakat konsumen di
dalam negeri. Sebab para pelaku usaha dan
masyarakat konsumen secara bersamaan
juga harus menghadapi masalah lain,
naiknya berbagai bahan kebutuhan pokok
lainnya sebut saja minyak goreng, gula,
beras, kedelai, jagung, minyak tanah dan
lain-lain.
Untuk mengurangi beban usaha yang
makin berat dan dalam rangka membantu
kalangan industri pangan berbasis terigu di
wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), PT Sriboga
Raturaya, salah satu industri/produsen terigu
nasional yang berlokasi di Semarang, Jawa
Tengah, belum lama ini menyelenggarakan
program bantuan kepada kalangan pelaku
usaha industri pangan berbasis terigu (skala
kecil menengah dan koperasi).

Presdir PT Sriboga Raturaya, Alwin
Arifin, mengatakan untuk membantu
kalangan pelaku usaha industri makanan
berbasis terigu, khususnya kelompok usaha
kecil menengah dan koperasi, pihaknya
memberikan bantuan senilai Rp 1 miliar
kepada 71 koperasi industri makanan berbasis
terigu di Jateng dan DIY.
Bantuan yang merupakan salah satu
bentuk kepedulian sosial perusahaan itu
terbagi dalam dua paket bantuan, yaitu
bantuan dana hibah senilai Rp 400 juta
dan bantuan pinjaman in natura dalam
bentuk terigu senilai Rp 600 juta yang dapat
dikembalikan dalam tempo satu tahun.
Selain memberikan bantuan dalam
bentuk dana segar dan barang, PT Sriboga
Raturaya juga terus memupuk motivasi
kalangan pengurus koperasi dan pengusaha
kecil menengah industri makanan berbasis
terigu di kedua provinsi tersebut, demikian
pula perubahan kiat-kiat bisnis yang bisa
dilakukan kalangan pengusaha industri
makanan berbasis terigu dalam mensiasati
kenaikan harga terigu dewasa ini.
Di wilayah Jateng dan DIY, PT Sriboga
Raturaya memiliki mitra usaha sebanyak 765
pengusaha industri makanan berbasis terigu
yang umumnya memproduksi roti, mi dan
kue. Ke-765 pengusaha tersebut merupakan
anggota dari 71 koperasi binaan PT Sriboga
Raturaya. Akibat lonjakan harga terigu di
dalam negeri akhir-akhir ini, dua koperasi
diantaranya terpaksa menghentikan
kegiatan usahanya dan 14 koperasi lainnya
berada dalam kondisi kritis.
“Sebagianbesarparapengusahamakanan

berbasis terigu mitra kerja PT Sriboga
Raturaya sampai kini masih mampu bertahan,
walaupun sebagian diantara mereka ada yang
kondisinya sudah kritis. Mereka masih terus
berupaya mempertahankan usaha. Karena,
kalau sampai kegiatan usahanya berhenti,
maka puluhan karyawan/buruh yang bekerja
pasti akan kehilangan pekerjaan,” kata Alwin
seraya menambahkan usaha pembuatan
roti dan kue skala kecil menengah
umumnya mempekerjakan sekitar 10
orang keryawan. Sedangkan produsen mi
umumnya memperkerjakan sekitar 20 orang
karyawan.
Menurut Alwin, akibat kenaikan harga
gandum di pasar dunia yang terus merangkak
naik sejak tahun 2007 lalu, harga terigu
di pasar domestik pun diperkirakan terus
mengalami kenaikan sampai bulan MeiJuni 2008. Pada bulan-bulan tersebut harga
terigu di pasar domestik diperkirakan akan
mencapai puncaknya, yaitu pada kisaran
harga Rp 185.000 sampai Rp 210.000 per
karung ukuran 25 kg. Kondisi tersebut dipicu
oleh merosotnya produksi (panen) gandum
di sejumlah negara penghasil gandum utama
dunia serta makin menipisnya stok gandum
dunia yang mencapai titik terendah dalam
kurun waktu 60 tahun terakhir.
Ia mengatakan permintaan terigu di
Indonesia pada tahun 2005 mencapai 3,4
juta ton meningkat menjadi 3,7 juta ton
pada tahun 2006. Namun pada tahun 2007
permintaan terigu di Indonesia mengalami
sedikit penurunan menjadi sekitar 3,5-3,6
juta ton. Sekitar 70% permintaan terigu di
dalam negeri berasal dari kalangan usaha
kecil-menengah (UKM) dan hanya 30%
dari industri menengah-besar. Sekitar 20%
pangsa konsumsi terigu di dalam negeri
selama ini dikuasai oleh industri roti, 20%
oleh industri mi instant, 10% oleh industri
biskuit, 10% oleh industri makanan ringan
(snack), dan 8% industri mi kering dan 32%
oleh industri mi basah.
Pada bulan Februari 2008 harga gandum
jenis soft wheat (USA) telah mencapai US$
553 per ton (FOB). Padahal pada awal tahun
2007 harga gandum sejenis masih sekitar
US$ 300-an per ton. Harga tersebut belum
termasuk ongkos angkut (pengapalan)
sekitar US$ 100 per ton. Karena itu, harga
terigu yang pada tahun 2007 masih sekitar
Rp 110.000 per karung ukuran 25 kg, pada
tahun 2008 ini diperkirakan akan melonjak
menjadi sekitar Rp 180.000 sampai Rp
200.000 per karung. ***
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EKSPOR NON MIGAS
Kalangan pelaku
industri Lampu Hemat
Energi (LHE) nasional
menyatakan kesiapan
mereka memenuhi
seluruh kebutuhan
LHE untuk pengadaan
pemerintah sebanyak 50
juta unit selama tahun
2008.

INDUSTRI
NASIONAL
Siap Penuhi Kebutuhan LHE
Pengadaan Pemerintah

K

esiapan tersebut disampaikan
kalangan industri LHE nasional
yang
tergabung
dalam
Asosiasi Industri Perlampuan
Listrik Indonesia (Aperlindo) menyusul
diluncurkannya rencana pemerintah untuk
membagikan secara gratis 3 unit LHE
per keluarga pada tahun 2008 sebagai
pelaksanaan dari program penghematan
energi listrik di lingkungan rumah tangga.
Ketua Umum Aperlindo, John
Manoppo mengatakan para pelaku
industri perlampuan di dalam negeri telah
menyatakan kesiapan mereka melaksanakan
program penghematan energi listrik melalui
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penggunaan LHE di lingkungan rumah
tangga.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa
untuk tahun 2008 ini pemerintah melalui
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah
merencanakan untuk mengadakan 50
juta unit LHE. Kami, perusahaan pelaku
industri perlampuan yang tergabung dalam
Aperlindo sangat siap untuk memenuhi
seluruh kebutuhan pemerintah tersebut,”
kata John usai mengikuti pertemuan antara
kalangan pelaku industri perlampuan
dengan Menteri Perindustrian Fahmi Idris di
Gedung Departemen Perindustrian Jakarta
belum lama ini.

Menurut John, kesiapan kalangan
industri LHE di dalam negeri itu tidak
terlepas dari kemampuan produksi kalangan
produsen LHE nasional yang cukup besar,
yaitu mencapai 135 juta unit per tahun.
Dengan kapasitas produksi sebesar itu maka
sudah bisa dipastikan kalangan industri
LHE nasional akan mampu memenuhi
seluruh kebutuhan LHE untuk pengadaan
pemerintah.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
sendiri telah melayangkan surat kepada
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pada intinya
merekomendasikan agar dalam pelaksanaan
program penghematan energi listrik tersebut
pemerintah mengutamakan penggunaan
produk LHE buatan dalam negeri.
John mengatakan kegiatan produksi LHE
di Indonesia saat ini sudah dilakukan secara
massal oleh 15 perusahaan dengan total
kapasitas produksi mencapai 135 juta unit per
tahun. Ke-15 perusahaan yang memproduksi
26 merek LHE tersebut telah memiliki
sertifikat Standard Nasional Indonesia (SNI)
sebagai jaminan kualitas produk di tanah air.
Dengan jaminan kualitas itu, LHE produksi
dalam negeri memiliki jaminan life time
selama 6.000 jam tanpa henti dan bergaransi
selama satu tahun. Tidak hanya itu, kalangan
produsen LHE di dalam negeri sudah sejak
lama mengadopsi standard internasional IEC
yang berlaku di seluruh dunia.

Laju pertumbuhan
ekspor Indonesia masih
terus memperlihatkan
kecenderungan yang
cukup menggembirakan
dalam beberapa tahun
terakhir ini. Setelah berhasil
membukukan total nilai
ekspor yang untuk pertama
kalinya menembus level
US$ 100 miliar pada tahun
2006 lalu, total nilai ekspor
Indonesia selama tahun 2007
(Januari-Desember) kembali
mengalami kenaikan cukup
signifikan sebesar 13,09%
dengan meraih devisa ekspor
sebesar US$ 113,99 miliar.

K

enaikan total nilai ekspor tersebut
tidak terlepas dari peranan
ekspor produk nonmigas yang
secara keseluruhan menguasai
sebagian besar perolehan devisa negara
dari kegiatan ekspor. Nilai ekspor nonmigas
Indonesia kembali mengalami kenaikan
cukup signifikan sebesar 15,51% pada tahun
2007 atau dengan perolehan devisa ekspor
sebesar US$ 91,94 miliar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), ekspor nonmigas Indonesia selama
tahun 2007 yang mencapai US$ 91,94 miliar
telah memberikan kontribusi sebesar 80,65%
terhadap total nilai ekspor Indonesia selama
tahun tersebut. Sementara ekspor minyak
dan gas (migas) mencapai US$ 22,06 miliar
atau memberikan kontribusi sekitar 19,35%
terhadap total nilai ekspor nasional.
Secara umum ekspor nonmigas dari produk
sektor industri selama tahun 2007 mencapai
US$ 75,93 miliar atau meningkat 16,76%
dibandingkan dengan ekspor produksi industri
tahun 2006 yang mencapai US$ 65,02 miliar.
Ekspor produk industri tersebut memberikan
kontribusi sebesar 66,60% terhadap total nilai
ekspor nonmigas tahun 2007.

Tahun 2007 Naik 15,51%

Pakaian Jadi, merupakan salah satu andalam ekspor non migas

Ekspor produk sektor pertanian selama
Januari-Desember 2007 mencapai US$ 3,94
miliar atau naik 17,01% dibandingkan nilai
ekspor produk sektor pertanian tahun 2006
yang mencapai US$ 3,36 miliar. Selama tahun
2007, produk sektor pertanian memberikan
kontribusi sebesar 3,45% terhadap total nilai
ekspor nonmigas. Sedangkan produk sektor
Pertambangan dan lainnya menyumbangkan
devisa senilai US$ 12,08 miliar atau naik 7,81%
dibandingkan dengan nilai ekspor sektor
yang sama pada tahun 2006. Kontribusi
sektor Pertambangan dan lainnya terhadap
total ekspor nonmigas tahun 2007 mencapai
10,60%.
Golongan barang Lemak dan Minyak
Hewan/Nabati (HS 15) memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai ekspor
nonmigas tahun 2007 dengan kontribusi
sebesar US$ 10,23 miliar atau menguasai
pangsa ekspor nonmigas sebesar 11,13%.
Penyumbang ekspor nonmigas terbesar
kedua adalah golongan barang Mesin/
Peralatan Listrik (HS 85) dengan nilai ekspor
sebesar US$ 7,44 miliar atau dengan pangsa
ekspor nonmigas sebesar 8,09%.
Penyumbang nilai ekspor nonmigas

urutan selanjutnya adalah golongan barang
Bahan Bakar Mineral (HS 27) sebesar US$
7,06 miliar atau dengan pangsa 7,69%; Karet
dan Barang dari Karet (HS 40) US$ 6,29
miliar (6,84%); Bijih, Kerak dan Abu Logam
(HS 26) US$ 5,10 miliar (5,55%); Mesin-mesin/
Pesawat Mekanik (HS 84) US$ 4,69 miliar
(5,10%); Kertas/Karton (HS 48) US$ 3,33 miliar
(3,62%); Pakaian Jadi Bukan Rajutan (HS 62)
US$ 3,31 miliar (3,60%); Kayu dan Barang dari
Kayu (HS 44) US$ 3,09 miliar (3,36%); dan
Tembaga (HS 74) US$ 2,79 miliar (3,03%).
Kesepuluh golongan barang di atas
memberikan kontribusi total sebesar US$
53,34 miliar terhadap total nilai ekspor
nonmigas nasional selama tahun 2007 atau
dengan pangsa sekitar 58,01%. Di luar sepuluh
golongan barang tersebut menyumbangkan
kontribusi nilai ekspor nonmigas sebesar
US$ 38,60 miliar atau dengan pangsa
sebesar 41,99% terhadap total nilai ekspor
nonmigas.
Selama tahun 2007 Jepang masih tetap
menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi
produk nonmigas Indonesia. Nilai ekspor
nonmigas Indonesia ke Jepang pada tahun
2007 mencapai US$ 13,10 miliar atau dengan
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Menurut
Sudirman,
persyaratan/
regualasi kendaraan bermotor di Jepang
sangat ketat diantaranya mengenai standard
gas buang yang harus memenuhi standard
Euro III. Selain itu, berbeda dengan Gran
Max yang dipasok ke pasar domestik, Gran
Max yang diekspor ke Jepang juga dilengkapi
dengan tambahan lainnya seperti lampu
kabut belakang dan kantung udara (air bag).
Khusus untuk mobil Gran Max tipe van yang
diekspor ke Jepang dilengkapi dengan ban
di belakang tempat duduk pertama untuk
mencegah tumpahnya barang agar tidak
menimpa penumpang di depan.
Di luar standard tersebut, semua
spesiﬁkasi Gran Max yang diekspor ke
Jepang merupakan pilihan/optional. Namun
demikian, Sudirman mengakui bahwa ekspor
mobil CBU Gran Max ke Jepang yang telah
dimulai pada tanggal 5 Februari 2008 itu
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
mobil niaga (pick up dan van) Toyota
Motor Company di pasar Jepan, seperti
bagian interior dalam mobil tidak boleh ada
sambungan dan semua pekerjaan harus
betul-betul rapi dan tidak boleh ada cacat.
Mobil Daihatsu Gran Max yang diekspor
ke Jepang seluruhnya memiliki kapasitas
mesin 1.500 cc, sedangkan Daihatsu Gran
Max untuk kebutuhan pasar domestik ada
yang memiliki kapasitas mesin 1.300 cc
ada juga yang 1.500 cc. Masing-masing tipe
diproduksi dalam dua grade dan seluruh
produksi mobil Gran Max kini telah mencapai
kandungan lokal 80%.
“Dengan diterimanya produk ADM di
Jepang maka berarti kualitas hasil produksi
ADM telah memenuhi standard global,
bahkan standard Jepang yang dikenal sangat
ketat. Standard kualitas yang sama juga kami
terapkan untuk seluruh produk yang kami
produksi, termasuk untuk pasar domestik,”
tutur Sudirman.
Sudirman mengakui persiapan untuk
proyek ekspor ke Jepang tersebut dilakukan
selama empat tahun (mulai dari survey sampai
produk dipasarkan), sedangkan kegiatan
pengembangan produknya sendirinya
dilakukan selama 2,5 tahun. Persiapan
tersebut diantaranya meliputi peningkatan
kapasitas produksi menjadi 211.000 unit per
tahun pada Nopember 2007, pembangunan
fasilitas Vehicle Logistic Centre (VLC)
sebagai tempat penyimpanan sementara dan
mengatur distribusi ekspor, mempersiapkan
car terminal di pelabuhan sebagai tempat
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Daihatsu Grand Max telah memenuhi standard global bahkan standard Jepang yang dikenal
sangat ketat

penyimpanan dan pengecekan kualitas akhir
sebelum kendaraan dinaikkan ke kapal untuk
diekspor. Persiapan tersebut membutuhkan
dana investasi sebesar Rp 2 triliun yang telah
dilakukan pada tahun 2006-2007.

Kontrak Ekspor 18.000 Unit
Sudirman mengatakan saat ini PT ADM
telah mengantongi kontrak penjualan ekspor
mobil CBU Gran Max dengan Toyota Motor
Company di Jepang sebesar 18.000 unit per
tahun. Dengan kontrak ekspor sebesar itu,
PT ADM rata-rata akan mengapalkan mobil
CBU Gran Max sebanyak 1.500 unit per bulan
ke Jepang terhitung mulai bulan Februari
2008.
“Untuk memenuhi permintaan mobil
Gran Max baik di pasar ekspor maupun di
pasar domestik, PT ADM kini memproduksi
rata-rata 4.000 unit Gran Max. Sebanyak
1.500 unit diantaranya diekspor ke Jepang,
sedangkan 2.500 unit lainnya untuk
memenuhi kebutuhan pasar domestik dan
ekspor ke negara lainnya,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, sejak awal PT
ADM sudah mengikat komitmen dengan
Toyota Motor Company di Jepang untuk
mengekspor 1.500 unit Gran Max per bulan
(dengan merek Toyota Lite Ace dan Toyota
Town Ace). Sedangkan untuk mengisi
pasar domestik dan ekspor ke negara
lainnya, PT ADM telah mentargetkan untuk
memproduksi 2.300 sampai 2.500 unit Gran
Max per bulan sehingga total produksinya
mencapai 4.000 unit per bulan.
Saat ini PT ADM telah mendapatkan

pesanan pembelian (indent) Gran Max di
pasar domestik sebesar 5.000 unit sampai
lima bulan ke depan. Penjualan semua produk
mobil PT ADM di dalam negeri saat ini juga
harus dilakukan secara indent. Namun
komitmen ekspor tetap harus dipenuhi lebih
dahulu, baru kelebihannya untuk memenuhi
kebutuhan domestik dan ekspor ke negara
lainnya. Kendati demikian untuk memenuhi
permintaan yang terus meningkat, PT ADM
akan terus meningkatkan produksi Gran
Max secara bertahap.
Sebelumnya PT ADM juga telah
mengekspor
berbagai
mobil
hasil
produksinya ke berbagai negara baik dalam
keadaan utuh (CBU) maupun terurai (CKD).
Beberapa tipe mobil yang telah diekspor
diantaranya Toyota Avanza sebanyak 3.000
unit per bulan (ke Malaysia, Thailand, Brunei,
Filipina dan Afrika Selatan), Daihatsu Terios,
Xenia Toyota Rush ke Amerika Latin, Kuwait,
Arab Saudi, Jepang, Malaysia dan lain-lain.
Direktur Keuangan PT ADM, Wiltarsa
Halim mengatakan selama tahun 2007 PT
ADM berhasil memproduksi 152.000 unit
mobil dan membukukan penjualan senilai
Rp 13 triliun. Pada tahun 2008 PT ADM
mentargetkan produksi mobil 200.000 unit
dengan nilai penjualan senilai Rp 17 triliun.
Dari produksi 200.000 unit itu, PT ADM
mentargetkan volume ekspor sebanyak
46.000 unit (Toyota Avanza, Daihatsu Xenia,
Toyota Rush, Daihatsu Terios dan Daihatsu
Gran Max).***

Industri LHE, industri perlampuan di dalam negeri siap memenuhi seluruh kebutuhan
pemerintah dalam rangka program penghematan energi listrik pemerintah.

Penggunaan LHE, kata John, kini telah
menjadi tuntutan dunia internasional karena
penggunaan LHE mampu memberikan
kontribusi terhadap efisiensi dan
penghematan energi listrik global. Selain itu,
penggunaan LHE juga mampu mengurangi
dampak negatif terhadap perubahan iklim
dunia. “Kalangan industri perlampuan listrik
Indonesia telah berhasil menjawab tuntutan
tersebut dengan membangun fasilitas
produksi LHE secara massal.”
Namun demikian, John
mengakui dari 26 merek LHE yang
sudah diproduksi di dalam negeri
itu baru sekitar 15 merek saja yang
layak mengikuti proses tender
pengadaan LHE pemerintah yang
diselenggarakan oleh PT PLN. Hal
itu terjadi karena dari 76 merek
hanya 15 merek saja yang sudah
memenuhi persyaratan kualitas
yang ditetapkan PT PLN.
“Dari 26 merek LHE produksi
dalam negeri yang telah memiliki
sertifikat SNI, baru sebanyak 15
merek yang telah mendapatkan
labelisasi tingkat hemat energi dengan
predikat empat bintang sesuai persyaratan
tender yang ditetapkan PT PLN,” kata John.
Ke-15 merek LHE itu, sudah menjalani
tes pencahayaan di laboratorium milik

“Kalangan industri
perlampuan listrik
Indonesia telah berhasil
menjawab tuntutan
tersebut dengan
membangun fasilitas
produksi LHE secara
massal.”

Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
(ESDM), Sucofindo serta di laboratorium milik
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT). Hasil dari pengujian menunjukkan
bahwa ke-15 merek LHE itu mampu bekerja
selama 6.000 jam tanpa henti. Selain itu,

ke-15 LHE produksi dalam negeri itu juga
memenuhi standard PT PLN karena memiliki
tingkat pencahayaan minimal 85% setelah
dinyalakan selama 100 jam.
Ke-15 merek LHE produksi dalam negeri
yang sudah mendapatkan predikat empat
bintang itu adalah Visicom, Luxram, Chiyoda,
Focus, Sinar, Maspion, Electra, Eterna, Elitech,
Lektron, Sharp, Panasonic, Vyba, Nico dan
Hannocs.
John sangat mengharapkan agar dalam
pelaksanaan program penghematan energi
listrik melalui pembagian 3 unit LHE kepada
setiap rumah tangga pemerintah c.q. PT PLN
betul-betul memprioritaskan penggunaan
produk LHE buatan dalam negeri. Sebab,
selain industri LHE nasional sudah sangat
siap untuk memasok seluruh kebutuhan LHE
pemerintah, juga mampu memenuhi semua
persyaratan teknis yang ditetapkan PT PLN.
“Kami sangat mengharapkan kasus yang
terjadi pada program konversi minyak tanah
ke LPG yang berakhir dengan diimpornya
2 juta unit tabung LPG dari luar negeri
beberapa waktu lalu tidak terjadi pada
kasus pengadaan pemerintah untuk LHE
ini. Sebab, situasi dan kondisi industri LHE
sangat berbeda dengan situasi dan kondisi
yang dialami industri tabung LPG ketika itu,”
kata John.
Sampai saat ini, kata John, kalangan
produsen LHE di dalam negeri telah
menanamkan investasi senilai US$ 314 juta
untuk membangun fasilitas produksi LHE
di dalam negeri yang telah dilakukan dalam
beberapa tahun terakhir ini khususnya pasca
penerapan ketentuan SNI wajib lampu swa
ballast pada tahun 2001. Kegiatan investasi
di industri LHE di dalam negeri semakin
gencar setelah pada tahun 2005 pemerintah
melakukan harmonisasi tarif bea masuk (BM)
dengan menurunkan tarif BM komponen
LHE dari 15% menjadi 5% dan sebaliknya
menaikan tarif produk jadi LHE dari 5%
menjadi 15%.
Dengan investasi sebesar US$ 314 juta
dan kapasitas produksi mencapai 135 juta
unit per tahun, industri LHE di dalam negeri
kini mampu menyerap tenaga kerja sekitar
9.000 orang. Investasi itu juga mampu
mendorong tumbuhnya klaster industri
LHE sesuai dengan program klaster industri
elektronika yang dikembangkan Departemen
Perindustrian.***
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NILAI
IMPOR
BAJA
Selama Tahun 2007
Melonjak
Baja merupakan salah satu
produk industri yang sangat
penting untuk mendukung
proses pembangunan di
dalam negeri. Bahkan,
baja merupakan salah
satu produk industri yang
sangat dibutuhkan untuk
mendukung kegiatan
pengembangan industri
itu sendiri. Karena itu,
pemenuhan kebutuhan
baja sangatlah penting
untuk mendukung kegiatan
industrialisasi di dalam
negeri.

S

ejalan dengan perkembangan
pembangunan industri di dalam
negeri, permintaan terhadap baja
pun terus mengalami kenaikan.
Namun sayangnya sampai saat ini industri
pemasok baja di dalam negeri belum mampu
memenuhi seluruh kebutuhan baja nasional.
Akibatnya, sebagian kebutuhan baja di
dalam negeri terpaksa harus dipenuhi dari
baja impor yang volume maupun nilainya
cenderung terus meningkat dari tahun ke
tahun.
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Ekspor Mobil Daihatsu Gran Max

Mobil CBU Buatan Indonesia
Tembus Pasar Jepang
Tanggal 5 Februari 2008 menjadi tonggak sejarah baru dalam industri otomotif Indonesia.
Karena pada tanggal tersebut untuk pertama kalinya sebuah industri otomotif Indonesia,
yaitu PT Astra Daihatsu Motor (ADM) melakukan ekspor mobil dalam keadaan utuh
(completely built-up/CBU) ke pasar Jepang yang dikenal sangat ketat persyaratan standard
kualitasnya. Mobil dalam keadaan utuh buatan Indonesia yang untuk pertama kalinya
menembus pasar Jepang itu tidak lain adalah Daihatsu Gran Max.

Daihatsu Gran Max, ekspor dalam bentuk CBU untuk memenuhi kebutuhan mobil niaga di
pasar Jepang

E

kspor mobil Gran Max dalam
keadaan utuh itu juga sekaligus
menandai dimulainya era baru
industri otomotif Indonesia yang
kini telah mampu memasuki jaringan pasar
di negara yang selama ini dikenal sebagai
salah satu pemain global yang terkemuka,
yaitu Jepang.
Tentu saja ekspor mobil Gran Max dalam
bentuk utuh itu mendapat apresiasi dan
pujian dari pemerintah maupun dari berbagai
kalangan pelaku industri otomotif. Menteri
Perindustrian Fahmi Idris menyatakan
keberhasilan PT ADM menembus pasar
Jepang merupakan suatu prestasi luar
biasa dan patut diberikan apresiasi karena
ekspor dalam keadaan utuh ke Jepang baru
pertama kalinya dilakukan sejak Indonesia

mengembangkan industri otomotif pada
awal dekade tahun 1970-an.
Menurut Menperin, Jepang selama
ini dikenal sangat ketat dalam hal kualitas
produk apapun yang akan dipasarkan ke
Jepang, apalagi kendaraan jenis niaga yang
diekspor ke Jepang itu dibeli oleh Toyota
Motor Company yang merupakan salah
satu raksasa otomotif dunia. “Kalau produk
tersebut diterima oleh publik Jepang maka
peluang kendaraan niaga buatan Indonesia
ini akan sangat besar untuk bisa menembus
pasar di berbagai negara,” kata Menperin
dalam sambutan yang dibacakan Dirjen
IATT Budi Dharmadi pada acara peluncuran
ekspor perdana Gran Max.
Pemerintah, kata Menperin, terus
berupaya mewujudkan industri otomotif

nasional yang kokoh dan kuat. Upaya
tersebut telah membuahkan hasil dengan
mampunya produk otomotif Indonesia
menembus pasar global, bahkan pasar di
negara pemain utama industri otomotif
dunia, yaitu Jepang. Hal itu juga sekaligus
mematahkan pendapat bahwa Indonesia
sedang
mengalami
deindustrialisasi.
Berhasilnya PT ADM menembus pasar mobil
CBU Jepang merupakan fakta bahwa industri
nasional tetap tumbuh dengan baik.
Pertumbuhan
industri
otomotif
nasional, tambah Menperin, tidak terlepas
dari perkembangan pasar otomotif di dalam
negeri yang mengalami pertumbuhan positif
serta kegiatan ekspor produk otomotif
termasuk komponennya yang mengalami
pertumbuhan cukup signiﬁkan. Selama tahun
2007 penjualan produk otomotif di dalam
negeri mengalami pertumbuhan cukup
signiﬁkan dari 380.000 unit pada tahun 2006
menjadi 443.000 unit pada tahun 2007.
Sementara itu, penjualan ekspor mengalami
peningkatan cukup tinggi sebesar 83% dari
30.000 unit pada tahun 2006 menjadi 55.000
unit pada tahun 2007.
Vice President Director PT ADM,
Sudirman MR mengatakan ekspor mobil
CBU Gran Max ke Jepang yang telah dimulai
pada tanggal 5 Februari 2008 itu dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan mobil niaga
(pick up dan van) Toyota Motor Company
di pasar Jepang. Karena itu, mobil CBU Gran
Max yang diekspor ke Jepang itu diberi merek
Toyota Lite Ace dan Toyota Town Ace. Kedua
produk tersebut dirancang dengan basis
Daihatsu Gran Max yang baru diluncurkan
pada akhir tahun 2007 namun sebagian
spesiﬁkasinya telah disesuaikan dengan
persyaratan/regulasi di Jepang.
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Kebijakan

PEMERINTAH
CABUT KETENTUAN
SNI WAJIB
TEPUNG TERIGU
Setelah memberlakukan ketentuan Standard Nasional
Indonesia (SNI) secara wajib atas komoditi tepung terigu
selama kurang lebih tujuh tahun (sejak tahun 2001),
pemerintah akhirnya mencabut penerapan ketentuan SNI
wajib tersebut terhitung mulai tanggal 24 Januari 2008 lalu.
Dengan pencabutan ketentuan SNI wajib tepung terigu,
maka ketentuan itu kini dinyatakan tidak berlaku lagi.

K

eputusan pemerintah mengenai
pencabutan
ketentuan
SNI
wajib tepung terigu tersebut
tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Republik Indonesia Nomor
02/M-IND/PER/1/2008 tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 153/MPP/Kep/5/2001
tentang Penerapan Secara Wajib SNI
Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan
(SNI 01.3751-2000/Rev.1995) dan Revisinya
serta Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 323/MPP/Kep/11/2001
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 153/
MPP/Kep/5/2001 tentang Penerapan Secara
Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan
Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995) dan
Revisinya.
Pencabutan ketentuan SNI tepung terigu
secara wajib dilakukan pemerintah c.q.
Menteri Perindustrian dengan alasan untuk
menjamin kelangsungan pasokan tepung
terigu di dalam negeri menyusul terjadinya
perubahan global di bidang teknologi dan
sumber energi baru yang mengakibatkan
adanya pergeseran prioritas pengembangan
komoditas yang mempengaruhi pasokan
tepung terigu. Selain itu, pemerintah juga
menilai bahwa pemberlakuan secara wajib
SNI tepung terigu sebagai bahan makanan
perlu ditinjau sesuai dengan dinamika
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perkembangan yang terjadi.
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian
FahmiIdrismenyatakanbahwapemberlakuan
secara wajib SNI tepung terigu sebagai
bahan makanan akan diatur kembali melalui
regulasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian setelah dilakukan penataan
ulang penerapannya.
Berkaitan dengan kebijakan pencabutan
SNI wajib tepung terigu itu, Dirjen Industri
Agro dan Kimia Departemen Perindustrian,
Benny Wahyudi mengatakan pencabutan
ketentuan SNI wajib tepung terigu itu hanya
dilakukan untuk sementara waktu sampai
bulan April 2008 dan akan diberlakukan
kembali bulab April, atau setelah dibuat
revisinya. Karena itu, kebijakan pencabutan
SNI wajib tepung terigu itu tidak kita
notiﬁkasikan ke WTO karena kita memang
berniat untuk menerapkannya kembali,”
kata Benny.
Keputusan pemerintah untuk mencabut
ketentuan SNI wajib tepung terigu itu
mendapat reaksi cukup beragam dari
berbagai kalangan industri dan produsen
tepung terigu.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen
Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna
Sari Loppies mengatakan kalangan produsen
tepung terigu nasional yang tergabung
dalam Aptindo menyesalkan terbitnya
Peraturan Menperin Nomor 02/M-IND/

PER/1/2008 tentang pencabutan ketentuan
SNI wajib tepung terigu, karena kebijakan
itu akan mengorbankan program nasional
peningkatan gizi bangsa, kebijakan itu juga
tidak akan efektif dalam menurunkan harga
di tingkat konsumen mengingat fortiﬁkasi
yang menjadi inti dari kebijakan SNI wajib
tepung terigu itu hanya memakan biaya
sebesar Rp 15 per kg,” kata Ratna.
Namun Ketua Apegti, Natsir Mansyur
menilai pencabutan wajib Standar Nasional
Indonesia (SNI) tepung terigu mampu
mereduksi penguasaan bisnis secara
kelompok (oligopoli). Selain itu kebijakan
itu dinilai dapat menciptakan keseimbangan
pasar di dalam negeri.
Oligopoli tersebut ditujukan kepada
empat produsen terigu nasional, yaitu
PT.Indofood Sukses Makmur Tbk (Bogasari
Flour Mills), PT. Sriboga Raturaya, PT.
Panganmas Inti Persada, dan PT. Berdikari
Sari Utama Flour Nills. “Jadi industri tidak
boleh terus-menerus bergantung pada
pemain besar itu,”katanya.
Menurut dia, adanya pencabutan wajib
SNI dan rencana pembebasan bea masuk
(BM) terigu dan PPn yang ditanggung
pemerintah akan dapat menjaga stabilitas
harga terigu domestik.
Selain itu, pemain baru di industri terigu
dalam negeri bisa tumbuh dan berkembang.
Jika pemain terigu makin banyak, akan
terjadi kompetisi yang sehat sehingga
diyakini mampu menurunkan harga di pasar
domestik.
“Sebenarnya kebijakan pemerintah
tujuannya disitu, yakni agar terjadi
keseimbangan pasar dengan komposisi 70%
kebutuhan terigu dipasok produsen domestik
dan 30% impor,” paparnya kemarin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat
bahwa selama tahun 2007 nilai impor
baja Indonesia (kelompok Nomor HS 72)
mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu
sebesar 45,7% jika dibandingkan dengan nilai
impor baja pada tahun 2006. Jika pada tahun
2006 nilai impor baja Indonesia mencapai
US$ 2,86 miliar, maka pada tahun 2007 nilai
impornya melonjak menjadi US$ 4,17 miliar.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil
dan Aneka Departemen Perindustrian,
Ansari Bukhari mengatakan lonjakan nilai
impor baja selama tahun 2007 itu terjadi
akibat meningkatnya permintaan baja di
pasar domestik sekitar 40%-60% yang tidak
diimbangi dengan kenaikan produksi oleh
industri baja di dalam negeri.
Selain diakibatkan oleh meningkatnya
permintaan baja di dalam negeri lonjakan
nilai impor produk baja tersebut juga
diakibatkan oleh meningkatnya harga baja
di pasar dunia selama tahun 2007.
Menurut Ansari, lonjakan impor baja
pada tahun 2007 lalu itu merupakan
bukti bahwa permintaan baja di dalam
negeri mengalami peningkatan sepanjang
tahun 2007. Hal itu tidak terlepas dari
mulai gencarnya pelaksanaan proyek
pembangunan infrastruktur di tanah
air termasuk diantaranya program
pembangunan pembangkit listrik tenaga
uap (PLTU) batubara dengan kapasitas total
10.000 Mega Watt (MW).
“Menurut pengamatan saya ada tiga
faktor yang memicu lonjakan impor baja
ke dalam negeri. Pertama, selama tahun
2007 muncul prediksi bahwa harga logam
akan terus meningkat sehingga produsen
domestik berlomba-lomba melakukan impor.
Kedua, nilai tukar rupiah mulai menguat
terhadap US$ menjelang akhir tahun 2007
sehingga produsen domestik memanfaatkan
momentum itu untuk melakukan impor,”
kata Ansari.
Faktor ketiga, lanjut Ansari, disinyalir
terjadi aksi spekulasi impor baja oleh para
spekulan untuk memanfaatkan momentum
sebelum pemerintah memberlakukan Bea
Masuk Anti Dumping (BMAD) baja dimana
para pelaku pasar kini sedang menunggu
keputusan Departemen Keuangan menyusul
selesainya proses investigasi oleh Komite
Anti Dumping Indonesia (KADI) terhadap
produk baja dari sejumlah negara yang
petisinya diinisiasi oleh kalangan produsen
baja di dalam negeri.

Gencarnya pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di tanah air menjadi satu faktor
meningkatnya permintaan terhadap baja.

“Indikasi ke arah prakek spekulasi impor
baja ini tetap ada walaupun untuk melakukan
hal itu tentu dibutuhkan dana yang cukup
besar mengingat harga baja di pasar dunia
yang kini sedang tinggi,” kata Ansari.
Harga baja di pasar dunia sempat
menyentuh angka tertinggi sepanjang
sejarah pada level US$ 800 per metrik ton
untuk produk baja lembaran canai panas
(Hot Rolled Coil/HRC). Kenaikan harga baja
tersebut diperkirakan akan terus berlanjut
pada tahun 2008 sehingga diduga telah
memicu munculnya aksi spekulasi dari
kalangan spekulan yang ingin memanfaatkan
momentum kenaikan harga tersebut dengan
meningkatkan impor baja. Aksi spekulasi
tersebut dimaksudkan untuk menumpuk stok
baja di dalam negeri dengan mendatangkan
baja impor untuk dilepas kemudian ketika
harga baja telah melonjak lebih tinggi.
Ansari memperkirakan volume produksi
baja nasional pada tahun 2007 mencapai
4 juta ton per tahun dimana PT Krakatau
Steel memberikan kontribusi terbesar
dengan tingkat produksi sebesar 2,5 juta
ton. Sementara itu, kebutuhan baja di dalam
negeri selama tahun 2007 diperkirakan
sebesar 6-7 juta ton.
Dengan memperhitungkan harga
HRC ketika menyentuh level US$ 800 per
metrik ton, maka nilai impor baja selama
tahun 2007 yang mencapai US$ 4,17 miliar
dapat dikonversi menjadi sekitar 5 juta
ton. Namun demikian, Ansari mengakui

volume impor baja sebesar itu terlalu besar
mengingat kebutuhan baja di dalam negeri
hanya berkisar sekitar 6-7 juta ton. Selain
itu, jenis produk baja yang termasuk di
dalam kelompok Nomor HS 72 tidak hanya
mencakup HRC melainkan juga termasuk
pellet, sponge, slab, billet, CRC dan wire
rod.
Sementara itu, Direktur Industri
Logam Departemen Perindustrian, I Putu
Suryawirawan mengatakan peningkatan
kebutuhan baja di dalam negeri seharusnya
dapat diimbangi dengan peningkatan
produksi kalangan pelaku industri baja lokal.
Namun sayangnya kalangan produsen baja
nasional selama ini masih banyak yang
terkendala oleh keterbatasan energi dan
mahalnya bahan baku.
Lonjakan volume impor baja seharusnya
menjadi lampu kuning bagi industri baja
nasional untuk segera melakukan ekspansi.
Apalagi kenaikan volume impor baja
diperkirakan akan terus berlanjut pada
tahun-tahun berikutnya karena permintaan
domestik tetap tinggi.
“Kami di Deperin memperkirakan
kebutuhan baja di pasar dalam negeri pada
tahun 2008 akan melonjak sama seperti
tahun 2007, yaitu sekitar 40%-60%. Hal
itu dipicu oleh maraknya proyek-proyek
pembangunan infrastruktur, pembangunan
PLTU batubara 10.000 MW dan meningkatnya pembangunan sektor konstruksi,”
demikian Putu. ***
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BIAYA FREIGHT
MENINGKAT
PT KS Kurangi Porsi Eksport Baja
PT Krakatau Steel (KS), produsen baja terbesar di
Indonesia, akan mengurangi porsi ekspor bajanya
yang sebelumnya mencapai sekitar 20% dari
produksi menjadi sekitar 13% sampai 15%-nya.

P

engurangan porsi ekspor baja itu
dilakukan PT KS terkait dengan
naiknya biaya pengapalan (freight)
baja ke sejumlah negara importir
seperti Australia, India, Malaysia, Singapura,
Vietnam dan Jepang.
Direktur Pemasaran PT KS Irvan
Kamal Hakim mengatakan pengurangan
porsi ekspor baja sebesar 5%-7% tersebut
dilakukan sebagai langkah manajemen untuk
lebih mengefisienkan kegiatan bisnisnya
terutama dalam rangka mengurangi dampak
negatif dari kenaikan biaya pengapalan baja
untuk ekspor. Sepanjang tahun 2007 hingga
awal tahun 2008, biaya pengapalan baja
telah mengalami kenaikan lebih dari 100%
dari US$ 28-US$ 32 per ton menjadi US$ 65
per ton.
Dengan langkah pengurangan porsi
ekspor Irvan mengaku PT KS akan lebih
meningkatkan pasokan baja ke pasar
domestik. Sedangkan kegiatan ekspor akan
dibatasi hanya untuk mempertahankan
konsumen yang selama ini cukup loyal
terhadap PT KS.
Akibat kenaikan biaya pengapalan itu,
kata Irvan, PT KS sejak tahun 2007 lalu
telah menghentikan kegiatan ekspor baja ke
Eropa seperti ke Inggris, Italia dan Spanyol.
Padahal sebelum terjadi kenaikan biaya
pengapalan, volume ekspor baja ke negaranegara tersebut cukup besar. Dengan
kenaikan biaya pengapalan tersebut, PT KS
kini lebih memfokuskan kegiatan ekspor
baja ke negara-negara di sekitar Asia seperti
Malaysia, Singapura, India, Vietnam, Jepang
dan Australia.
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“Volume ekspor sedapat mungkin
kami reduksi. Kegiatan ekspor yang masih
dipertahankan adalah ekspor ke konsumen
yang loyal, tapi kuantitasnya akan sedikit
dikurangi. Pasar industri domestik masih
sangat penting. Ini adalah policy marketing
PT KS,” kata Irvan.
Langkah pengurangan porsi ekspor baja
PT KS itu sebetulnya sudah dilakukan pada
semester II 2007 dan akan dilanjutkan pada
tahun 2008 ini. Sebagian produk baja yang
semula dialokasikan untuk ekspor dialihkan
penjualannya ke pasar domestik. Dengan
demikian pasokan baja dari PT KS ke pasar
domestik akan meningkat.
Kendati demikian Irvan mengakui suatu
ketika kegiatan ekspor baja PT KS dapat saja
ditingkatkan kembali apabila perkembangan
situasi dunia memungkinkan. “Satu saat
ketika keadaan berbalik, seperti biaya freight
menurun, nilai tukar rupiah terhadap US$
lebih dari 10.000 atau 9800 atau pada saat
yang sama demand di dalam negeri tidak
terlalu kuat, maka hitung-hitungannya bisa
berubah.”
Pengalihan pasokan baja dari pasar
ekspor ke pasar domestik tersebut tentunya
sudah diperhitungkan secara matang oleh
manajemen PT KS. Lebih-lebih PT KS sendiri
sudah memprediksikan bahwa volume
konsumsi baja di dalam negeri pada tahun
2008 akan mengalami kenaikan sekitar 10%
dibandingkan dengan volume konsumsi
tahun 2007.
“Kami perkirakan konsumsi baja di
dalam negeri akan naik pada tahun ini
sekitar 10% dari 6 juta ton pada tahun

2007 menjadi sekitar 6,6 juta ton walaupun
harga baja dunia terus mengalami kenaikan.
Diperkirakan pada pertengahan tahun ini
harga baja HRC (baja canai panas/hot rolled
coil) mencapai US$ 800 per ton. Pada awal
Januari 2008 harga HRC telah menembus
US$710 per ton,” tutur Irvan.
Kenaikan harga baja di pasar dunia, dipicu
oleh lonjakan harga bahan baku biji besi (iron
ore), kenaikan biaya pengapalan (freight),
biaya energi a.l. batu bara, pelemahan US$
terhadap Euro, dan konsumsi dunia yang
tumbuh 6,8%.
Situasi ini akan mendorong kalangan
produsen baja di berbagai negara seperti
Malaysia, Thailand, dan Australia melakukan
eskalasi terhadap harga baja yang mereka
produksi. Hampir sama dengan kalangan
produsen baja dunia, industri hulu baja di
dalam negeri pun dipastikan akan menaikkan
harga produk bajanya.
Menurut Irvan, kenaikan harga baja
internasional itu merupakan peringatan
dini khususnya bagi para konsumen baja di
seluruh dunia termasuk di Indonesia. Para
pelaku usaha yang menggarap proyek-proyek
konstruksi, industri perkapalan, pembangkit
listrik dan lain-lain perlu segera menghitung
ulang kegiatan proyek mereka.
“Para
kontraktor
engineering,
procurement and construction (EPC)
proyek-proyek jangka panjang perlu segera
mempertimbangkan kembali masalah harga
agar jangan salah dalam perhitungan,” kata
Irvan.
Sementara itu, GM Pemasaran PT KS
Marsidon Simanungkalit menambahkan
pada tahun 2007 lalu PT KS mengekspor baja
canai panas atau Hot Rolled Coil (HRC) dan
baja canai dingin atau Cold Rolled Coil (CRC)
sekitar 600.000 ton dari total produksi 3,1
juta ton.
Menurut Marsidon, pasar baja di dalam
negeri selama ini cukup menjanjikan dan
menyimpan potensi yang sangat besar untuk
terus digarap secara serius. Hal itu terbukti
dengan terus meningkatnya permintaan
baja di dalam negeri walaupun dengan harga
yang cenderung terus meningkat. Kondisi itu
pula yang telah mendorong para produsen
baja dunia untuk terus memasukkan produk
bajanya ke Indonesia. “Tahun lalu saja impor
baja meningkat sekitar 20%. Karena itu, pada
tahun ini kami akan mengurangi ekspor
sekitar 5% - 7%,” tutur Marsidon. ***

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) sendiri ketika memimpin Rapat
Koordinasi Kerja bersama jajaran Departemen Pertanian di Gedung Departemen
Pertanian tanggal 15 Januari 2008 lalu
menyatakan lonjakan harga kedelai dunia
akhir-akhir ini telah menempatkan Indonesia
pada situasi krisis kedelai.
“Harga kedelai di pasar internasional
memang mengalami kenaikan sangat tajam.
Hal ini tidak terlepas dari masalah supplydemand dimana supply menurun karena
banyak kedelai yang diolah menjadi minyak
kedelai sedangkan permintaan kedelai relatif
stabil sehingga akibatnya harga kedelai
meningkat,” kata Presiden.
Walaupun pemerintah sudah melakukan
berbagai upaya untuk meningakatkan
produksi kedelai di dalam negeri, namun
upaya itu tidak bisa membuah hasil secara
instant sehingga sampai saat ini sebagian
besar kebutuhan kedelai, yaitu sekitar 60%
harus dipenuhi dari impor. Setiap tahunnya
Indonesia membutuhkan pasokan kedelai
sekitar 2 juta ton.
“Tidak mudah untuk meningkatkan
produksi karena selama ini harga kedelai di
dalam negeri sangat murah akibat banyaknya
kedelai impor murah yang masuk ke pasar
domestik. Karena itu, petani tidak tertarik
menanam kedelai karena harganya tidak
kompetitif. Petani sendiri akhirnya lebih
memilih untuk menanam komoditi lain yang
lebih menguntungkan,” kata Presiden.
Untuk mengatasi lonjakan harga
kedelai dunia dalam jangka pendek, kata
Presiden, pemerintah sudah memutuskan
untuk menurunkan tarif BM kedelai dari
10% menjadi 0%. Untuk mengatasi masalah
dalam jangka menengah, pemerintah akan
terus berupaya memperlancar kegiatan
impor kedelai dari luar negeri dengan tujuan
menjamin ketersediaan kedelai bagi kalangan
industri tempe, tahu dan industri makanan
berbasis kedelai lainnya. Pemerintah kini
juga berupaya untuk memperoleh kedelai
impor secara cepat dengan harga yang lebih
murah dari pada kedelai impor dari Amerika
Serikat.
“Pemerintah juga terus melakukan
komunikasi dengan kalangan importir kedelai
agar mereka juga turut menyelamatkan
industri makanan berbasis kedelai di dalam
negeri sedemikian rupa sehingga tidak terjadi
shock atau goncangan baru bagi masalah
pemenuhan pangan di dalam negeri,” tegas

Tempe, Makanan rakyat berbasis kedelai, pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif
BM kedelai dari 10% menjadi 0% untuk mengurangi beban perajin makanan berbasis kedelai
akibat lonjakan harga kedelai.

Presiden.
Menurut Presiden, perkembangan
harga kedelai di pasar domestik tidak logis
karena harganya naik tiap hari, padahal di
pasar dunia harga kedelai tidak naik tiap
hari sehingga menimbulkan goncangan di
kalangan para perajin industri makanan
berbasis kedelai.
Untuk jangka panjang, pemerintah akan
terus mendorong produksi kedelai di dalam
negeri melalui penerapan berbagai kebijakan
yang kondusif. Upaya peningkatan produksi
kedelai nasional sangat penting dilakukan
agar Indonesia tidak selalu tergantung kepada
kedelai impor. Upaya peningkatan produksi
kedelai tersebut akan dilakukan baik melalui
program intensiﬁkasi produksi dengan
meningkatkan produktivitas tanaman
kedelai melalui penggunaan bibit unggul,
memperbaiki
infrastruktur
pertanian
maupun melalui program ekstensiﬁkasi
dengan memperluas lahan kedelai.
“Untuk itu pemerintah akan segera
mengeluarkan serentetan kebijakan untuk
meningkatkan produksi kedelai. Saya sudah
menugaskan Menteri Pertanian dan menteri
terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan
tersebut,” tutur Presiden.
Menurut data Departemen Perindustrian, kebutuhan kedelai untuk bahan
baku industri makanan berbasis kedelai di
dalam negeri setiap tahunnya mencapai
sekitar 2 - 2,2 juta ton, sedangkan produksi
kedelai nasional pada tahun 2007 hanya
sekitar 600.000 sampai 700.000 ton. Tentu
saja kekurangan pasokan tersebut harus
dipenuhi dari impor.
Selain
menetapkan
kebijakan
menurunkan tarif BM kedelai, pemerintah

juga telah mempersiapkan kebijakan
lainnya dalam rangka membantu kalangan
perajin industri tempe, tahu dan industri
makanan berbasis kedelai lainnya dalam
mendapatkan bahan baku kedelai dengan
harga yang terjangkau dan agar produk
makanan yang dihasilkan harganya tetap
dapat terjangkau oleh konsumen. Kebijakan
tersebut diantaranya adalah memperlancar
kegiatan impor kedelai dan kemungkinan
memberikan subsidi untuk menstabilkan
harga kedelai pada level tertentu yang
terjangkau oleh kalangan perajin makanan
berbasis kedelai.
Kedua kebijakan itu sampai saat ini masih
dibahas secara interdep baik menyangkut
mekanisme, prosedur dan kemungkinan
adanya tambahan beban anggaran
pemerintah. Untuk kebijakan memperlancar
kegiatan impor kedelai Departemen
Perdagangan c.q. Ditjen Perdagangan Luar
Negeri bersama Departemen Keuangan c.q.
Ditjen Bea dan Cukai telah beberapa kali
mengadakan pertemuan untuk membahas
kebijakan yang akan diambil dalam rangka
memperlancar kegiatan impor kedelai.
Pemerintah juga merencanakan untuk
memperlancar dan mengeﬁsienkan kegiatan
distribusi dan perdagangan kedelai di dalam
negeri agar para perajin industri makanan
berbasis kedelai dapat memperoleh bahan
baku kedelai dalam jumlah dan waktu
yang tepat serta dalam kisaran harga yang
terjangkau.
Untuk menjaga kestabilan harga
kedelai di dalam negeri, pemerintah juga
merencanakan untuk menetapkan harga
patokan kedelai bagi para perajin industri
makanan berbasis kedelai. ***
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HARGA DUNIA
MELONJAK K

Pemerintah Turunkan BM Kedelai

eputusan pemerintah untuk
menurunkan tarif BM kedelai dari
10% menjadi 0% itu disepakati
dalam rapat koordinasi tingkat
menteri di Kantor Menteri Koordinator
Perekonomian tanggal 14 Januari 2008 lalu.
Seusai rapat Menteri Perdagangan, Mari
Elka Pangestu yang keluar dari ruang rapat
lebih dahulu bersama Menteri Pertanian
Anton Apriyantono menyatakan untuk
mengurangi beban perajin makanan berbasis
kedelai akibat lonjakan harga kedelai maka
pemerintah memutuskan untuk menurunkan
tarif BM kedelai dari 10% menjadi 0%.
Keputusan untuk menurunkan tarif BM
kedelai diambil pemerintah dalam rangka
membantu kalangan perajin industri tempe,
tahu dan makanan berbasis kedelai lainnya
dalam memperoleh bahan baku kedelai
dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan
harga bahan baku kedelai yang terjangkau,
diharapkan para konsumen tempe, tahu
dan makanan berbasis kedelai lainnya tetap
dapat membeli produk makanan yang kini
sudah merakyat tersebut.

NALCO-PEMPROV SUMSEL
Tandatangani MoU Pembangunan Peleburan Alumunium

National Alumunium Company Ltd. (Nalco), perusahaan milik pemerintah (BUMN) India
menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan
pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk membangun fasilitas
peleburan (smelter) alumunium berikut pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di
wilayah Tanjung Api Api, Sumatera Selatan senilai US$ 3,2 miliar.

Aluminium Smelter, National Alumunium Company Ltd. (Nalco), perusahaan milik pemerintah (BUMN) India siap membangun fasilitas peleburan
(smelter) alumunium berikut pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di wilayah Tanjung Api Api, Sumatera Selatan.

P

Untuk membantu kalangan perajin industri tempe,
tahu dan makanan lainnya yang berbasiskan kedelai
(kecap, tauco, susu kedelai, keripik kedelai dll.),
pemerintah akhirnya menurunkan tarif Bea Masuk
(BM) kedelai dari 10% menjadi 0% untuk sementara
waktu hingga harga kedelai di pasar dunia kembali
turun ke level harga yang normal.

20 • Media Industri • No. 1 - 2008

enandatanganan MoU dilakukan
tanggal 11 Januari 2008 lalu di
gedung Departemen Perindustrian,
Jakarta oleh Direktur Keuangan
Nalco, B.L. Bagra dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Mahyuddin NS. Hadir
pula dalam acara penandatanganan MoU
itu antara lain Dirjen Industri Logam, Mesin,
Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen
Perindustrian RI, Ansari Bukhari, Sekretaris
Jenderal Departemen Pertambangan
India, J.P. Singh dan Dutabesar India untuk
Indonesia, Navrekha Sharma.
Usai penandatanganan MoU, Direktur
Keuangan Nalco, B.L. Bagra mengatakan
Nalco akan segera melakukan studi kelayakan

(feasibility study) dan studi teknis lainnya
yang kemudian dilanjutkan dengan proses
persiapan lainnya. Apabila studi kelayakan
dan semua proses persiapan berjalan
lancar, maka Nalco akan segera melakukan
pembangunan fasilitas yang diperlukan.
“Proyek pembangunan smelter dan PLTU
batubara ini akan dilaksanakan dalam dua
tahap. Pada tahap pertama akan dibangun
sebuah fasilitas smelter alumunium dengan
kapasitas produksi sebesar 250.000 ton per
tahun dan sebuah PLTU batubara dengan
kapasitas pembangkitan sebesar 750 MW.
Proyek tahap pertama akan menghabiskan
biaya investasi sekitar US$ 1,8 miliar.
Sedangkan tahap kedua akan menghabiskan

dana investasi sebesar US$ 1,4 miliar
untuk meningkatkan kapasitas produksi
smelter sebesar 250.000 ton per tahun dan
meningkatkan kapasitas pembangkitan
PLTU batubara sebesar 500 MW. Dengan
demikian, secara keseluruhan total kapasitas
produksi smelter menjadi 500.000 ton per
tahun dan kapasitas pembangkitan PLTU
menjadi 1.250 MW,” kata Bagra.
Menurut Bagra, fasilitas peleburan
alumunium itu akan menggunakan bahan
baku berupa alumina yang didatangkan dari
perusahaan induk Nalco di India sedangkan
kebutuhan batubara untuk PLTU dipasok
dari Indonesia sendiri. Rencananya, untuk
pemenuhan kebutuhan batubara itu
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pemerintah provinsi Sumatera Selatan
akan memberikan konsesi kepada Nalco
untuk menjalankan kegiatan penambangan
batubara di daerah Tanjung Api Api.
“Apabila berdasarkan hasil eksplorasi
tidak terdapat cadangan batubara yang
memadai, maka pemerintah provinsi
Sumatera Selatan akan mengatur pasokan
batubara dari pertambangan batubara milik
negara di Tanjung Enim yang kini dikelola
oleh PT Bukit Asam (Persero). Kami akan
membuat kontrak pasokan batubara jangka
panjang dengan mereka selama 30 tahun,”
kata Bagra.
Rencananya, Nalco juga akan
membangun sejumlah infrastruktur lainnya
seperti fasilitas pelabuhan di Tanjung Api Api
dan jaringan rel kereta api dari pelabuhan
ke lokasi smelter. Hal itu sangat penting
untuk mendukung kegiatan transportasi
bahan baku alumina, batubara dan produk
alumuniumnya kelak. Untuk pembangunan
fasilitas pelabuhan, pihak Nalco sudah
membicarakan dengan sebuah perusahaan
kontraktor di Singapura.
Bagra mengatakan untuk smelter tahap
pertama Nalco akan membutuhkan pasokan
alumina sebanyak 500.000 ton per tahun,
demikian juga untuk smelter tahap kedua.
Dengan demikian secara keseluruhan ketika
kedua fasilitas smelter itu beroperasi akan
dibutuhkan alumina sebanyak 1 juta ton.
“Kami memiliki kelebihan produksi alumina
dari pabrik kami di India. Karena itu,
kebutuhan alumina untuk pabrik smelter di
Indonesia akan dipasok dari pabrik alumina
kami di India.”
Menurut
Bagra,
setelah
ditandatanganinya MoU, Nalco akan segera
melakukan studi kelayakan dan selanjutnya
mengurus berbagai aspek hukum kegiatan
investasi lainnya. Dia memperkirakan
studi kelayakan akan memakan waktu
selama enam bulan demikian juga dengan
pengurusan aspek legal akan menghabiskan
waktu selama enam bulan.
“Jadi, kira-kira sekitar 15 bulan dari
sekarang kegiatan pembangunan pabrik/
smelter dan PLTU di Tanjung Api Api sudah
dapat dimulai. Pembangunan pabrik/smelter
berikut PLTU-nya sendiri kami perkirakan
akan menghabiskan waktu selama 3-4 tahun.
Ya, kira-kira paling tidak dalam waktu lima
tahun dari sekarang semua fasilitas sudah
dapat dioperasikan,” tutur Bagra.
Sebelum melirik Indonesia, kata Bagra,
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Tumpukan tTabung LPG impor illegal yang diketemukan aparat Bea & Cukai.Pemerintah
melalui Permendag menetapkan bahwa importir yang akan melakukan importasi LPG terlebih
dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan.

Tumpukan Aluminium Ingot yang siap untuk distribusi.

Nalco sempat melirik Iran dan sejumlah
negara Teluk lainnya namun term and
condition yang ditawarkan pemerintahan
Iran dan negara Teluk lainnya tidak kondusif
bagi kegiatan usaha kami di sana. Negaranegara Teluk itu umumnya tidak mau
memberikan kendali manajemen dan operasi
secara penuh kepada Nalco. Karena itu,
Nalco kemudian tidak melanjutkan rencana
investasi di negara-negara itu.
“Kami juga pernah merencanakan untuk
melakukan investasi di industri alumunium
ini di Afrika Selatan, namun sampai kini
tahapannya masih sangat awal. Kami kini
memfokuskan perhatian di Indonesia dan
setelah penandatanganan MoU ini kami akan
segera melangkah ke tahap selanjutnya,”
tegas Bagra.
Dijen ILMTA Deperin, Ansari Bukhari
mengatakan produksi alumunium nasional
selama ini mencapai 225.000 sampai 250.000
ton alumunium ingot per tahun. Dari jumlah
itu sekitar 40%-nya dikonsumsi di dalam
negeri, selebihnya diekspor ke luar negeri.
Menurut Ansari, kebutuhan alumunium
ingot di dalam negeri sendiri meningkat
rata-rata 17,2% per tahun. Pada tahun 2006
misalnya, total kebutuhan alumunium ingot

di tanah air mencapai sekitar 220.000 ton
dimana 80.000 ton diantaranya dipasok dari
produksi dalam negeri dan selebihnya sekitar
240.000 ton terpaksa harus diimpor. Pada
tahun 2009 kebutuhan alumunium ingot
diperkirakan mencapai 583.600 ton. Untuk
memenuhi kebutuhan alumunium ingot
yang besar tersebut, Indonesia terpaksa
harus mengimpornya dari luar negeri. Pada
tahun 2009 Indonesia diperkirakan harus
mengimpor alumunium ingot sebesar
413.000 ton atau 70,7% dari kebutuhan,
sedangkan produksi hanya mencapai 356.200
ton atau 61,0% dari kebutuhan.
Wakil Gubernur Sumsel, Mahyuddin
NS mengatakan kegiatan investasi Nalco di
Sumsel memiliki arti yang sangat penting
bagi perekonomian di Sumsel mengingat
pembangunan
industri
alumunium
tentunya akan banyak menyerap tenaga
kerja. Dengan demikian, proyek ini dapat
mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Karena itu, Pemda Sumsel sangat berharap
agar penandatanganan MoU dapat segera
dilanjutkan dengan merealisasikan proyek
investasi tersebut. ***

01/M-DAG/PER/1/2008 yang ditandatangani
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu
pada 21 Januari 2008.
Menurut Permendag Nomor 01/M-DAG/
PER/1/2008 tersebut pengadaan LPG dan
tabung LPG ukuran tiga kg untuk keperluan
pengadaan pemerintah dalam rangka
pelaksanaan program konversi penggunaan
minyak tanah ke gas cair dapat dilakukan
melalui impor apabila produksi dalam negeri
tidak mencukupi kebutuhan yang ada.
LPG yang dimaksud adalah sejenis gas
hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan
untuk
mempermudah
penyimpanan,
pengangkutan, penyaluran yang terdiri dari
propana, butana, atau campuran keduanya.
Dalam Permendag itu juga diatur tentang
deﬁnisi tabung gas tiga kilogram yang
merupakan kemasan untuk gas di bawah
tekanan atau gas cair dari besi atau baja
dengan berat isi tiga kilogram dan termasuk
di dalam pos tarif eks-HS 7311.00.91.00.
Permendag
Nomor
01/M-DAG/
PER/1/2008 itu juga mengatur tentang
siapa saja yang dapat melakukan pengadaan
impor LPG dan tabung LPG dari luar negeri.
Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan
impor LPG dan tabung LPG hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum
yang telah mendapat penugasan pemerintah
untuk melakukan importasi khusus untuk

program konversi penggunaan minyak tanah
ke LPG tabung tiga kilogram.
Pemerintah melalui Permendag itu
menetapkan bahwa importir yang akan
melakukan importasi LPG terlebih dahulu
harus mengajukan permohonan tertulis
kepada Menteri Perdagangan melalui
Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan
menggunakan format surat permohonan

yang telah ditentukan.
Surat permohonan tersebut juga harus
dilampiri dengan beberapa dokumen
a.l. izin usaha niaga umum LPG, angka
pengenal importir (API), NPWP, nomor
induk kepabeanan (NIK), dan rekomendasi
dari Dirjen Migas Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sedangkan pengajuan surat permohonan
importasi tabung LPG tiga kilogram
harus disertai dengan bukti dokumen
penugasan dari pemerintah, API, NPWP,
NIK, dan rekomendasi dari Dirjen Industri
Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA)
Departemen Perindustrian.
Untuk menjamin ketersediaan LPG dan
tabung LPG tiga kilogram di dalam negeri,
dalam keadaan tertentu pemerintah juga
dapat menugaskan perusahaan lain untuk
melakukan impor LPG dan tabung LPG.
Pemerintah
juga
menetapkan
persyaratan bahwa tabung gas yang akan
diimpor harus memenuhi standar kualitas
yang telah ditentukan, yaitu Standar
Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan
setelah melakukan importasi, importir
yang mendapat persetujuan impor LPG
wajib menyampaikan realisasi impor LPG
kepada Departemen Perdagangan dengan
tembusan kepada Departemen ESDM paling
lama 15 hari dari setiap bulan realisasi impor.
Kewajiban yang sama berlaku pada importir
tabung LPG tiga kilogram dengan tembusan
ke Departemen ESDM dan Depperin. ***

Kegiatan produksi tabung LPG 3 kg disalah satu perusahaan nasional.
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ZHEJIANG
HUA GUANG
SMELTING
GROUP
Bangun Fasilitas Smelter Nikel di Sulteng
Sebuah perusahaan pengolahan nikel terbesar kedua
dari China, Zhejiang Hua Guang Smelting Group Ltd.,
menggandeng sebuah perusahaan pertambangan nasional
PT Kartika Selabumi Group untuk membangun fasilitas
pabrik pengolahan/peleburan bijih nikel (smelter) senilai
US$ 50 juta di wilayah Kabupaten Morowali dan Konae
Sulawesi Tengah.
Tumpukan tabung LPG ukuran 3Kg di salah satu gudang produsen yang siap untuk distribusi

PEMERINTAH ATUR
IMPOR TABUNG LPG
untuk Konversi Minyak Tanah

T

ampaknya kasus impor tabung
LPG di penghujung tahun 2007 lalu
itu menjadi pelajaran berharga bagi
pemerintah
untuk
lebih
memperjelas dan mempertegas aturan
mengenai kegiatan impor tabung LPG
ukuran tiga kilogram berikut LPG-nya sendiri
khususnya terkait dengan pelaksanaan
program pemerintah dalam konversi
penggunaan minyak tanah ke LPG.
Atas dasar itu pemerintah c.q.
Departemen
Perdagangan
kemudian
mengatur kegiatan impor tabung LPG
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berikut LPG untuk pelaksanaan program
konversi minyak tanah ke LPG. Pengaturan
tersebut tertuang dalam ketentuan impor
LPG dan tabung LPG ukuran tiga kilogram
untuk program konversi minyak tanah ke
LPG terutama jika produksi LPG dan tabung
LPG dalam negeri tidak sanggup memenuhi
kebutuhan nasional.
Kegiatan importasi liqueﬁed petroleum
gas (LPG) dan tabung LPG tiga kilogram
untuk program konversi penggunaan minyak
tanah ke gas cair itu diatur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor

Gonjang-ganjing impor tabung
LPG ukuran tiga kilogram
untuk kebutuhan pengadaan
pemerintah dalam rangka
pelaksanaan program konversi
minyak tanah ke LPG yang
sempat mencuat di penghujung
tahun 2007 lalu rupanya menjadi
perhatian serius pemerintah
dalam hal ini Departemen
Perdagangan.

Nickel Smelter, Zhejiang Hua Guang Smelting Group Ltd. perusahaan terbesar kedua di
China dalam industri pengolahan bijih nikel akan bangun fasilitas smelter nickel di Kabupaten
Morowali dan Konae, Sulawesi Tengah.

N

ota kesepahaman (MoU)
mengenai investasi patungan
tersebut ditandatangani kedua
belah pihak pada 23 Januari
2008 lalu di Hotel Four Seasons, Jakarta
masing-masing oleh Michael Cahyadi selaku
Presiden Direktur PT Kartika Selabumi Group
dan Liu Guang Ho selaku Presiden Direktur
Zhejiang Hua Guang Smelting Group Ltd.
China.
Acara penandatanganan MoU antara
lain dihadiri Dirjen Industri Logam, Mesin,
Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen
Perindustrian Ansari Bukhari, mewakili
Menteri Perindustrian, sejumlah pejabat
Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral, Gubernur Sulawesi Tengah H.D.
Paliuju serta Bupati Morowali dan Konae.
Dalam sambutannya, Presiden Komisaris
PT Kartika Selabumi Group, Kiki Syahnakri
mengatakan penandatanganan nota
kesepahaman tersebut dilakukan dalam
rangka pembangunan pabrik peleburan
(smelter) nikel dan pabrik kokas (coke plant)
di Sulawesi Tengah yang diperkirakan akan
menghabiskan dana investasi senilai US$
50 juta.
“Pabrik peleburan nikel yang akan
dibangun melalui kegiatan investasi
patungan antara Zhejiang Hua Guang
Smelting Group Ltd. dan PT Kartika
Selabumi Group ini pada tahap awal atau
tahun pertama akan memiliki kapasitas
produksi sebesar 3.500 ton feronikel per
tahun, sedangkan pabrik kokasnya sendiri
akan memiliki kapasitas produksi 2.500 ton
kokas per tahun,” kata Kiki.
Menurut Kiki, Zhejiang Hua Guang
Smelting Group Ltd. merupakan perusahaan
terbesar kedua di China dalam industri
pengolahan biji nikel. Perusahaan tersebut
telah berhasil mengembangkan teknologi
pengolahan biji nikel yang unggul karena
sangat efisien dan dengan biaya produksi
yang sangat rendah.
“Dengan teknologi unggul yang
dikembangkan Zhejiang Hua Guang
Smelting Group Ltd. maka perusahaan
mampu mengolah biji nikel yang memiliki
kadar logam nikel rendah hingga 0,8% secara
efisien. Dengan penerapan teknologi itu
maka biji nikel berkadar rendah yang selama
ini dibuang begitu saja menjadi memiliki nilai
ekonomis yang tinggi,” kata Kiki.
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Selain itu, tambah Kiki, teknologi
pengolahan biji nikel yang dikembangkan
Zhejiang Hua Guang Smelting Group
Ltd. mampu menghemat biaya produksi
sekitar 30%. Hal itu dapat dicapai berkat
teknologi pengolahan biji nikel Zhejiang
Hua Guang Smelting Group Ltd. yang tidak
menggunakan listrik sebagai sumber energi,
melainkan menggunakan kokas yang juga
dibuat di pabrik kokas yang akan dibangun
berdampingan dengan pabrik peleburan
nikelnya.
Dirjen ILMTA Ansari Bukhari mengatakan
fasilitas pengolahan biji nikel di tanah air
selama ini masih terbatas. Sampai saat ini
hasil pengolahan biji nikel terbatas pada
produk ferronickel yang dihasilkan oleh
PT Aneka Tambang dengan produksi pada
tahun 2006 sebesar 14.500 ton dan produk
nickel matte oleh PT Inco yang pada tahun
2006 produksinya sebesar 71.700 ton.
“Pada saat ini lebih dari 90% produk
itu diekspor ke mancanegara. Bahkan, PT
Aneka Tambang sendiri sampai saat ini
masih melakukan ekspor biji nikel yang pada
tahun 2006 volume ekspornya mencapai 4,3
juta ton,” kata Ansari seraya menambahkan
pemerintah sampai saat ini menetapkan
pengembangan industri berbasis sumber
daya alam termasuk pengolahan lebih lanjut
nikel sebagai prioritas utama.
Menurut Ansari, cadangan biji nikel di
Indonesia sekitar 3,2 miliar ton atau sekitar
5% dari total cadangan biji nikel dunia.
Logam nikel sendiri banyak digunakan untuk
memproduksi baja paduan (seperti stainless
steel dan low alloy steel), superalloy, pelapisan
logam, baterai dan lain-lain, yang banyak
diperlukan untuk pembangunan industri
berbasis metal (mesin/peralatan, tabung,
kendaraan bermotor dan sebagainya). “Saat
ini Indonesia masih mengimpor berbagai
produk baja khusus yang memerlukan nikel
dalam proses pembuatannya.”
Lebih jauh Ansari mengharapkan
kegiatan investasi patungan di industri
pengolahan biji nikel itu mampu
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
sekaligus menjadi sarana proses transfer
teknologi, peningkatan kualitas sumber daya
manusia serta mampu menghasilkan produk
berkualitas yang akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia.
Dalam upaya mendorong perkembangan
industri pengolahan sumber daya alam di
dalam negeri, tambah Ansari, pemerintah
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah
akhirnya menyepakati Rancangan Undang-undang
(RUU) tentang Penggunaan Bahan Kimia dan
Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata
Kimia. RUU tersebut kemudian akan dibawa ke
sidang paripurna DPR bersama pemerintah untuk
disahkan menjadi Undang-undang.

K
Bijih Nickel produksi PT. Aneka Tambang

Pabrik peleburan nikel
yang akan dibangun
melalui kegiatan
investasi patungan
antara Zhejiang Hua
Guang Smelting Group
Ltd. dan PT Kartika
Selabumi Group
telah menyiapkan berbagai insentif antara
lain melalui PP No. 1 Tahun 2007 berupa
insentif perpajakan yang cukup kompetitif.
“Kini sedang dilakukan pembahasan untuk
menyempurnakan lebih lanjut PP No. 1 Tahun
2007. Melalui pembahasan tersebut kami
sangat mengharapkan industri pengolahan
biji nikel ini juga akan mendapatkan insentif
perpajakan dari pemerintah sehingga industri
pengolahan nikel bisa lebih berkembang
termasuk industri yang lebih hilir lainnya,”
tutur Ansari.
Sementara itu, Deputy General Manager
Assistant Zhejiang Hua Guang Smelting
Group Ltd. Terry Yan mengatakan setelah
kedua belah pihak menandatangani MoU,
Zhejiang Hua Guang Smelting Group Ltd.

bersama PT Kartika Selabumi Group akan
segera membentuk tim untuk melakukan
studi kelayakan dan mempersiapkan
berbagai persyaratan legal maupun teknis
lainnya.
“Kami harapkan studi kelayakan dan
semua persiapan bisa selesai dalam beberapa
bulan ini sehingga secara keseluruhan pada
bulan Maret 2008 proses konstruksi pabrik
pengolahan biji nikel berikut pabrik kokasnya
sudah bisa dimulai. Menurut perhitungan
kami proses pembangunan kedua pabrik
tersebut paling cepat akan memakan waktu
selama delapan bulan. Dengan demikian
diharapkan pada akhir tahun 2008 ini atau
awal tahun 2009, kedua pabrik itu sudah bisa
dioperasikan,” kata Terry.
Menurut Terry, dalam investasi
patungan itu PT Kartika Selabumi Group
akan menguasai saham yang lebih besar
ketimbang Zhejiang Hua Guang Smelting
Group Ltd., namun dia menolak menyebutkan
komposisi kepemilikan sahamnya. Dalam
proyek investasi itu PT Kartika Selabumi
Group akan memasok batubara (untuk
pembuatan kokas) maupun biji nikel (untuk
smelter) dari wilayah konsesi kontrak karya
dan kuasa pertambangannya di Sulawesi.
***

esepakatan itu dicapai di dalam
Rapat Kerja antara Tim Gabungan
Komisi I dan Komisi VI DPR RI
bersama Departemen Pertahanan,
Departemen Luar Negeri dan Departemen
Perindustrian pada tanggal 30 Januari 2008.
Hadir dalam Rapat Kerja tersebut Menteri
Pertahanan Juwono Sudarsono dan Menteri
Perindustrian Fahmi Idris.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan RUU tersebut dirumuskan
sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan
dari Convention on the Prohibition of The
Development, Production, Stockpiling and
Use of The Chemical Weapon and Their
Destruction (Konvensi Senjata Kimia/KSK)
sekaligus mempertegas ratiﬁkasi dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998
tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan
Penggunaan Senjata Kimia Berbahaya.
“Konvensi ini merupakan kesepakatan
PBB dalam penggunaan bahan kimia. Ini
sudah menjadi fakta bahwa penggunaan
bahan kimia yang tidak terkendali sangat
berbahaya, tidak hanya dapat membunuh
manusia tapi juga makhluk hidup lainnya.
Karena itu, penggunaannya harus dibatasi,”
kata Menperin.
Dalam RUU
ditetapkan bahwa
penggunaan bahan kimia berbahaya
menjadi senjata kimia dan penyalahgunaan
bahan kimia untuk berbagai kepentingan
sepihak dianggap sebagai tindak pidana dan
akan terkena sanksi berat berupa ancaman
hukuman mati.
Larangan juga berlaku tidak hanya untuk
kegiatan produksi dan peredarannya, tetapi
juga mencakup kegiatan pengembangan,
penyimpanan, penggunaan dan pengalihan
bahan kimia berbahaya kecuali dilakukan
oleh lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh

pemerintah.
Karenanya
setiap
orang
yang
memproduksi,
memiliki,
menyimpan
mentrasfer atau menggunakan bahan
kimia dalam Daftar-1, Daftar-2 dan Daftar 3
wajib memiliki izin dan melaporkan seluruh
kegiatannya kepada menteri terkait. Bagi
institusi ataupun perorangan yang melanggar
diancam dengan sanksi pidana mati.
Bahan kimia dalam Daftar-1 adalah
bahan kimia yang bersifat sangat beracun
dan mematikan yang hanya digunakan untuk
senjata kimia seperti sarin, soman, tabun,
VX dan kelompok prekursor (diantaranya
metilphosponildiplorida dan aminoetil alkil).
Daftar-2 adalah bahan-bahan kimia
yang merupakan bahan kunci untuk
pembuatan senjata kimia, namun memiliki
kegunaan komersial seperti diantaranya
dialkil, phosporamide, asam hidroksiasetik,
quinuclidin 3-ol dan pinacolil alcohol.
Daftar-3 adalah bahan kimia yang
berpotensi untuk digunakan dalam produksi
senjata kimia namun dapat dimanfaatkan
untuk tujuan komersial, seperti karbonil
diklorida, sianogen klorida, hidrogen
sianida, dan bahan-bahan prekursor seperti
phosporus oksiklorida, dimetil phospit, sulfur
diklorida, dan trietanolamin.
Setiap orang yang atau lembaga
pemerintah dan swasta yang mentransfer
bahan kimia yang tercantum di dalam
Daftar-3 kepada negara lain diwajibkan
terlebih dahulu mendapatkan sertiﬁkat
pengguna akhir yang dikeluarkan oleh tiga
departemen terkait, yaitu Departemen
Pertahanan, Departemen Luar Negeri dan
Departemen Perindustrian.
Terkait dengan RUU Bahan Kimia
,anggota Komisi VI DPR RI,
Arya
Bima mengatakan secara substansial

RUU Bahan Kimia tersebut sudah
sangat akomodatif dalam menjembatani
kepentingan nasional khususnya menyangkut isu terorisme internasional dan
kegiatan di bidang riset dan pendidikan.
Menurut Arya, DPR telah mengajukan
sedikitnya 136 Daftar Isian Masalah (DIM)
yang terutama berkaitan dengan konvensi.
RUU itu juga dinilai Arya telah mengamankan
kepentingan nasional karena pemakaian
bahan kimia telah diamankan. “Fraksi kami
juga telah memberikan catatan penting bagi
kepentingan pendidikan dan riset di dalam
negeri,” tegasnya.
Sebaliknya anggota Komisi VII DPR
RI Alvin Lie (F-PAN) mempertanyakan
motif penyusunan RUU ini. Bahkan, Alvin
mengkhawatirkan adanya kepentingan
asing dibalik penyusunan RUU itu. Sebab,
beberapa bagian dari RUU itu justru
terkesan mengakomodasi kepentingan asing
terhadap industri kimia di dalam negeri
agar mereka dapat sepenuhnya menguasai
industri tersebut.
“Jangan sampai RUU ini justru
mempersulit industri dalam negeri yang
memicu terjadinya pungli dan rentetan
peristiwa yang menimbulkan KKN. Sebab,
hal itu sangat rentan terjadi di negara kita.
Karena itu, kami harapkan nantinya ada
lembaga otorita yang melaksanakan UU ini,”
tutur Alvin.
Kekhawatiran Alvin dan beberapa pihak
lainnya itu dibantah Arya. Menurut dia,
tidak akan ada pihak asing yang menguasai
industri kimia di dalam negeri. “Justru kita
harus berterima kasih atas penyusunan
RUU ini karena dengan demikian Indonesia
menjadi salah satu negara yang turut
menjaga keamanan dunia. Kami menilai
untuk kepentingan industri, larangan bahan
kimia sebagai senjata kimia sudah cukup
akomodatif.”
Sementara itu, berkaitan dengan
larangan secara global terhadap penggunaan
bahan kimia sebagai senjata pembunuh
massal, sedikitnya enam perusahaan industri
kimia di dalam negeri telah diinspeksi oleh
Organization for The Prohibition on Chemical
Weapons (OPCW). Inspeksi tersebut sudah
berlangsung sebanyak enam kali dan
keenam perusahaan itu sudah dinyatakan
tidak terbukti memproduksi bahan kimia
yang tercantum di dalam Daftar-1.***
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Pemerintah Anugerahkan

PENGHARGAAN BIDANG
PERINDUSTRIAN

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menyerahkan Penghargaan Rintisan Teknologi kepada salah
satu pemerima disaksikan oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris

K

Menperin Fahmi Idris saat mendatangani kesepakatan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan
Kimia sebagai Senjata Kimia di DPR RI
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egiatan pengembangan sektor
industri di tanah air bukanlah
semata-mata menjadi tanggung
jawab pemerintah, melainkan juga
menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat itu
sendiri. Sebagai instansi pemerintah yang
bertugas membina para pelaku industri di
dalam negeri, Departemen Perindustrian
mendorong peran serta dunia usaha dan
masyarakat untuk ikut aktif sesuai bidang
masing-masing dalam pengembangan sektor
industri.
Dalam rangka mendorong upaya
pengembangan
industri
tersebut
pemerintah c.q. Departemen Perindustrian
menganugerahkan penghargaan di bidang
perindustrian yang mencakup tiga jenis
penghargaan, yaitu Penghargaan Upakarti,
Penghargaan Rintisan Teknologi Industri
dan Penghargaan Indonesia Good Design
Selection (IGDS).
Penghargaan Upakarti diberikan
kepada mereka yang berhasil membina
dan mengembangkan industri kecil dan

menengah; Penghargaan Rintisan Teknologi
Industri kepada mereka yang berhasil
menemukan teknologi industri yang dapat
meningkatkan daya saing produk dan
membuat produk tersebut mempunyai nilai
tambah tinggi, sedangkan IGDS diberikan
kepada mereka yang berhasil menemukan
disain produk yang kreatif, bernilai
tambah dan berdaya saing tinggi hingga
mampu memberikan manfaat bagi sektor
perindustrian.
Penganugerahan Penghargaan Upakarti
yang sudah dilakukan sejak tahun 1985 ,
sampai saat ini penghargaan tersebut sudah
diberikan kepada 488 penerima. Pada
awalnya (tahun 1985) Penghargaan Upakarti
hanya meliputi dua kategori jasa, yaitu
Pengabdian dan Kepeloporan. Namun mulai
tahun 1995 dikembangkan menjadi tiga
kategori, dengan tambahan Jasa Kepedulian
yang diberikan kepada Bupati atau Walikota.
Kini kategori penerima Penghargaan Upakarti
telah berkembang menjadi lima kategori
jasa, yaitu jasa Pengabdian, Kepeloporan,
Pelestarian, Kepedulian serta Industri Kecil

dan Menengah Modern.
Penghargaan Rintisan teknologi
Industri diberikan mulai tahun 2006
dengan tujuan untuk mendorong dunia
usaha dan masyarakat melakukan riset
dan pengembangan guna menemukan
teknologi yang kreatif, berdaya saing dan
bernilai tambah tinggi.Harapannya adalah
mampu meningkatkan daya saing produk
Indonesia, baik di pasar domestik maupun
mancanegara. Setiap tahun pemerintah
memilih tiga penerima Penghargaan Rintisan
Teknologi Industri.
Sementara itu, IGDS merupakan sebuah
sistem seleksi yang dilakukan atas dasar
penilaian kinerja (performa) desain dari
produk-produk yang didaftarkan terhadap
kriteria-kriteria penilaian good design.
Produk yang didaftarkan kemudian diseleksi
secara administratif, seleksi kriteria good
design, hingga seleksi akhir. Manfaat IGDS
adalah pengakuan secara nasional sebagai
produk yang berdesain bagus. Produk yang
terpilih akan dipublikasikan dalam katalog
IGDS yang disebarluaskan ke dalam dan luar
negeri, sehingga terbuka kesempatan untuk
mengikuti berbagai pameran dalam upaya
memperluas akses pasar. IGDS dimulai
tahun 2001 oleh Direktorat Jenderal Industri
Kecil dan Menengah dan hingga saat ini
telah diselenggarakan tujuh kali dengan
menyeleksi 1.412 produk dan menghasilkan
550 produk good design dari 15 kategori
produk.
Untuk tahun 2007 ketiga jenis
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden
Jusuf Kalla di Istana Wapres pada tanggal
28 Desember 2007 lalu. Penghargaan
Upakarti diberikan kepada 23 penerima dari
15 provinsi, Penghargaan Rintisan Teknologi
Industri diberikan kepada tiga penerima
dan Penghargaan IGDS diberikan kepada
64 penerima (termasuk di dalamnya enam
peraih Gold Award dan satu peraih Grand
Award).
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BALAI BESAR INDUSTRI
AGRO (BBIA) BOGOR
Melayani Jasa Riset Hingga Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Agro
Sebagai negara agraris dengan lahan pertanian cukup luas, Indonesia memiliki
potensi yang sangat besar dalam produksi komoditi pertanian.
Laboratorium BBIA, Berbagai
pengujian yang dilakukan di
laboratorium analisis dan kalibrasi
BBIA Bogor telah mendapatkan
akreditasi dari National Association of
Testing Authorities (NATA) Australia
dan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Fasilitas tersebut dikelola secara
profesional sesuai dengan standar
yang berlaku, yaitu SNI 19-17025-2000.

B

erbagai jenis tanaman pertanian
mulai dari tanaman pangan (beras,
kedelai, jagung, umbi-umbian,
kacang-kacangan dan serealia
lainnya), tanaman perkebunan (kelapa,
kelapa sawit, kakao, kopi, jambu mete,
cengkeh, pala dan lain-lain) serta tanaman
hortikultura (sayuran, buah-buahan dan
bunga-bungaan) dapat tumbuh dengan
subur di Indonesia.
Namun apabila Indonesia hanya
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mengandalkan perekonomiannya terhadap
kegiatan produksi komoditi pertanian dalam
bentuk bahan mentah, maka kegiatan sektor
pertanian itu tidak akan mampu memberikan
manfaat secara optimal bagi kemakmuran
negara dan masyarakat. Proses nilai tambah
melalui pengembangan industri pertanian
lah yang sebetulnya dapat menjadi tulang
punggung perekonomian negeri ini.
Bahkan, perolehan nilai tambah melalui
pengembangan industri agro dapat menjadi

sumber pertumbuhan ekonomi yang sangat
menjanjikan bagi masyarakat dan negara.
Karena itu, diperlukan proses pemberian
nilai tambah secara optimal agar potensi
komoditi pertanian itu dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat.
Berangkat dari ﬁlosoﬁ tersebut, Balai
Besar Industri Agro (BBIA) Bogor terus
berupaya meningkatkan profesionalismenya
dalam memberikan jasa pelayanan teknis
di bidang industri agro, mulai dari jasa
layanan riset, pengujian, kalibrasi, pelatihan,
konsultasi, sertiﬁkasi hingga rancang bangun
dan perekayaan industri agro.
BBIA yang pada tahun depan (2009)
akan genap berusia satu abad juga sering
dimintai bantuan baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah dalam upaya
pengembangan Industri Kecil Menengah
(IKM) di bidang pengolahan hasil pertanian
dan melakukan pembinaan terhadap
industri agro secara umum dalam rangka
menciptakan industri agro yang berdaya
saing dan kompetitif baik di pasar lokal
maupun di pasar global.
Lembaga pemerintah yang secara
struktural kini berada di bawah naungan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI) Departemen Perindustrian itu berdiri
pertama kali pada tahun 1909 dengan nama

Perekonomian Boediono ketika memberikan
penjelasan tentang Perpres Nomor 111 Tahun
2007 di Jakarta belum lama ini.
Lebih lanjut Menko Perekonomian
Boediono menjelaskan bahwa perubahan
Perpres Nomor 77 tahun 2007 merupakan
hasil pembahasan antar instansi pemerintah
melalui berbagai dialog dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders)
yang terutama menyangkut dua pasal serta
Lampiran I dan II.
“Perubahan
tersebut
mencakup
ketentuan pada Pasal 5 yang diubah dan
adanya penambahan ketentuan baru yaitu
Pasal 2A. Selain itu, terdapat pula beberapa
ketentuan tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal.
Perubahan terhadap Pasal 5 Perpres
Nomor 77 tahun 2007 diperlukan sebagai
penegasan bahwa aturan peralihan berlaku
untuk Daftar Bidang Terbuka Bersyarat
maupun Daftar Bidang Tertutup sebagaimana
diamanatkan di dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (UUPM) Pasal 37 Ayat 2 dan 4.
Boediono
menegaskan
dengan
adanya aturan peralihan diharapkan dapat
memberikan interpretasi yang lebih jelas
bagi semua kalangan dan memperjelas
makna Undang-undang itu bagi kalangan
investor dan perusahaan penanaman modal
mengenai status perusahaan yang telah
ada sebelum Perpres Nomor 77 Tahun 2007
diterbitkan.
Menko
Perekonomian
Boediono
juga menjelaskan bahwa tambahan Pasal
2A tentang lokasi kegiatan usaha perlu
ditambahkan untuk memfasilitasi perluasan
usaha ke daerah lain di wilayah Indonesia
khususnya bagi perusahaan yang sudah ada
sebelum Perpres diterbitkan. Sementara itu,
perubahan Lampiran I dan II pada Perpres
Nomor 77 Tahun 2007 merupakan perbaikan/
koreksi klasiﬁkasi atas beberapa sektor yang
tercantum di dalam Daftar Bidang Terbuka
Bersyarat maupun Daftar Bidang Tertutup
serta sebagai penyempurnaan sekaligus
memperjelas beberapa bidang.
Beberapa
perubahan
lampiran
diantaranya pada Lampiran I mengenai
Daftar Bidang Tertutup, Perubahan pada
Lampiran II mengenai Bidang Terbuka
Bersyarat, Perubahan Redaksional dan
Perubahan Berdasarkan Sektor.

Perubahan pada Lampiran I mengenai Daftar Bidang Tertutup meliputi :
1.

Memindahkan 1 bidang usaha dari Lampiran I ke Lampiran II khususnya mengenai
‘Industri Logam Dasar bukan Besi (Timah Hitam)’ menjadi ‘Industri Peleburan Timah
Hitam’ dan dipindahkan ke Lampiran II.e Perizinan Khusus.
2. Menghapus 1 bidang usaha dari Lampiran I yaitu mengenai Pemasangan dan
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
3. Menghapus kata ‘temuan bawah laut’ dari bidang usaha ‘Peninggalan Sejarah dan
Purbakala (candi, keraton, prasasti, pertilasan, bangunan kuno, temuan bawah laut,
dsb.)’ di Lampiran I.
4. Melengkapi deﬁnisi 2 bidang usaha di Lampiran I, yaitu No. 3 ‘Museum’ menjadi
‘Museum Pemerintah’ dan No. 11 ‘Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal’
menjadi ‘Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat’.

Perubahan pada Lampiran II meliputi:
1.
2.

3.

4.
5.

Mengubah deﬁnisi beberapa bidang usaha dari Bahasa Inggris menjadi Bahasa
Indonesia.
Menghapus beberapa bidang usaha dari Lampiran II, yaitu No. 30 ‘ Jasa Kehutanan
Lainnya, dalam hal ini Carbon Trade’ dari Lampiran II.c. Kepemilikan Modal, dan No.
75 ‘Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dari lampiran II.c. Kepemilikan Modal.
Mengubah beberapa bidang usaha pada Lampiran II hasil sinkronisasi Perpres Pasar
dan Perpres 77.
- Menghapus bidang usaha No. 18 pada Lampiran II.d. Persyaratan Lokasi
- Memasukan tambahan bidang usaha di No. 35 Lampiran II.f. Persyaratan Modal
DN:
* Supermarket dengan luas lantai penjualan di bawah 1.200 m2 (KBLI 52111)
* Departement Store dengan luas lantai penjualan di bawah 2.000 m2 (KBLI 52191)
* Minimarket (dengan luas lantai penjualan di bawah 400 m2 (KBLI 52111)
Menambahkan ‘Industri Peleburan Timah Hitam’ dalam Lampiran II.e Perizinan
Khusus karena pada dasarnya terbuka dengan pengawasan ketat.
Menambahkan ‘Pengangkatan Benda Berharga asal muatan kapal yang tenggelam’
dalam Lampiran II.e. Perizinan Khusus. ***

Supermarket, dari sisi persyaratan modal merupakan bidang usaha yang mempunyai luas
lantai dibawah 1.200 m2 (KBLI 52m2)
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Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup

Biro Analisis Pertanian dan Perdagangan
(Bureau voor Landbouven Handel Analyse).
Selanjutnya lembaga itu berganti nama
menjadi Balai Penyelidikan Kimia pada tahun
1945. Pada tahun 1980 lembaga tersebut
kembali berganti nama menjadi Balai Besar
Industri Hasil Pertanian dan terakhir pada
tanggal 29 November 2002 lembaga tersebut
kembali berganti nama menjadi Balai Besar
Industri Agro hingga kini.
Kepala BBIA Bogor, Yang Yang Setiawan
mengatakan dalam rangka mendukung
upaya pemerintah mengembangkan industri
berbasis pertanian di dalam negeri, BBIA
kini melakukan enam kegiatan pelayanan
teknis utama, yaitu menyelenggarakan
jasa pelayanan riset, jasa pengujian, jasa
kalibrasi, jasa pelatihan, jasa konsultasi dan
jasa sertiﬁkasi.
Jasa riset yang dilakukan BBIA Bogor
meliputi lima kegiatan, yaitu pengembangan
produk dan proses, pengembangan teknologi
tepat guna untuk mengatasi permasalahan
teknologi yang dihadapi dunia usaha,
kegiatan perekayasaan dan rancang bangun
peralatan industri, studi kelayakan usaha dan
pendugaan umur simpan produk makanan
dan minuman.

Menurut Yang Yang, kalangan dunia
usaha yang menjalin kerjasama riset
berupa kontrak litbang dengan BBIA Bogor
akan memperoleh berbagai keuntungan.
Keuntungan itu meliputi biaya untuk
melakukan riset menjadi lebih murah karena
di BBIA Bogor sudah tersedia fasilitas
peralatan industri skala pilot, seperti
Laboratorium Proses, fasilitas Laboratorium
Pengujian yang sudah terakreditasi, baik
secara nasional maupun internasional.
Keuntungan lainnya adalah BBIA telah
memiliki tenaga-tenaga peneliti yang
profesional dan berpengalaman.
Di bidang jasa pengujian, kata Yang
Yang, BBIA juga memiliki fasilitas pengujian
yang handal berupa Agro Based Industry
Calibration and Analytical Laboratories
(ABICAL). Fasilitas tersebut merupakan
unit layanan kalibrasi, pengujian dan
sampling (pengambilan contoh) yang dapat
menganalisa mutu bahan baku hingga
produk makanan dan produk agro industri
lainnya.
Berbagai pengujian yang dilakukan di
laboratorium analisis dan kalibrasi BBIA
Bogor telah mendapatkan akreditasi dari
National Association of Testing Authorities

(NATA) Australia dan Komite Akreditasi
Nasional (KAN). Fasilitas tersebut dikelola
secara profesional sesuai dengan standar
yang berlaku, yaitu SNI 19-17025-2000.
Jenis analisis yang dapat dilakukan di
laboratorium tersebut diantaranya analisis
proksimat (air, protein, lemak, abu, serat
kasar dan karbohidrat), analisis mikrobiologi
(bakteri, kapang, khamir) termasuk untuk
bakteri coliform, Escherichia coli, Salmonella
sp. dan Vibrio cholerae, analisis label nutrisi
serta analisis lainnya (mineral, logam berat,
bahan tambahan makanan, asam lemak,
serat makanan, vitamin, gula, asam organik,
asam amino dan lain-lain.

perolehan nilai tambah
melalui pengembangan
industri agro dapat menjadi
sumber pertumbuhan
ekonomi yang sangat
menjanjikan bagi masyarakat
dan negara.

DIREVISI PEMERINTAH
Peleburan Timah, merupakan ‘Industri Logam Dasar bukan Besi (Timah Hitam)’ yang memerlukan perizinan khusus.

Pemerintah pada tanggal 27 Desember 2007
lalu telah menerbitkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 111 Tahun 2007 sebagai
perubahan (revisi) atas Perpres Nomor 77
Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal.
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M

enteri Koordinator Bidang
Perekonomian
Boediono
selaku Ketua Harian Tim
Nasional Peningkatan Ekspor
dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI)
mengatakan penerbitan Perpres Nomor 111
Tahun 2007 yang merupakan perubahan
terhadap Perpres Nomor 77 Tahun 2007
tersebut dimaksudkan untuk memperjelas
dan mempertegas pemahaman terhadap
ketentuan yang tercantum di dalam Perpres
Nomor 77 Tahun 2007.
“Dengan adanya perubahan yang
sifatnya memperjelas dan mempertegas
pemahaman
dimaksudkan
untuk
memberikan kepastian berusaha bagi para
pelaku usaha di Indonesia,” kata Menko

Balai Besar Industri Agro (BBIA), Bogor
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Di bidang jasa kalibrasi,
laboratorium ABICAL
BBIA Bogor juga
mampu memberikan
layanan pengukuran
dan kalibrasi peralatan
laboratorium.
Laboratorium
kalibrasi BBIA Bogor
sudah mendapatkan
akreditasi dari NATA
Australia dan KAN
untuk massa, volume
dan suhu.
Di bidang jasa kalibrasi, laboratorium
ABICALBBIABogorjugamampumemberikan
layanan pengukuran dan kalibrasi peralatan
laboratorium. Laboratorium kalibrasi BBIA
Bogor sudah mendapatkan akreditasi dari
NATA Australia dan KAN untuk massa,
volume dan suhu.
Beberapa jenis layanan kalibrasi yang
dapat dilakukan diantaranya kalibrasi massa
(anak timbangan 1 mg sampai 2 kg dan neraca
analitik baik yang single pan, top loading

Kebijakan
maupun yang elektronik), kalibrasi suhu
mulai dari 0°C sampai 120°C (oven, tanur/
furnace, inkubator, water bath, termokopel,
thermometer gelas), dan kalibrasi optik
(spektrofotometer, pH meter, refraktometer
dan polarimeter).
BBIA Bogor juga menyelenggarakan
pelayanan jasa konsultasi mulai dari
konsultasi teknis di bidang teknologi agro
industri
(penganekaragaman
produk,
perbaikan produksi, pengembangan produk,
penggunaan bahan tambahan makanan,
pendirian usaha, studi kelayakan dan lainlain), konsultasi penyusunan dan penerapan
dokumen sistem manajemen laboratorium
sesuai SNI 17025 (untuk laboratorium
pengujian dan kalibrasi), penyusunan dan
penerapan dokumen sistem manajemen
mutu industri agro sesuai ISO 9000-2000,
penyusunan dan penerapan dokumen Good
Manufacturing Practice (GMP) dan sistem
keamanan pangan (HACCP untuk industri
pangan, katering, restoran dan hotel),
penyusunan dan penerapan dokumen sistem
manajemen lingkungan sesuai ISO 14000.
Di bidang pelatihan, BBIA Bogor
juga sudah sangat berpengalaman dalam
menyelenggarakan jasa pelatihan teknologi
pengolahan hasil pertanian, pemahaman
GMP dan sistem keamanan pangan, sistem
manajemen mutu ISO 9000-2000, sistem
manajemen laboratorium SNI 17025, sistem
manajemen lingkungan ISO 14000, analisis

Beberapa produk hasil penelitian BBIA yang telah dikemas dan memiliki brand sendiri.
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kimia, instrumentasi dan mikrobiologi serta
kalibrasi peralatan laboratorium.
Jasa sertiﬁkasi juga merupakan salah satu
kompetensi BBIA Bogor yang sudah banyak
dikenal kalangan industri agro di tanah air.
Saat ini BBIA Bogor memiliki empat lembaga
sertiﬁkasi, yaitu Agro-Based Industry Quality
Assurance (ABIQA), Agro-Based Industry Products Certiﬁcation (ABI-Pro), Agro-Based
Industry – HACCP System Certiﬁcation (ABIHACCP) dan Agro-Based Industry – Technical
Inspection Services (ABATIS).
ABIQA merupakan lembaga sertiﬁkasi
sistem manahemen mutu ISO 9000 yang
difokuskan untuk industri hasil pertanian.
Lembaga tersebut telah mendapatkan
akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional
(KAN) dan Badan Standardisasi Nasional
(BSN) sejak tahun 1994.
ABI-Pro adalah lembaga sertiﬁkasi
produk yang juga sudah mendapatkan
akreditasi dari KAN/BSN. Lembaga tersebut kini banyak dimanfaatkan oleh
kalangan perusahaan industri agro untuk
mendapatkan Sertiﬁkat Produk Penggunaan
Tanda (SPPT) SNI.
ABI-HACCP
merupakan
lembaga
sertiﬁkasi HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point) bagi industri agro yang juga
telah mendapatkan akreditasi dari KAN/
BSN. Sedangkan ABATIS yang juga sudah
diakreditasi KAN/BSN merupakan lembaga
sertiﬁkasi inspeksi teknis industri agro
khususnya untuk memperoleh sertiﬁkat
inspeksi kecukupan panas dan lingkungan.
Dengan ditunjang peralatan yang cukup
lengkap dan mutakhir serta SDM yang
handal, BBIA Bogor terus mengembangkan
dan memperkuat kompetensinya di bidang
pelayanan teknis industri agro. BBIA
Bogor juga terus mempertajam kegiatan
penelitiannya di bidang industri agro
khususnya dalam rangka meningkatkan nilai
tambah industri tersebut.
“Sudah menjadi komitmen kami di BBIA
Bogor bahwa ke depan kami akan lebih
memfokuskan kegiatan penelitian kami pada
komponen aktif dari berbagai komoditas
agro. Seperti misalnya komponen aktif yang
terdapat di dalam VCO (virgin coconut oil)
adalah asam laurat yang banyak bermanfaat
bagi kesehatan. Jadi, ke depan kami akan lebih
menonjolkan kegiatan untuk mengeksplorasi
dan mengeksploitasi komponen-komponen
aktif komoditi agro dalam rangka lebih
meningkatkan nilai tambah industri agro,”
demikian Yang Yang.***

Depperin Usulkan

Bea Masuk Sigaret
Kretek Dinaikkan
Menjadi 150%

D

epartemen
Perindustrian
(Depperin) mengusulkan kepada
Departemen Keuangan (Depkeu)
untuk menaikkan tarif Bea
Masuk (BM) sigaret kretek yang kini hanya
dikenakan tarif BM 15% menjadi 150% (naik
10 kali lipat) dan menaikkan tarif BM semen
dari 0% selama ini menjadi 10%.
Usulan mengenai kenaikan tarif BM
sigaret kretek dan semen tersebut merupakan
bagian dari usulan Depperin kepada Depkeu
mengenai program harmonisasi tarif BM
produk industri tahun 2008. Melalui Surat
Menteri Perindustrian Fahmi Idris No.
1049/M-IND/11/2007 tentang Program
Harmonisasi Tarif Bea Masuk Produk Industri
untuk Tahun 2008.
Dalam suratnya , Menperin menyatakan
harmonisasi tarif BM diperlukan untuk
memperbaiki iklim investasi di dalam negeri

dan untuk meningkatkan daya saing produk
industri sekaligus pula untuk melindungi
industri nasional dari serbuan produk impor,
khususnya dari China.
Selain mengusulkan kenaikan tarif BM
sigaret kretek dan semen, dalam suratnya itu
Menperin juga mengusulkan kenaikan tarif
BM untuk paku kawat dari 7,5% pada tahun
2007 menjadi 15% pada tahun 2008.
Sebelumnya, berdasarkan Program
Harmonisasi Tarif 2007 ditetapkan bahwa
pada tahun 2008 ini tarif BM sigaret kretek
tetap dipertahankan pada level 15% (sama
dengan tahun 2007), sedangkan tarif BM
semen dan paku kawat masing-masing tetap
dipertahankan pada level 0% dan 7,5% (sama
dengan tahun 2007).
Beberapa produk lainnya yang semula
telah ditetapkan tarif BM-nya turun pada
tahun 2008 namun kemudian diusulkan

Beberapa produk rokok lokal, Departemen Perindustrian mengusulkan untuk menaikkan
tarif Bea Masuk (BM) sigaret kretek menjadi 150% dari sebelumnya 15%. Usulan tersebut
merupakan bagian dari usulan kepada Depkeu mengenai program harmonisasi tarif BM
produk industri tahun 2008.

untuk dinaikkan lagi tarif BM-nya pada
tahun 2008 adalah minyak pelumas, korek
api, kendaraan pertanian dan senapan
angin. Minyak pelumas pada tahun 2007
terkena tarif BM 10% (semula ditetapkan
turun menjadi 5% pada tahun 2008) namun
kemudian diusulkan untuk naik lagi menjadi
10% pada tahun 2008. Korek api pada
tahun 2007 terkena tarif BM 15% (semula
ditetapkan turun menjadi 10% pada tahun
2008) kemudian diusulkan dinaikkan kembali
menjadi 15% pada tahun 2008. Kendaraan
pertanian pada tahun 2007 terkena tarif
BM 15% (semula ditetapkan turun menjadi
12,5% pada tahun 2008) kemudian diusulkan
naik menjadi 15% pada tahun 2008. Senapan
angin pada tahun 2007 terkena tarif BM 20%
(semula ditetapkan turun menjadi 15% pada
tahun 2008) kemudian diusulkan naik lagi
mejadi 20% pada tahun 2008.
Secara
keseluruhan
Menperin
mengusulkan
agar
pemerintah
mengharmoniskan 84 pos tarif (sebagian
dinaikkan dan sebagian lagi diturunkan),
menurunkan 293 pos tarif lainnya serta
mempertahankan kebijakan tarif BM atas
249 pos tarif yang belaku saat ini.
Dari 84 pos tarif yang akan diharmoniskan
itu, 44 pos tarif yang seharusnya diturunkan
tarif BM-nya pada tahun 2008 sesuai
Program Harmonisasi Tarif sebelumnya, kini
diusulkan untuk diharmoniskan kembali.
Dari 44 pos tarif 40 diantaranya yang tarif
BM-nya seharusnya turun pada tahun 2008,
diusulkan untuk dipertahankan seperti pada
level tahun 2007.
Sementara itu, untuk 40 pos tarif lainnya,
30 pos tarif yang BM-nya seharusnya tetap
pada tahun 2008, diusulkan untuk dinaikkan
pada tahun 2008. Sedangkan 10 pos tarif lagi
yang BM-nya seharusnya tetap pada tahun
2008, diusulkan untuk diturunkan pada
tahun 2008.
Beberapa jenis produk yang diusulkan
untuk diturunkan tarif BM-nya diantaranya
adalah kamera digital dan kendaraan dalam
keadaan terurai (CKD). Tarif BM kamera
digital yang pada tahun 2007 terkena tarif BM
10% dan semula akan tetap dipertahankan
10% pada tahun 2008, diusulkan untuk
diturunkan menjadi 5% pada tahun 2008.
Sedangkan kendaraan CKD yang pada tahun
2007 terkena tarif BM 20% dan semula akan
tetap dipertahankan 20% pada tahun 2008,
diusulkan menjadi 15% pada tahun 2008. ***
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Pembangunan infrastruktur pelabuhan, selama tahun 2007 pertumbuhan industri manufaktur
terhambat oleh ketidakstabilan makro-ekonomi, infrastruktur, dan kendala transportasi.

Lebih lanjut Boediono menyatakan,
walaupun ada perlambatan ekonomi AS
dan dunia, permintaan terhadap komoditas
perkebunan dan barang tambang relatif
tetap kuat. “Dengan harga yang tetap
tinggi, maka ekspor komoditas diperkirakan
akan tetap tinggi. Dengan demikian, nilai
ekspornya akan sangat tergantung dari
volume permintaan.”
Keyakinan bahwa nilai ekspor Indonesia
akan tetap tinggi juga didukung kenyataan
bahwa pasar di luar AS kini mengalami
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik,
seperti China dan negara-negara berkembang di kawasan Asia, terutama negaranegara ASEAN.
“Saat ini, permintaan dari Eropa pun
masih lebih baik dari pada AS. Belum lagi,
pasar sesama negara ASEAN cukup tinggi.
Itu sangat bagus untuk digarap lebih-lebih
dalam kondisi ekonomi global seperti
sekarang,” tutur Boediono.
Kalangan pengamat dan praktisi
ekonomi dunia meyakini pasar ekspor di
AS akan mengalami penciutan menyusul
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terjadinya krisis ﬁnansial yang dipicu oleh
skandal kredit perumahan yang dikenal
dengan subprime mortgage. Bahkan
Gubernur The Federal Reserve (Bank
Sentralnya AS), Ben Bernanke, sendiri telah
mengkonﬁrmasikan mengenai kemungkinan
terjadinya perlambatan ekonomi AS akibat
gejolak subprime mortgage itu.
Sejumlah pengamat ekonomi dunia
bahkan memperkirakan AS akan mengalami
resesi ekonomi karena selain mengalami
gejolak ekonomi akibat kasus subprime
mortgage, ekonomi AS juga mengalami
pukulan cukup telak akibat kenaikan
harga minyak mentah dunia yang telah
mengakibatkan turunnya daya beli
masyarakat di negara adi daya itu.
Sementara itu, kajian yang dilakukan
oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (LPEM-FEUI) menyatakan bahwa
selama tahun 2007 pertumbuhan industri
manufaktur terhambat oleh ketidakstabilan
makro-ekonomi, infrastruktur, dan kendala
transportasi. Karena itu, untuk mengatasi

perlambatan pertumbuhan industri itu,
pemerintah dapat melakukannya dengan
meniadakan hambatan-hambatan tersebut.
Peneliti LPEM-FEUI, Ari Kuncoro
mengatakan berdasarkan hasil kajian LPEMFEUI pada tahun 2007, sebanyak 70%
infrastruktur yang ada di Indonesia tergolong
buruk. Situasinya sama dengan tahun 2006
sehingga selama tahun 2007 praktis tidak
ada perbaikan sarana.
“Akibatnya, transportasi dan ketepatan
waktu produksi terganggu. Kendala-kendala
tersebut sangat membebani dunia usaha.
Pemerintah harus melakukan terobosan
untuk mengatasi hambatan itu,” kata Ari.
Persoalan lainnya yang sampai kini
masih juga dihadapi pelaku industri
manufaktur adalah masih maraknya
pungutan liar (pungli). Dari 589 perusahaan
yang disurvei LPEM-FEUI, sebanyak 53%
diantaranya mengalami pungli pada tahun
2007. Pungli dilakukan untuk pengurusan
dan mempercepat perizinan.
Managing Director Econit Hendri
Saparini menyatakan indikator pertumbuhan
ekonomi di negara berkembang diantaranya
dilihat dari pertumbuhan sektor-sektor
yang banyak menyerap tenaga kerja
seperti manufaktur dan pertanian. Padahal
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
2005-2007 pertumbuhan industri manufaktur di bawah pertumbuhan ekonomi
nasional.
Pada tahun 2005 pertumbuhan industri
manufaktur hanya 4,6% sedangkan
pertumbuhan ekonomi 5,7%. Tahun 2006,
pertumbuhan industri manufaktur juga
hanya 4,6%, sedangkan pertumbuhan
ekonomi 5,5%. Sampai dengan triwulan III
2007 pertumbuhan industri manufaktur
mencapai 4,5% atau hanya menyumbang
27,3% terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB).
Menurut Hendri, pertumbuhan industri
manufaktur yang di bawah pertumbuhan
ekonomi menunjukkan bahwa sektor industri
manufaktur belum memberi sumbangan
yang signiﬁkan terhadap pertumbuhan
ekonomi.
“Perhatian pemerintah masih minim
terhadap industri pengolahan, yang
potensial menyerap banyak tenaga kerja.
Industrialisasi yang padat teknologi semakin
melemahkan penyerapan tenaga kerja,” kata
Hendri.***

MENGUBAH TIWUL
TRADISIONAL
Menjadi Tiwul Instan yang Lezat dan Bergizi
Umbi singkong (ketela pohon/cassava) sudah sejak lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai
salah satu bahan makanan yang cukup penting sebagai sumber asupan karbohidrat.

Dengan sentuhan teknologi modern, tiwul instan dapat menjadi bahan makanan warisan budaya asli bangsa Indonesia yang bergengsi dan kaya
akan nilai gizi dan nutrisi

S

elama ini masyarakat di pedesaan
biasanya mengkonsumsi singkong
dengan cara dimasak langsung
(direbus, dikukus dan digoreng)
atau dikeringkan terlebih dahulu di bawah
terik matahari untuk dijadikan gaplek.
Sebelum dimasak, gaplek biasanya ditumbuk
terlebih dahulu menjadi tepung gaplek untuk
selanjutnya dimasak dengan cara dikukus
menjadi makanan yang dikenal dengan
sebutan tiwul.
Sebagian masyarakat di pedesaan ada
juga yang memanfaatkan umbi singkong

sebagai bahan dasar pembuatan tape
(di wilayah Jawa Barat dikenal dengan
istilah peuyeum sampeu) melalui proses
fermentasi dengan menggunakan ragi
tape. Produk makanan berbahan baku umbi
singkong khususnya goreng singkong dan
tape sebetulnya sudah cukup memasyarakat
sebagai makanan ringan yang banyak
dijajakan oleh para pedagang makanan
gorengan.
Berbeda dengan gorengan umbi
singkong yang relatif banyak dikenal anggota
masyarakat, makanan tiwul sampai saat ini

masih belum begitu populer di masyarakat,
terutama di perkotaan mengingat proses
pembuatannya yang relatif cukup memakan
waktu. Namun dari sisi pembentukan
cadangan pangan, cara pembuatan tiwul
yang melalui tahapan pembuatan gaplek
sebetulnya memiliki kelebihan dibandingkan
dengan konsumsi umbi singkong secara
langsung. Sebab, gaplek bisa tahan disimpan
lebih lama ketimbang disimpan dalam bentuk
umbi singkong biasa.
Gaplek singkong yang diolah secara
tradisional menjadi tiwul selama ini
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belum begitu dikenal sebagai sumber
bahan makanan pokok masyarakat. Selain
karena proses pembuatannya yang cukup
memakan waktu, tiwul tradisional juga
memiliki kandungan gizi yang relatif rendah
jika dibandingkan dengan jenis makanan
lainnya.
Namun demikian dari sisi ketahanan
pangan, pemberdayaan tiwul sebagai
alternatif sumber makanan tetap perlu
diperhitungkan.
Lebih-lebih
apabila
sentuhan teknologi dapat mengatasi
kendala ketidakpraktisan dan lamanya
waktu proses penyiapan makanan tiwul.
Sentuhan teknologi kembali diharapkan
dapat mengatasi persoalan rendahnya
kandungan gizi dalam bahan makanan
tiwul melalui proses fortiﬁkasi (pengayaan
kandungan nutrisi dengan berbagai zat gizi
yang dibutuhkan tubuh manusia).
Pemberdayaan tiwul sebagai salah satu
alternatif sumber makanan bagi masyarakat
diyakini dapat memperkuat ketahanan
pangan nasional. Sebab, pemberdayaan
tiwul sebagai sumber alternatif makanan
masyarakat dapat mensukseskan program
diversiﬁkasi pangan di dalam negeri. Dengan
demikian, pemberdayaan tiwul dapat turut
mengurangi ketergantungan masyarakat
terhadap sejumlah bahan pangan utama
seperti beras, terigu, jagung, kedelai dll.
Adalah PT Sinar Sukses Sentosa yang
telah memprakarsai pembuatan tiwul instan
(titan) dalam skala komersial dari bahan baku
umbi singkong. Perusahaan yang berlokasi di
Gunungkidul, Yogyakarta ini telah beroperasi
sejak tahun 2002 dengan memanfaatkan
hasil penelitian dan pengkajian serta
technical assistance dari PT Indofood Sukses
Makmur Tbk Bogasari Flour Mills.
Produk tiwul instan buatan PT Sinar

46 • Media Industri • No. 1 - 2008

Laporan Utama

Ekspor Produk Industri Tahun 2008

DIPERKIRAKAN TURUN

T

antangan yang dihadapi para pelaku industri di tanah air selama tahun 2008
diperkirakan akan semakin berat. Hal itu terjadi akibat situasi perekonomian
dunia yang semakin memburuk sebagai dampak dari kenaikan harga minyak
bumi yang disusul dengan kenaikan harga berbagai komoditi penting lainnya
serta akibat krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat.

Produk tiwul instan ini telah diperkaya dengan zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh manusia
seperti Vitamin A, Zat Besi, Protein dan Iodium serta dibuat melalui proses pabrikasi yang
higienis

Sukses Sentosa kini sudah dipasarkan
di kalangan masyarakat khususnya di
wilayah Gunungkidul, Yogyakarta dan di
sejumlah daerah lainnya. Animo masyarakat
terhadap produk tiwul instan cukup tinggi
terbukti dengan larisnya penjualan tiwul di
wilayah-wilayah pemasaran tersebut. Hal
itu menunjukkan penerimaan masyarakat
terhadap produk tiwul instan itu cukup
tinggi.
Kini PT Sinar Sukses Sentosa memasarkan
produk tiwul instan dalam kemasan ukuran
250 gram dan dalam kemasan ukuran 5 kg
dengan menggunakan merk Rr. Srikandi.
Srikandi merupakan merk tiwul instan
yang didesain sangat mirip dengan tiwul
tradisional, baik dalam hal bau, rasa dan
tekstur. Bedanya adalah produk tiwul instan
ini telah diperkaya dengan zat-zat gizi yang
dibutuhkan tubuh manusia seperti
Vitamin A, Zat Besi, Protein dan
Iodium. Perbedaan lainnya, tiwul
instan Srikandi dibuat melalui proses
pabrikasi yang higienis melalui
sistem kontrol yang ketat dan dengan
menerapkan standard mutu bahan
yang ketat pula.
Tiwul instan Srikandi dibuat dari
bahan utama berupa tepung singkong
yang diperkaya (difortiﬁkasi) melalui
pencampuran bahan tepung jagung,
vitamin dan mineral serta air.
Melalui proses pengeringan tanpa
menggunakan bahan pengawet,
produk tiwul instan Srikandi bisa

tahan disimpan sampai hampir satu tahun.
Produk tiwul instan Srikandi kini sudah
memiliki sertiﬁkat halal dari MUI dan telah
lolos pengujian Badan POM.
Dengan sentuhan teknologi modern,
tiwul instan Srikandi dapat menjadi bahan
makanan warisan budaya asli bangsa
Indonesia yang bergengsi dan kaya akan nilai
gizi dan nutrisi. Cara memasaknya pun cukup
praktis dan mudah serta penyajiannya hanya
membutuhkan waktu sekitar 15 menit.
Setiap bulannya PT Sinar Sukses Sentosa
memproduksi tidak kurang dari 8,6 ton
atau 500 kg per hari tiwul instan Srikandi
yang terbagi dalam dua jenis produk, yaitu
Srikandi rasa manis gula jawa dan Srikandi
rasa tawar yang dapat ditambah rasa asin
atau manis sesuai dengan selera konsumen.
Selain itu, perusahaan juga memproduksi
tepung singkong (cassava) dengan rata-rata
volume produksi 250 ton per bulan.
Tepung singkong dimaksud berbeda
dengan tepung tapioka karena tepung
singkong dibuat melalui proses pengeringan
bahan baku umbi singkong terlebih dahulu
hingga kadar airnya menyusut tianggal
10%. Umbi singkong yang telah kering
tersebut kemudian digiling hingga halus
menjadi tepung singkong yang masih tetap
mengandung serat umbi. Sedangkan tepung
tapioka dibuat dengan cara menggiling dan
memeras umbi singkong sehingga diperoleh
sari pati umbi singkong yang kemudian
dikeringkan menjadi tepung pati singkong.
***

Walaupun diprediksikan akan menurun karena situasi ekonomi dunia, total nilai ekspor Indonesia akan tetap
tinggi mengingat ekspor komoditas masih sangat menjanjikan selama tahun 2008.

Berbagai
permasalahan
tersebut
diperkirakan menjadi faktor yang mampu
menekan pertumbuhan ekonomi dunia
pada tahun 2008 dan membawa dampak
negatif terhadap tingkat permintaan
berbagai barang kebutuhan masyarakat
global termasuk di dalamnya permintaan
terhadap produk industri. Kalu hal itu terjadi
maka sudah dapat dipastikan ekspor produk
industri Indonesia pun akan mengalami
tekanan di pasar global.
Situasi itu tampaknya jauh-jauh hari
sudah disadari kalangan ekonom dan
birokrat di tanah air. Belum lama ini Menteri
Perekonomian Boediono menyatakan ekspor
produk industri nasional pada tahun 2008
diperkirakan mengalami penurunan akibat
permintaan pasar Amerika Serikat (AS) dan
dunia yang menurun. Prediksi itu tentu
saja terkait dengan fenomena perlambatan
ekonomi AS akhir-akhir ini.
Kendati
demikian
Boediono
memperkirakan total nilai ekspor Indonesia
akan tetap tinggi mengingat ekspor
komoditas masih sangat menjanjikan selama
tahun 2008 dan harga beberapa komoditas
unggulan seperti minyak sawit mentah,
karet dan barang tambang diperkirakan
tetap tinggi.
“Struktur ekspor Indonesia itu terdiri atas
barang industri dan komoditas. Komoditas
harganya akan tetap tinggi. Jadi, meskipun
ada perlambatan ekonomi AS, namun hal itu
tidak harus dipandang dari sisi negatifnya
saja. Masih ada sisi positifnya yang dapat
kita manfaatkan,” kata Boediono.
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Tekstil dan Produk Tekstil merupakan salah satu produk unggulan, berdasarkan hasil analisa
potensi pasar dan kekuatan daya saing yang dilakukan DPP API, gejala deindustrialisasi tidak
terjadi di industri TPT nasional.

Lebih jauh Mudrajad menilai bahwa
deindustrialisasi tidak selalu merupakan
gejala dari kegagalan sebuah negara dalam
mengembangkan
sektor
manufaktur.
Sebaliknya deindustrialisasi merupakan hasil
alami dari proses pembangunan ekonomi
yang berhasil dan secara umum sering
kali diasosiasikan dengan meningkatnya
standard hidup masyarakat di negara yang
bersangkutan.
Mudrajad menilai secara nasional
Indonesia sampai saat ini belum mengalami
fenomena
deindustrialisasi
karena
berbagai indikator ekonomi nasional belum
memperlihatkan kondisi tersebut. Namun
demikian di sejumlah daerah tertentu
Mudrajad menilai sudah terjadi fenomena
deindustrialisasi seperti di Sidoarjo, Klaten
dan Bantul yang semua terjadi akibat
bencana.
Sementara itu, berdasarkan bidang usaha
industri tertentu yang memiliki peranan
cukup besar terhadap perekonomian
nasional, yaitu industri tekstil dan produk
tekstil serta industri alas kaki, pelaku
usaha di kedua bidang industri tersebut
menyatakan belum tampak adanya gejala
deindustrialisasi.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan
bahwa berdasarkan hasil analisa potensi
pasar dan kekuatan daya saing yang
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dilakukan DPP API, gejala deindustrialisasi
belum terjadi di industri TPT nasional. Hal
itu terjadi karena adanya sejumlah faktor
seperti potensi pasar dan kekuatan daya
saing industri TPT nasional yang mampu
menahan proses deindustrialisasi di sektor
industri TPT.
Faktor potensi pasar dimaksud adalah
terus tumbuhnya pasar TPT (konsumsi
dan nilai perdagangannya) serta adanya
pasar domestik yang memiliki potensi yang
sangat besar dan terdekat bagi industri TPT
nasional. Sementara itu, kekuatan daya
saing industri TPT nasional selama ini cukup
baik karena memiliki struktur industri yang
terintegrasi. Indonesia selama ini tercatat
sebagai salah satu negara yang mempunyai
kapasitas produksi terbesar di dunia dan
berpengalaman dalam melakukan kompetisi
sehingga termasuk ke dalam 10 besar negara
eksportir TPT dunia.
Kekuatan daya saing itu juga ditunjang
oleh keseriusan pemerintah, dalam hal
ini Departemen Perindustrian untuk
mengembangkan sektor industri TPT yang
berdampak pada tumbuhnya kepercayaan
sektor keuangan terhadap industri TPT
nasional. Faktor penunjang lainnya adalah
turunnya tingkat suku bunga SBI, ketersediaan tenaga kerja dan kecenderungan
negara maju untuk meninggalkan industri
TPT.

Kendati demikian, Benny mengingatkan
proses deindustrialisasi bisa saja terjadi
jika permasalahan di beberapa sektor
pendukung tidak segera diselesaikan.
Diantaranya adalah permasalahan energi
khususnya energi listrik, permasalahan
ketenagakerjaan, infrastruktur, kebijakan
perdagangan (membanjirnya produk impor
legal dan illegal) dan lain-lain.
Hampir serupa dengan pendapat di atas,
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan
Indonesia (Aprisindo) Anton J. Supit menilai
secara nasional hingga saat ini Indonesia
belum mengalami deindustrialisasi. Namun
gejala itu mungkin saja sudah terjadi di
wilayah, bidang usaha dan dalam kurun
waktu tertentu.
Namun demikian, menjelang akhir tahun
2006 Uni Eropa mengenakan kebijakan anti
dumping terhadap produk alas kaki China
dan Vietnam. Situasi itu menjadi titik balik
bagi pelaku usaha yang berbasis di China
dan Vietnam. Beberapa perusahaan yang
semula berinvestasi di China dan Vietnam
mulai masuk ke Indonesia diantaranya PT
Poong Won (Korea), PT Bu Kyung (Korea) dan
beberapa perusahaan Taiwan yang masuk ke
Jatim.
Pada tahun 2007 wilayah Jabodetabek
setidaknya dimasuki tiga investor baru, yaitu
PT Ching Luh (Taiwan) yang mengambil alih
PT Spotec dan mampu menampung 12.000
orang tenaga kerja, PT Shyang Yao Fung
(Taiwan) menampung 4.000 orang tenaga
kerja, dan PT Wei Siang (Taiwan) serta lima
perusahaan PMA lainnya yang masuk ke
Jatim. Pada akhir tahun 2007 sekitar 20
pelaku industri persepatuan dari Taiwan
yang berbasis di China datang ke Indonesia
untuk menjajagi kemungkinan berinvestasi
di Indonesia.
Anton
mengatakan
gejala
deindustrialisasi bisa saja menjadi kenyataan di
industri alas kaki apabila iklim berusaha yang
kondusif untuk menarik investor yang sudah
ada di depan mata tidak pernah terwujud.
Beberapa hal yang sangat mendesak untuk
segera diperbaiki dalam rangka menciptakan
iklim berusaha yang menarik bagi investor
diantaranya perbaikan infrastruktur jalan
dan pelabuhan serta perbaikan regulasi
ketenagakerjaan yang bisa diterima baik
oleh kalangan pengusaha maupun pekerja
disamping penciptaan kepastian hukum,
sistem perpajakan dan penghapusan
berbagai Perda bermasalah. ***

H.
EDDYWAN
Merintis Usaha Batik Pekalongan Sejak Duduk di Bangku Kuliah
Eddywan yang menjadi mahasiswa Undip sejak tahun 1978, mulai merintis usaha batik
Pekalongan di kota Semarang pada tahun 1980. Secara kebetulan Eddywan yang asli kelahiran
‘Kota Batik’ Pekalongan itu telah memiliki sedikit pengetahuan tentang bisnis batik yang
diturunkan dari orang tuanya yang juga bekerja di industri kerajinan batik.
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Salah satu industri otomotif di Indonesia. Sektor Industri sampai saat ini masih tetap menjadi sektor yang paling penting dan strategis dalam
perekonomian nasional.
Selain memproduksi batik tulis, Eddywan juga memproduksi batik cap dan batik printing

B

agi sebagian orang, mungkin juga
bagi kebanyakan orang, menuntut
ilmu sebagai mahasiswa di
perguruan tinggi membutuhkan
konsentrasi penuh yang tidak bisa disambi
dengan kegiatan lain yang sama-sama
membutuhkan konsentrasi pikiran dan
perhatian. Apalagi jika kegiatan sambilan
tersebut turut menentukan kelangsungan
studi di perguruan tinggi, karena
pemenuhan kebutuhan biaya kuliah yang
sangat tergantung pada keberhasilan dalam
menjalankan bisnis sambilan itu.
Tampaknya kondisi tersebut tidak
berlaku bagi H. Eddywan, seorang pengusaha
batik asal Pekalongan yang terbilang sukses
dalam membangun bisnis batiknya. Usaha
batik Pekalongan yang digeluti Eddywan pun
telah dirintis sejak ia masih duduk di bangku
kuliah, yaitu di Universitas Diponegoro
(Undip), Semarang.
Bagi Eddywan, menjadi mahasiswa
bukanlah halangan untuk merintis dan
mengembangkan kegiatan usaha batik. Lebihlebih perguruan tinggi tempat ia menuntut
ilmu, bukanlah perguruan tinggi kelas ecekecek, melainkan salah satu perguruan tinggi
negeri terkemuka di Indonesia. Sewaktu
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masih menjadi mahasiswa, Eddywan muda
selalu memanfaatkan setiap waktu luang
yang dimilikinya untuk menjalankan bisnis
batiknya. Tentu saja kegiatan bisnis itu

dilakoni Eddywan tanpa mengabaikan
kewajibannya dalam menuntut ilmu sebagai
mahasiswa. Hal itu dibuktikan Eddywan
dengan diraihnya dua gelar sekaligus, yaitu

Batik tulis Eddywan, dengan inovasi dan kreasi motif batik Larissa selalu berkembang dari
waktu ke waktu sesuai dengan trend pasar.

bahan mentah yang tidak terkontrol.
“Secara keseluruhan, sektor industri
nonmigas masih tetap tumbuh positif, atau
dengan kata lain tidak mengalami pertumbuhan yang negative. Peranan industri
juga selalu memperlihatkan peningkatan.
Indikator itu jelas-jelas menunjukkan
bahwa Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi,” tegas Dedi.
Dari hasil penelitiannya itu, Dedi juga
mencatat terjadinya pergeseran industri
nasional dari cabang industri yang nilai
tambah dan rantai nilainya pendek, yaitu
cabang industri makanan, minuman
dan tembakau ke cabang industri yang
menggunakan teknologi tinggi dan
keterkaitan yang besar seperti cabang
industri alat angkut, mesin dan peralatan.
Penurunan pertumbuhan sektor industri
itu merupakan gejala umum yang terjadi
secara global. Selain Indonesia, Filipina
juga mengalami penurunan pertumbuhan
industri dari 4,6% pada tahun 2006 menjadi
3,3% pada tahun 2007.
Sementara itu dilihat dari struktur
ekspor, produk hasil industri tidak mengalami
penurunan, bahkan sebaliknya mengalami
peningkatan dan tetap memperlihatkan
dominasinya dalam struktur ekspor nasional.

Perkembangan ekspor produk hasil industri
juga lebih tinggi dibandingkan dengan
ekspor hasil pertanian, pertambangan dan
sektor ekonomi lainnya.
Pada tahun 2007 (Januari-Desember)
ekspor produk hasil industri menguasai
pangsa sebesar 66,60% dari total ekspor,
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
produk pertambangan (10.60%), produk
hasil pertanian (3,45%) dan produk migas
(19,35%). Kondisi tersebut masih lebih baik
dibandingkan dengan struktur ekspor tahun
2006 yang terdiri dari produk hasil industri
(64,45%), produk pertambangan (11,13%),
produk hasil pertanian (3,38%) dan produk
migas (21,04%).
Guru Besar dan Ketua Jurusan Ilmu
Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
UGM, Mudrajad Kuncoro, mengatakan
deindustrialisasi merupakan penurunan
aktiﬁtas manufaktur secara absolut,
terutama menyangkut penurunan jumlah
tenaga kerja di suatu negara/daerah dalam
jangka waktu panjang dan atau penurunan
jumlah perusahaan di suatu negara/daerah.
Menurut Mudrajad, dilihat dari
penyebabnya,
deindustrialisasi
bisa
diakibatkan oleh perubahan pola spesialisasi
internasional (seperti penemuan cadangan

sumber alam baru), atau akibat hilangnya
keunggulan kompetitif dari sektor industri
suatu negara sehingga menyebabkan investor tidak tertarik lagi untuk berinvestasi.
Deindustrialisasi, menurut Mudrajad,
dapat disebabkan oleh berbagai faktor.
Dilihat dari perspektif perdagangan,
deindustrialisasi dapat terjadi dalam
suatu daerah sebagai hasil dari dominasi
perusahaan asing terhadap pasar domestik
dan pasar internasional. Deindustrialisasi
juga dapat terjadi akibat relokasi kapital ke
daerah industri baru. Deindustrialisasi juga
dapat terjadi akibat kesalahan manajamen
berupa ‘corporate miscalculations’ terhadap
pangsa potensial di suatu daerah sehingga
menyebabkan restrukturisasi produksi,
pekerja dan keuangan. Bahkan, bencana
akibat ulah manusia ataupun akibat alam juga
dapat memicu terjadinya deindustrialisasi.
Sejumlah negara maju di dunia pun pernah
mengalamifenomenadeindustrialisasiseperti
dialami Amerika Serikat, Jerman, Jepang,
Inggris, Kanada dan Australia. Di negaranegara maju tersebut deindustrialisasi terjadi
karena berkembangnya sektor jasa di tingkat
dunia sehingga pekerjaan di sektor jasa
lebih meningkat pesat dibandingkan sektor
manufaktur.
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KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDB NASIONAL (%)
LAPANGAN USAHA
INDUSTRI PENGOLAHAN
a. Industri M i g a s
1). Pengilangan Minyak Bumi
2). Gas Alam Cair

2004

2005

2006

2007

28.07

27.41

27.54

27.01

4.11

4.99

5.15

4.61

2.57

3.23

3.53

3.09

1.53

1.76

1.62

1.52

23.96

22.42

22.38

22.40

7.12

6.41

6.37

6.67

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

3.11

2.78

2.70

2.37

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

1.36

1.27

1.34

1.39

4). Kertas dan Barang cetakan

1.35

1.22

1.19

1.15

b. Industri tanpa Migas
1). Makanan, Minuman dan Tembakau

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet

2.79

2.75

2.82

2.80

6). Semen & Brg. Galian bukan logam

0.94

0.89

0.87

0.83

7). Logam Dasar Besi & Baja

0.70

0.66

0.62

0.58

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya

6.36

6.23

6.27

6.43

9). Barang lainnya

0.22

0.21

0.21

0.19

Sumber: BPS, diolah Depperin

PERKEMBANGAN EKSPOR INDUSTRI MIGAS DAN NON MIGAS
(Miliar US$)
120
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0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Non

41.82

40.98

38.87

47.76

43.68

45.05

47.41

55.94

66.43

79.59

91.94

Migas

11.62

7.87

9.79

14.37

12.64

12.11

13.65

15.65

19.23

21.21

22.06

Sumber: BPS, diolah Depperin
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Dengan mengacu pada deﬁnisi tersebut
dan berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan
Departemen
Perindustrian
terhadap berbagai indikator ekonomi yang
terkait dengan sektor industri dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir ini, secara tegas
Dedi menyatakan bahwa sampai saat ini
Indonesia tidak mengalami fenomena
deindustrialisasi seperti banyak diwacanakan
oleh sejumlah pihak.
Data-data
mengenai
indikator
ekonomi terkait sektor industri khususnya
menyangkut peranannya terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa
kontribusi sektor industri terhadap PDB
selama periode tiga tahun terakhir ini tidak
mengalami penurunan. Dengan demikian,
fenomena deindustrialisasi di Indonesia
tidak pernah terjadi.
Dedi mengatakan, selama periode
tahun 2000-2006 perekonomian Indonesia
mengalami pertumbuhan yang stabil pada
kisaran 5%. Pada tahun 2006 pertumbuhan
ekonomi mencapai 5,51% dan tahun 2007
mencapai 6,3%. Sedangkan pertumbuhan
industri pada periode 2000-2006 sempat
mengalami penurunan akibat kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagai
dampak krisis ekonomi. Pada tahun 2006
pertumbuhan sektor industri nonmigas
mencapai 5,27% atau lebih rendah dari
target pemerintah sebesar 7,7%. Demikian
juga pada tahun 2007, pertumbuhan sektor
industri non migas hanya mencapai 5,15%
atau di bawah target pemerintah sebesar
6,3%.
Sektor Industri sendiri, sampai saat
ini masih tetap menjadi sektor ekonomi
yang paling penting dan strategis dalam
perekonomian nasional dengan kontribusi
terhadap PDB sekitar 27%-28% sejak tahun
1998-2006. Sementara itu, kontribusi sektor
ekonomi lainnya, yaitu sektor Perdagangan
dan Pertanian masih tetap berada di bawah
sektor Industri, masing-masing dengan
kontribusi 16%-17% dan 14%-15%. Secara
umum ketiga sektor itu merupakan sektorsektor yang paling banyak menyerap tenaga
kerja.
Dedi mengakui pada tahun 2006 dan
tahun 2007, pertumbuhan industri berada di
bawah pertumbuhan ekonomi. Hal itu terjadi
karena sektor industri tekstil menurun akibat
adanya serbuan produk China; industri hasil
kayu dan pengolahan hasil hutan lainnya
mengalami penurunan akibat banyaknya
illegal logging; dan akibat terjadinya ekspor

Merk dagang Larissa dan sejumlah desain motif batiknya sejak tahun 2006 lalu sudah didaftarkan Eddywan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) di Jakarta.

gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi
Undip dan gelar sebagai juragan batik yang
sukses.
Untuk menunjang kegiatan bisnis
batiknya, Eddywan sengaja memodiﬁkasi
ruang tamu rumah kontrakannya menjadi
semacam showroom untuk memajang
berbagai produk batik yang menjadi barang
dagangannya. Untuk berbagai produk
batiknya itu, Eddywan pun sudah berani
memasang merk ‘Eddywan’ yang diambil
dari namanya sendiri.
Kegiatan bisnis batik makin digarap
lebih serius setelah Eddywan menamatkan
kuliahnya dari Undip. Langkah yang lebih
serius lagi diambil Eddywan pada tahun
1990. Ketika itu Eddywan memutuskan untuk
memindahkan kegiatan usaha batiknya dari
Semarang ke kota kelahirannya, Pekalongan.
Kepindahan Eddywan tersebut juga ditujukan
untuk mengembangkan lebih lanjut usaha
batiknya itu. Di Pekalongan itulah Eddywan
kemudian mengembangkan desain-desain
motif batik baru dengan menggunakan
motif tradisional sebagai motif dasar.
Di kota kelahirannya itulah Eddywan
memperkenalkan merk baru untuk semua
produk batiknya, yaitu Larissa yang diambil
dari nama anak keduanya. Merk dagang
Larissa dan sejumlah desain motif batiknya
sejak tahun 2006 lalu sudah didaftarkan
Eddywan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) di Jakarta.

Sejak kepindahannya ke Pekalongan,
usaha batik Eddywan terus berkembang
dan semakin dikenal masyarakat konsumen
yang datang dari sekitar kota Pekalongan
sendiri maupun kalangan konsumen yang
datang dari berbagai kota besar lainnya di
Indonesia.
Selain memproduksi batik tulis,
Eddywan juga memproduksi batik cap dan
batik printing. Batik tulis yang diproduksi
bervariasi mulai dari batik halus yang proses
pembuatannya bisa memakan waktu sampai
3 bulan, sampai batik super halus (sarimbit)
yang pembuatannya bisa memakan waktu
sampai 1 tahun. Batik printing biasanya
diproduksi dalam jumlah besar untuk
memenuhi permintaan pembuatan pakaian
seragam.
Kain dasar yang dipergunakan untuk
memproduksi kain batik pun bervariasi mulai
dari kain katun, rayon, rami sampai kain
sutera. Demikian juga jenis kain tenun yang
dipakai sebagai kain dasar ada yang berupa
kain tenun yang dihasilkan oleh alat tenun
mesin (ATM) ada juga yang dihasilkan alat
tenun bukan mesin (ATBM).
Dia juga memiliki usaha konveksi
yang memproduksi pakaian jadi (garmen)
yang terbuat dari bahan berupa kain batik.
Berbagai kain batik dan pakaian jadi produksi
Eddywan dijual dengan harga yang sangat
bervariasi mulai dari Rp 25.000 per potong
sampai Rp 5 juta per potong. Kini usaha batik

Larissa dan usaha konveksi milik Eddywan
mempekerjakan sekitar 60 orang karyawan.
Selama ini produk kain dan pakaian jadi
batik Larissa telah dipasarkan secara rutin
ke berbagai kota besar di tanah air seperti
Yogyakarta, Solo dan Jakarta. Kain batik dan
pakaian jadi batik buatan Eddywan dipasok
ke berbagai toko batik yang ada di kota-kota
besar itu. Sejumlah toko batik di kota-kota
tersebut ada yang menggunakan merek
Larissa ada juga yang menggunakan merek
milik toko itu sendiri.
Batik Larissa sendiri kini sudah cukup
dikenal di kalangan konsumen dari berbagai
daerah. Setiap harinya showroom batik
Larissa di Pekalongan selalu saja dikunjungi
para tamu dari luar kota yang sengaja datang
ke tempat itu untuk mencari model-model
dan desain batik terbaru. Apalagi pada saat
hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya
(tanggal merah), showroom batik Larissa
selalu dipadati pengunjung.
Eddywan mengaku kunci sukses dari
kegiatan usaha batiknya adalah karena
selalu menjaga kualitas produk disamping
terus menerus melakukan inovasi untuk
mengembangkan kreasi produk dengan
menciptakan
desain-desain
motif
termutakhir. Dengan inovasi dan kreasi
tanpa henti itu, Eddywan mengaku motif
batik Larissa selalu berkembang dari waktu
ke waktu sesuai dengan trend perkembangan
pasar. ***
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MEMAKNAI
DENGAN BENAR
DEINDUSTRIALISASI

ISASI

Oleh : Fahmi Idris
Menteri Perindustrian

Sejak pascakrisis
ekonomi 1998, istilah
deindustrialisasi kerap
menjadi topik bahasan
di berbagai diskusi dan
seminar. Istilah ini pun
menjadi semakin sering
muncul dalam dua tahun
terakhir ini. Sejumlah
pengamat berpendapat
bahwa Indonesia saat
ini mengalami proses
deindustrialisasi.

Benarkah demikian?
Terkait dengan hal itu Menteri
Perindustrian Fahmi Idris menuliskan
pemikirannya untuk Media Industri.
Penurunan pertumbuhan beberapa
sektor industri, penutupan sejumlah
pabrik dan tingginya angka pengangguran
menjadi argumentasi sederhana yang
kerap kali dijadikan dasar bagi mereka
untuk menyimpulkan adanya proses
deindustrialisasi.
Mereka melupakan sejumlah indikator
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penting sebagai barometer untuk menilai
terjadinya deindustrialisasi, antara lain
peranan sektor industri terhadap produk
domestik bruto (PDB), tren pertumbuhan
investasi dan penyerapan tenaga kerja,
serta nilai ekspor hasil industri. Mereka
juga menaﬁkan langkah-langkah penguatan
struktur industri nasional yang terus menerus
dilakukan pemerintah secara simultan.
Suatu negara dapat dikatakan mengalami
deindustrialisasi jika terjadi pertumbuhan
negatif dalam pembangunan industri

nasionalnya
sehingga
mengakibatkan
kemunduran ekonomi. Apa yang terjadi di
Indonesia tidaklah seperti itu.
Namun, harus diakui pascakrisis
ekonomi, industri nasional mengalami
perlambatan pertumbuhan yang ditandai
dengan penurunan kinerja beberapa sektor.
Dalam tiga tahun terakhir (2005-2007)
pertumbuhan industri nonmigas ﬂuktuatif
dengan kecenderungan turun dari 5,86%
menjadi 5,27% dan mengalami sedikit
perlambatan menjadi 5,15%.

N

amun, terlepas dari ketidakpuasan yang dialami kalangan pengusaha yang bergerak di sektor industri
itu, wacana mengenai fenomena deindustrialisasi cukup menarik untuk dicermati dan dimaknai secara
benar, tanpa bermaksud mengambil kesimpulan benar tidaknya fenomena terjadinya deindustrialisasi di
Indonesia. Oleh karena itu, melalui edisi ini dewan redaksi Media Industri mencoba menyajikan pendapat
sejumlah pejabat pemerintah serta pengamat dan praktisi di bidang industri mengenai wacana deindustrialisasi.
Terkait dengan hal itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian, Dr. Dedi
Mulyadi menyatakan deindustrialisasi dideﬁnisikan sebagai pertumbuhan output riil yang negatif dalam rentang waktu
relatif panjang sehingga deindustrialisasi dapat diartikan sebagai penurunan output dari barang industri manufaktur
atau ketenagakerjaan di sektor industri manufaktur.
Namun Dedi menyatakan bahwa deindustrialisasi dapat diartikan sebagai perpindahan dari sektor manufaktur ke
sektor jasa sehingga kontribusi sektor manufaktur menjadi lebih rendah dari total output.
Pengertian lainnya mengenai deindustrialisasi adalah fenomena dimana share barang industri manufaktur
menurun terhadap perdagangan luar negeri sehingga terdapat kegagalan untuk meraih surplus selisih nilai ekspor
dengan impor.
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Peran Sektor Industri Non Migas Terhadap PDB, Tahun 1998 – 2007

Tidak Terjadi di Indonesia

Dalam dua tahun terakhir ini wacana mengenai terjadinya fenomena
deindustrialisasi di Indonesia sering disuarakan sejumlah pengamat
dan pelaku usaha di berbagai media massa. Wacana tentang fenomena
deindustrialisasi diungkapkan para pelaku usaha sebagai wujud
ketidakpuasan mereka terhadap perkembangan situasi dan kondisi di
lapangan yang dinilai tidak kondusif bagi pertumbuhan industri di dalam
negeri.
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1998

2000

2005

2006

2007*

Industri

21,52

23,84

22,42

22,38

22,40

Lainnya

76,10

72,20

72,60

72,50

73,00

Sumber: BPS, diolah Depperin

Fenomena pelambatan pertumbuhan
industri ini juga terjadi akibat terkikis oleh
pertumbuhan sektor industri migas yang
turun cukup signiﬁkan pada 2005-2006,
masing-masing negatif 5,67% dan negatif
1,66%, dan pada 2007 penurunan tidak
begitu besar yaitu negatif 0,07%.
Perlambatan itu sendiri terjadi sebagai
imbas krisis ekonomi 1998 yang ditandai
dengan kemerosotan nilai tukar rupiah dan
lonjakan harga BBM industri setiap bulan,
sehingga membawa beban lebih besar pada
biaya produksi di sektor industri.
Meskipun
pembangunan
industri
nasional belum menggembirakan, secara
keseluruhan industri nonmigas masih
berperan paling besar terhadap PDB yang
kini mencapai 27%. Kontribusi ini meningkat
dibandingkan di era sebelum krisis di mana
paling tinggi menyumbang tak lebih dari
22,9%.
Dampak krisis ekonomi yang masih
terasa hingga kini juga menimbulkan
pergeseran struktur peran dan kontribusi
sektoral pada kinerja sektor nonmigas secara
keseluruhan. Artinya, di satu sisi ada sektor
yang melemah, tapi di sisi lain terdapat
sektor yang tumbuh.
Sektor industri makanan, minuman
dan tembakau, misalnya, yang pada 2000
memiliki kontribusi 33,8%, turun pada 2007
menjadi 29,8. Sebaliknya, sektor alat angkut,
mesin, dan peralatan yang pada 2000
hanya menyumbang 20,7%, naik jadi 28,7%
pada tahun lalu. Fenomena ini terjadi pada
sejumlah sektor lainnya.

modal dalam negeri (PMDN) hingga
Desember 2007 tercatat 101 proyek dengan
nilai Rp26,3 triliun. Pencapaian ini jauh
lebih baik dibandingkan dengan investasi
dua tahun sebelumnya yang Rp13,1 triliun
mencakup 98 proyek (2006) dan Rp20,9
triliun dengan 147 proyek (2005).
Penanaman modal asing (PMA) juga
menunjukkan tren meningkat dalam 3 tahun
terakhir. Pada 2005 investasi PMA tercatat
336 proyek senilai US$3,5 miliar, naik lagi
jadi 361 proyek senilai US$3,60 miliar pada
2006 dan pada tahun lalu US$4,70 miliar
mencakup 390 proyek. Peningkatan PMA
ini sekaligus mengindikasikan peningkatan
kepercayaan dunia terhadap iklim investasi
di Indonesia.
Pertumbuhan investasi itu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor
industri. Jumlah penduduk yang bekerja di
sektor industri selalu bertambah dari tahun
ke tahun. Pada Agustus 2006 jumlah pekerja
di sektor industri 11,89 juta orang, namun
setahun berikutnya sudah 12,37 juta atau
12,4% dari total jumlah pekerja.
Lantas bagaimana di sisi ekspor?
Sesuai data Badan Pusat Statistik, ekspor
hasil industri masih mendominasi dalam
kontribusi terhadap total ekspor nasional.
Selama 2007 kontribusi ekspor produk hasil

industri 66,60%, naik dibandingkan dengan
sepanjang 2006 yang peranannya baru
64,51%.
Jumlah perusahaan yang bergerak di
sektor industri pun terus bertambah dari 2,75
juta unit usaha (16,8% dari total perusahaan
seluruh sektor) pada 1996 menjadi 3,22 juta
unit usaha (14,2% dari total perusahaan
seluruh sektor) pada 2006. Artinya, dalam
10 tahun terjadi pertambahan 463.000
perusahaan di sektor industri.
Untuk itulah dalam Program Ekonomi
2008-2009,
kebijakan
pembangunan

Pertumbuhan Ekonomi dan Industri di Indonesia
10

5

5.69

7.02

6.11

5.97

7.51

5.86

5.27

5.68

5.48

4.86

4.7
3.53

Masih dominan
Pergeseran pertumbuhan sektoral
tersebut tentu tak cukup kuat untuk menarik
kesimpulan
adanya
deindustrialisasi
di Indonesia karena faktanya sektor
industri masih dominan dalam menopang
perekonomian nasional, melampaui peran
sektor pertanian dan perdagangan.
Indikator lain dari sisi investasi juga
memperlihatkan bahwa kinerja industri
nasional terus bergerak positif. Persetujuan
izin tetap di sektor industri oleh penanaman

Industri otomotif merupakan salah
satu industri yang banyak menyerap
tenaga kerja.

4.92

3.83

4.38

4.72

5.03

6.32
5.15

0.79

0

%
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Sektor Ekonomi

-5

-10

-13.13
-13.1
-15
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Pertumbuhan Industri
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Kegiatan di salah satu industri otomotif nasional. Pertumbuhan investasi itu secara langsung
telah meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang selalu bertambah
dari tahun ke tahun

ekonomi masih berpijak pada tiga pilar
orientasi yaitu pertama, pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi (pro growth),
kedua, penciptaan lapangan kerja dan
penanggulangan kemiskinan (pro job), dan
ketiga, pemerataan pembangunan (pro
poor).
Komitmen ini didasari masih adanya
sejumlah permasalahan sebagai dampak dari
krisis ekonomi 1998 dan dampak kenaikan
harga BBM pada 2005 yang sampai saat
ini masih jadi ganjalan dalam memacu
pertumbuhan sektor industri.
Jadi, paradigma pembangunan industri
nasional tak hanya berorientasi pada
upaya mengejar pertumbuhan, tapi juga

menciptakan pemerataan dan persebaran
industri ke daerah untuk memecahkan
masalah tingginya angka pengangguran dan
kemiskinan.

Masalah pokok
Dalam pembangunan industri nasional,
pemerintah menfokuskan pada penguatan
struktur industri dengan membenahi enam
masalah pokok.
Pertama, ketergantungan yang tinggi
terhadap impor baik berupa bahan baku,
bahan penolong, barang setengah jadi dan
komponen.
Kedua, keterkaitan antara sektor industri
hulu dan sektor industri hilir dengan sektor

ekonomi lainnya yang relatif masih lemah.
Ketiga, struktur industri hanya didominasi
beberapa cabang yang tahapan proses
industri dan penciptaan nilai tambahnya
pendek. Keempat, ekspor produk industri
didominasi oleh hanya beberapa cabang
industri. Kelima, lebih dari 60% kegiatan
sektor industri berada di Jawa. Keenam,
masih lemahnya peranan kelompok industri
kecil dan menengah sebagai industri
pendukung.
Dalam membenahi semua problem
itu, Departemen Perindustrian sudah
mengusulkan pemberian insentif bagi
beberapa industri tertentu yang meliputi
pembebasan PPN impor bagi produk-produk
primer, seperti kapas, dan lain-lain.
Selain itu, program restrukturisasi mesin
tekstil, juga dilanjutkan pemberian insentif
pajak penghasilan (PPh) untuk penanaman
modal bidang usaha tertentu di daerah
tertentu (revisi PP 148/2000).
Semua insentif ini dimaksudkan untuk
memacu pertumbuhan sektor industri
tertentu yang belum ada di Indonesia, serta
daerah tertentu yang tertinggal.
Melihat data dan fakta yang tersaji pada
graﬁk dan tabel serta kontribusinya dalam
perekonomian nasional yang signiﬁkan,
tidak tepat jika ada yang menyatakan
bahwa dalam dua tahun terakhir ini terjadi
deindustrialisasi. Seyogyanya semua pihak
bersikap optimistis, bukan sebaliknya. Sikap
optimistis merupakan modal awal dari
langkah maju untuk memenangi persaingan.
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Artikel
Peningkatan Daya Saing.
Dalam Rencana Stratejik Departemen
Perindustrian 2005-2009 dicantumkan visi
jangka pendek, yakni menjadikan sektor
industri memiliki daya saing kuat. Upaya
meningkatkan daya saing dan membangun
keungulan-keunggulan kompetitif bagi
produk-produk industri, sudah selayaknya
menjadi perhatian berbagai kalangan,
bukan saja bagi para pelaku industri itu
sendiri, tetapi juga bagi aparat birokrasi.
Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan
daya saing yang tinggi, niscaya produkproduk dalam negeri tidak akan mampu
menembus pasar internasional. Untuk itu
semua diperlukan kesamaan pandangan
guna memecahkan berbagai persoalan
yang dialami industri nasional. Tentunya
tidak bersifat parsial dan berjangka pendek
tetapi sistematik dan berjangka panjang.
Departemen Perindustrian sebagai
departemen teknis secara langsung
berkaitan dengan produk, meliputi antara
lain: menetapkan produk, design produk,
diversifikasi produk, pengembangan
produk dan pengepakannya.
Salah satu konsep fundamental yang
perlu diwujudkan dalam memperkuat
daya saing dan sekaligus meraih nilai
tambah yang tinggi yaitu: ”Konsep industri
terintegrasi dari hulu ke hilir”. Konsep ini
didukung dengan dikembangkannya satu
kegiatan ekonomi terpadu yang melibatkan
kegiatan agribisnis, agroindustri dan agro
wisata secara sinergis. Fokus kegiatan
ekonomi terpadu adalah penetapan
kompetensi inti wilayah, yang menghasilkan
berbagai produk unggulan sebagai hasil
dari pemberdayaan sumber daya alam,
penerapan keterampilan sumber daya
manusia yang spesifik dan keunikan lokasi
yang diperkaya dengan introduksi budaya
dan kiat-kiat pemasaran yang stratejik
untuk menghasilkan kompetensi inti
wilayah yang dapat diandalkan dalam pasar
internasional. Peningkatan kompetensi inti
wilayah yang dapat diandalkan dalam pasar
internasional. Peningkatan kompetisi inti
wilayah terwujud melalui peningkatan
peranan agroindustri dan pengembangan
teknologi mutakhir dalam meningkatkan
nilai tambah produk-produk agro bisnis
on-farm yang sangat penting dalam
menghadapi tantangan persaingan global.
Upaya kedua yang tidak kalah penting
dalam upaya mendorong peningkatan
daya saing industri kita adalah penelitian
dan pengembangan teknologi (inovasi
teknologi). Pemerintah seyogyanya
melakukan investasi dibidang riset dengan
membangun stasiun-stasiun riset di daerah
melalui universitas lokal setempat. Hasil
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riset universitas ini kemudian diserahkan
kepada swasta. Dengan penelitian dan
pengembangan teknologi yang lemah,
sektor industri tidak akan mampu
meningkatkan daya saing produk-produk
hilir, sehingga akhinya kita hanya mampu
mengekspor komoditi primer saja.
Upaya lain yang turut mendorong
peningkatan daya saing adalah pasar
produk. Diterima atau tidaknya suatu
produk yang dihasilkan juga ditentukan
oleh pasar. Tingginya jumlah penduduk ini
mencerminkan betapa besarnya potensi
pasar di dalam negeri. Jumlah penduduk
yang besar itu merupakan alasan yang
kuat untuk membangun industri
pengolahan yang besar dan mampu
bersaing dengan produk dari negara lain,
apalagi jika didukung dengan faktor yang
sangat penting dari sebuah industri besar.
Ketersediaan suplai setiap waktu dengan
kualitas sesuai keinginan pasar merupakan
syarat mutlak untuk produk baku.
Beberapa persoalan lain yang
dianggap melemahkan daya saing industri
yang sangat memerlukan kebijakan dan
penanganan cepat dari pemerintah, adalah
perbaikan iklim usaha terutama dalam
menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
Pemerintah
sebagai
penentu
kebijakan dapat berperan dengan segera
merampingkan kebijakan perijinan, baik
dipusat maupun di daerah dan menekankan
transparansi, penyederhanaan prosedur,
pemberian kemudahan dan kecepatan
dalam pelayanan perijinan bisnis serta
tidak membebani dunia usaha dengan
ketidakpastian dari sisi perijinan. Persoalan
lain, undang-undang tenaga kerja yang
dianggap oleh dunia usaha sangat berpihak
kepada pekerja, ternyata tidak diubah
secepatnya. Selain itu administrasi pajak
yang rumit, ternyata hingga saat ini tidak
diperbaiki.
Perbaikan iklim usaha di Indonesia
menjadi penantian yang tiada akhir bagi
pengusaha. Seharusnya pemerintah
segera mengambil langkah perbaikan
mengatasi persoalan-persoalan yang sudah
teridentifikasi, karena kabinet dibidang
ekonomi memiliki kredibilitas. Dengan
demikian tidak perlu dihinggapi rasa takut
untuk mengambil tindakan yang dapat
memperbaiki daya saing industri.
Salah satu persoalan yang memerlukan
tindakan segera dari pemerintah dalam
upaya memperbaikii daya saing industri
yaitu: Persoalan maraknya impor ilegal
(penyelundupan) baik penyimpangan fisik
maupun penyimpangan tarif bea masuk
beberapa produk industri (tekstil dan TPT
tekstil, kawat baja, paku dan lain-lain) asal

China. Diharapkan pemerintah mengambil
langkah-langkah konkrit mencegah
penyelundupan fisik dan penyimpangan
tarif bea masuk. Harmonisasi tarif harus
segera diperbaiki. Serbuan impor ilegal
produk China ini diprediksi akan makin
melonjak menyusul kebijakan pemerintah
China menurunkan pajak ekspor (PE)
sejumlah produk hilir baja. Hal ini harus
segera diantisipasi melalui tindakan
pengamanan perdagangan (safeguard)
untuk melindungi kelangsungan industri
hilir baja dalam negeri.
Kebijakan tarif bea masuk (BM) impor
yang ada, ternyata belum memihak industri.
Manipulasi impor ini menyebabkan produkproduk dalam negeri tidak bisa bersaing
secara sehat melawan produk China.
Disektor energi nasional diharapkan
pemerintah menetapkan tiga kebijakan
secara simultan agar bisa mengurangi beban
berat yang dihadapi sektor industri dan
sekaligus dapat menekan biaya produksi.
Hal ini dapat membantu memperbaiki
fundamental ekonomi bukan sekedar
hanya perbaikan indikator finansial yang
disebabkan oleh masuknya hot-money.
Kebijakan pertama: Kenaikan harga
BBM non subsidi tidak dikenakan kepada
seluruh sektor indsutri tetapi hanya
industri berorientasi ekspor. industri jenis
ini seperti Pertambangan dan Kehutanan
(perkayuan) relatif lebih tahan terhadap
kenaikan biaya produksi dibandingkan
dengan industri andalan berorientasi pasar
domestik.
Kebijakan kedua: Mempercepat
produksi dan pengembangan energi
alternatif. Konsumsi energi nasional sudah
saatnya dialihkan dari minyak bumi ke
gas, batu bara, tenaga air, panas bumi
dan biomassa. Ini karena cadangan kelima
jenis energi tersebut jauh lebih besar
ketimbang minyak bumi. Langkah ini
sekaligus mengurangi, bahkan bila perlu
menghentikan ekspor gas, sehingga dapat
digunakan untuk bahan bakar pembangkit
listrik. Tujuannya, agar sektor industri
dapat memanfaatkan tenaga listrik PLN
secara lebih optimal.
Kebijakan ketiga: Secara konsisten
menghemat penggunaan energi. Upaya
menghemat penggunaan energi yang
mempercepat produksi dan pengembangan
energi alternatif, harus menjadi inti dari
kebijakan energi nasional.
”Upaya peningkatan daya saing
nasional harus dilakukan dengan tekad
bersama yang kuat dan dengan niat yang
tulus pemerintah dan dunia usaha tanpa
mendahulukan kepentingan kelompok dan
apalagi kepentingan pribadi”. *

Fenomena
Deindustrialisasi
Tidak Terjadi
di Indonesia

“Secara keseluruhan, sektor industri
nonmigas masih tetap tumbuh positif,
atau dengan kata lain tidak mengalami
pertumbuhan yang negative. Peranan industri
juga selalu memperlihatkan peningkatan.
Indikator itu jelas-jelas menunjukkan bahwa
Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi,”

Pengantar Redaksi

P

ara pembaca majalah Media Industri yang budiman,
tidak terasa kini kita sudah memasuki tahun 2008,
disertai harapan semoga pada tahun 2008 ini kinerja
industri kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Sebagaimana diprediksi banyak pihak bahwa dunia industri
nasional akan menghadapi tantangan yang cukup berat di tahun
2008 ini, yang disebabkan antara lain terjadinya krisis ekonomi
dunia yang dipicu oleh naiknya harga minyak dunia yang berimbas
pada kenaikan harga berbagai komoditi di pasar global. Mulai
bahan pangan (gandum, kedelai, jagung, minyak kelapa sawit
hingga komoditi logam (besi-baja, nikel, timah, tembaga) dan
lain-lain. Kondisi krisis ekonomi juga makin diperparah dengan
lesunya perekonomian Amerika Serikat, akibat skandal subprime
mortgage yang dipicu oleh kredit macet sektor properti di negeri
Paman Sam itu.
Situasi ekonomi dunia itu tentu saja harus betul-betul
dicermati dengan baik, pasalnya situasi itu sangat mungkin
mempengaruhi perekonomian di tanah air.
Karena itu, dalam edisi majalah Media Industri kali ini,
jajaran redaksi sengaja mengetengahkan laporan utama tentang
fenomena deindustrialisasi tidak terjadi di Indonesia seperti
kekhawatiran sebagian pengamat, di tengah situasi perekonomian
dunia saat ini. Tema tersebut sengaja dipilih sebagai tema Laporan
Utama agar menjadi wahana untuk evaluasi dan introspeksi
bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) industri
nasional disamping sebagai salah satu wacana pemikiran untuk
mempersiapkan industri ke depan.
Selain Laporan Utama dalam edisi kali ini redaksi juga
mengetengahkan berbagai informasi, artikel dan laporan
mengenai dinamika industri nasional. Dalam rubrik Kebijakan,
misalnya, kami suguhkan berbagai informasi mengenai berbagai
kebijakan pemerintah terkait dengan sektor industri seperti paket
kebijakan stabilisasi pangan (kedelai, gandum, terigu, minyak
kelapa sawit), pencabutan SNI wajib tepung terigu, Program
Harmonisasi Tarif 2008, RUU Bahan Kimia dan Larangan Senjata
Kimia dan informasi menarik lainnya.
Para pembaca juga dapat menyimak berbagai informasi lain
yang tidak kalah menarik yaitu pada rubrik Ekonomi & Bisnis,
Teknologi, Insert dan Artikel. Selain itu, dapat disimak pula
pengalaman para pengusaha Indonesia yang berjuang dari bawah
hingga menjadi pengusaha yang cukup berhasil dalam rubrik
Proﬁl. Mudah-mudahan pengalaman pengusaha sukses tersebut
dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca Media Industri. Terima
kasih.
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eunggulan daya saing atau
competitive advantage suatu
bangsa,
menurut
Michael
Porter dalam bukunya “THE
COMPETITIVE ADVANTAGE OF NATIONS”
(New York, The Free Press 1990) dibentuk
oleh norma-norma, budaya, serta struktur
ekonomi dan kelembagaan di negara
tersebut. Ada empat atribut yang saling
menentukan daya saing suatu bangsa:
Sumber-sumber daya bangsa tersebut,
kondisi Perekonomiannya, keberadaan
pasokan yang kompetitif secara
internasional, kebijakan pemerintahannya
yang menumbuhkan daya saing bisnis.
Menurut Michael Porter ada dua
keunggulan yang dapat dikategorikan
sebagai competitive advantage, yaitu,
Keunggulan dari sisi biaya (memberikan
manfaat sama, dengan biaya lebih rendah
dibandingkan pesaing), Keunggulan dari
sisi diferensiasi (memberikan manfaat
lebih dibandingkan pesaing). Tanpa salah
satu dari kedua hal tersebut, suatu bangsa
tidak akan memiliki keunggulan saya saing
dan akan tertinggal.
Disamping keunggulan dari sisi biaya
yang tercermin pada aspek harga, daya
saing menyangkut beberapa aspek lain,
yakni kualitas, jumlah produksi, kontinuitas
supply dan delivery/waktu penyerahan
yang sesuai dengan keinginan pasar.
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Memaknai Dengan Benar
Deindustrialisasi

Secara keseluruhan industri nonmigas masih berperan paling besar
terhadap PDB yang kini mencapai 27%. Kontribusi ini meningkat dibanding
masa sebelum krisis di mana paling tinggi menyumbang tak lebih dari
22,9%.

Gerak lambat atau cepatnya
pembangunan suatu bangsa memang
ada ditangan pemimpinnya sehingga
diperlukan sosok pemimpin yang mampu
berpikir ”Out Of The Box”, pikiran-pikiran
baru tidak bisa lagi yang ditingkatkan
dengan cara biasa-biasa saja, melainkan
harus dengan terobosan yang menembus
batas, yaitu menggunakan visi yang jauh ke
depan, agar bangsa ini dapat tumbuh dan
bertahan. Pengetahuan yang harus dimiliki
oleh seorang pemimpin haruslah ”TACID
KNOWLEDGE” yang dapat diterapkan
bukan sekedar pengetahuan konseptual

Permasalahan dan Daya Saing
Industri Nasional

Penguasaan teknologi merupakan
kunci untuk meningkatkan daya saing

”EXLICIT KNOWLEDGE”, artinya setiap
individu dalam organisasi dituntut untuk
terus mengembangkan potensi dirinya
agar mereka tidak hanya sekedar bertahan
tetapi juga dapat terus tumbuh.
Era saat ini, disebut sebagai: ”ERA
DAYA SAING KECERDASAN” (THE AGE
OF COMPETITIVE INTELLIGENCE)
dimana kemampuan menjawab tantangan
sangat ditentukan oleh kualitas berpikir
yang akan tercermin pada pola perilaku
seseorang/organisasi. Kualitas yang harus
dikembangkan bukan menyangkut aspek
hard side (sisi keras) untuk meningkatkan
keahlian (skill) seperti yang banyak
dilakukan oleh organisasi-organisasi saat
ini melainkan juga harus mengembangkan
soft side (sisi lunak) yang berfokus
pada perubahan perilaku dan mindset.
Diperlukan sikap perilaku yang berpikir
antisipatif dan pilihan alternatif ketimbang
berpiklir simplistic dan short solution,
bereaksi impulsif dan reaktif.

Masalah daya saing industri dalam pasar
dunia yang semakin terbuka, merupakan
isu kunci dan tantangan yang tidak ringan
bagi industri. Berbagai macam survey yang
telah dilakukan oleh banyak lembaga,
menempatkan Indonesia pada posisi yang
kurang baik dalam perbandingan daya
saing industri dan investasi. Rendahnya
daya saing itu mengakibatkan industri
manufaktur belum bisa berperan sebagai
mesin pembangkit kesejahteraan dalam
sisitem perekonomian nasional.
Dalam draf Kebijakan Pembangunan
Industri Nasional (KPIN) 19/9-2007, yang
disusun Depperin menunjukkan persoalan
pertama yang dihadapi industri adalah
terjadinya kesenjangan dalam struktur
industri. Kelemahan yang teridentifikasi
antara lain dukungan sarana dan prasarana,
keterbatasan produksi barang setengah jadi
dan komponen, keterbatasan penguasaan
pasar domestik dan ketergantungan ekspor
pada beberapa komonitas dan negara
tujuan. Pemerintah melihat industri nasional
masih terkosentrasi secara geografis
kawasan barat Indonesia, yakni pulau
Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa menyerap
sekitar 78% sampai 82% tenaga kerja. Pulau
Sumatera menyerap tenaga kerja 12% pada
sector industri. Pemerintah juga menilai
penggunaan kapasitas produksi belum
optimal. Tingkat penggunaan kapasitas
produksi untuk seluruh sector industri
tampaknya belum pulih seperti sebelum
periode krisis ekonomi.
Ada beberapa factor pemicu
melemahnya daya saing produk industri,
yang berada diluar sektor industri yang
membawa dampak kinerja beberapa cabang
industri yaitu masuknya penyelundupan
, suku bunga perbankan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan negara lain,
tarif layanan umum seperti pelabuhan,
pajak retribusi, pelayanan transportasi,
rendahnya kualitas faktor produksi, dan
sumber daya manusia.
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“...kuatnya daya saing industri manufaktur,
yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro
mewujudkan industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik ...”
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